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Alteração 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Se o local de armazenagem tiver sido 
encerrado em conformidade com o n.º 1, 
alíneas a) ou b), do artigo 17.º, a 
responsabilidade pelo local encerrado será 
transferida para a autoridade competente 
após um período de 100 anos e desde que 
todos os requisitos estabelecidos na 
licença de armazenagem para a 
transferência da responsabilidade estejam 
cumpridos. Para o efeito, o operador deve 
elaborar um relatório que ateste o 
cumprimento deste critério e apresentá-lo à 
autoridade competente, para esta aprovar a 
transferência.

Or. en

Justificação

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

Alteração 340
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

1. Se o local de armazenagem tiver sido 
encerrado em conformidade com o n.º 1, 
alíneas a) ou b), do artigo 17.º, a 
responsabilidade pelo local encerrado, 

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

incluindo a totalidade das obrigações 
jurídicas associadas, caberá ainda ao 
operador durante um período provisório 
de pós-encerramento de, pelo menos, 50 
anos. A transferência para a autoridade 
competente apenas terá lugar no final do 
período inicial de 50 anos, se e quando 
todos os elementos de prova disponíveis 
indicarem que o CO2 armazenado será 
completamente contido por prazo 
indefinido e os requisitos estabelecidos na 
licença de armazenagem para a 
transferência da responsabilidade 
estiverem cumpridos. Para o efeito, o 
operador deve elaborar um relatório que 
ateste o cumprimento dos requisitos e 
apresentá-lo à autoridade competente, para 
esta aprovar a transferência.

Or. en

Justificação

A definição de um período mínimo de pós-encerramento durante o qual os operadores 
mantêm a responsabilidade pelo local de armazenagem evita que a autoridade competente 
assuma prematuramente a responsabilidade pela armazenagem de CO2. Constituirá 
igualmente um incentivo suplementar para uma gestão e manutenção adequadas do local 
durante a sua exploração e no período de encerramento, na medida em que os operadores 
manterão a responsabilidade durante um período fixo e apenas serão eximidos dessa 
responsabilidade quando houver indicação de que o CO2 armazenado está completamente 
contido e que os requisitos estabelecidos na licença de armazenagem para a transferência da 
responsabilidade estão cumpridos.

Alteração 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Texto da Comissão Alteração

1. Se o local de armazenagem tiver sido 
encerrado em conformidade com o n.º 1, 
alíneas a) ou b), do artigo 17.º, a 
responsabilidade pelo local encerrado, 

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

incluindo a totalidade das obrigações 
jurídicas associadas, será transferida para a 
autoridade competente, por sua própria 
iniciativa ou a pedido do operador, se e 
quando todos os elementos de prova 
disponíveis indicarem que o CO2 
armazenado será completamente contido 
por prazo indefinido. Para o efeito, o 
operador deve elaborar um relatório que 
ateste o cumprimento deste critério e 
apresentá-lo à autoridade competente, para 
esta aprovar a transferência. O operador 
permanece responsável por todo e 
qualquer dano resultante de erro ou 
negligência da sua parte, mesmo que esse 
dano só ocorra depois da transferência a 
que se refere o presente artigo.

Or. en

Justificação

Uma vez que subsistem riscos consideráveis durante um longo período após o encerramento 
de um local de armazenagem, não seria justo proceder à transferência da responsabilidade 
para a autoridade competente. Em caso de erro ou negligência, a responsabilidade deve 
continuar a caber ao operador.

Alteração 342
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

1. Se o local de armazenagem tiver sido 
encerrado em conformidade com o n.º 1, 
alíneas a) ou b), do artigo 17.º, a 
responsabilidade pelo local encerrado, 
incluindo a totalidade das obrigações 
jurídicas associadas, será transferida para a 
autoridade competente, por sua própria 
iniciativa ou a pedido do operador, se e 
quando todos os elementos de prova 
disponíveis indicarem que o CO2 

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

requisitos de integridade estabelecidos na 
presente directiva ou na licença de 
armazenagem foram cumpridos de molde 
a garantir que o CO2 armazenado será 
contido. Para o efeito, o operador deve 
elaborar um relatório que ateste o 
cumprimento destes requisitos e apresentá-
lo à autoridade competente, para esta 
aprovar a transferência.

Or. en

Justificação

A expressão "por prazo indefinido" não é clara, pelo que é necessário que os requisitos de 
integridade e para a transferência da responsabilidade sejam estabelecidos na directiva ou 
na licença de armazenagem. 

Alteração 343
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.
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Alteração 344
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão as decisões de aprovação 
elaboradas pela autoridade competente em 
conformidade com o n.º 1. 

Or. en
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Justificação

O processo de avaliação das licenças de armazenagem acarretaria um atraso à aplicação do 
processo. Propõe-se que os reguladores nacionais sejam obrigados a comunicar à Comissão 
a emissão de novas licenças. 

Alteração 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão as decisões de aprovação 
adoptadas pela autoridade competente em 
conformidade com o n.º 1.

Or. de

Justificação

A transferência da responsabilidade do operador para a autoridade é da competência dos 
Estados-Membros, de acordo com o princípio da subsidiariedade.

Alteração 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os projectos de decisões de 
aprovação elaborados pela autoridade 
competente em conformidade com o n.º 1, 
incluindo os relatórios entregues pelo 

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

operador e qualquer outro material tido em 
conta pela autoridade competente na 
formulação da sua conclusão. A Comissão 
deve emitir um parecer vinculativo sobre o 
projecto de decisão de aprovação no prazo 
de seis meses após a sua apresentação. O 
disposto no n.º 2-A do artigo 6.º é 
igualmente aplicável ao projecto de 
decisão de aprovação.

Or. en

Justificação

A avaliação vinculativa a nível comunitário é necessária para garantir a coerência na 
aplicação dos requisitos. 

Alteração 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.
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Alteração 349
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Desburocratização e subsidiariedade.

Alteração 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O processo de avaliação das licenças de armazenagem acarretaria um atraso à aplicação do 
processo. Propõe-se que os reguladores nacionais sejam obrigados a comunicar à Comissão 
a emissão de novas licenças. 
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Alteração 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

5. Após a transferência da responsabilidade 
nos termos dos n.ºs 1 a 4, a monitorização 
prosseguirá, a título permanente, durante 
um período de, pelo menos, 30 anos a 
contar da data de emissão da licença.

Or. en

Justificação

A monitorização permanente deve ser mantida durante um período mínimo de 30 anos para 
garantir a segurança dos complexos de armazenagem de CO2 e possibilitar a rápida adopção 
de medidas correctivas em caso de fuga. 
O período de pós-encerramento dos locais de armazenagem de CO2 é o mais importante, pois 
a selagem do local pode ter repercussões negativas nos terrenos rochosos (pressão das 
rochas, migração do CO2, fugas, etc.).
Esta alteração visa proteger os Estados-Membros contra o comportamento negligente ou 
fraudulento dos operadores.

Alteração 352
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

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

5. Após a transferência da responsabilidade 
nos termos dos n.ºs 1 a 4, deverá ser 
autorizada a cessação das inspecções 
regulares e a monitorização pode ser 
reduzida para um nível que permita a 
identificação de irregularidades 
significativas ou fugas. Se forem 
identificadas fugas ou irregularidades 
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medidas correctivas. significativas, a autoridade competente 
deve tomar as medidas correctivas 
necessárias. Caso o encerramento do 
local de armazenagem se tenha baseado 
em informações inexactas ou falsas, o 
operador deverá continuar a ser 
responsável pelos custos das medidas 
correctivas e pelos eventuais danos 
causados à saúde humana e ao ambiente. 
Em todos os outros casos, os custos 
relevantes e os custos de monitorização 
deverão ser cobertos pelo fundo criado 
nos termos do artigo 19.º-A, financiado 
pelas contribuições dos operadores e 
gerido pela autoridade competente. 

Or. en

Justificação

A monitorização após a transferência da responsabilidade constitui uma segurança 
suplementar para garantir que o comportamento dos locais de armazenagem não se altere.

Segundo a presente proposta de directiva, os custos de monitorização e os custos das 
medidas correctivas após a transferência da responsabilidade seriam totalmente suportados 
a longo prazo pelo Estado-Membro (e, consequentemente, pelos contribuintes), excepto em 
caso de erro ou negligência por parte do operador. Para que os custos de monitorização e 
das medidas correctivas possam ser cobertos após a transferência da responsabilidade, é 
justo que se crie um fundo financiado pelas contribuições dos operadores.

Alteração 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

5. Após a transferência da responsabilidade 
nos termos dos n.os 1 a 4, a monitorização 
pode ser reduzida para um nível que 
permita identificar fugas ou 
irregularidades significativas. Se forem 
identificadas irregularidades significativas 
ou fugas, a monitorização será 
intensificada conforme o necessário para 
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correctivas. avaliar a escala do problema e a eficácia 
das medidas correctivas.

Or. de

Justificação

A possibilidade de cessar a monitorização após a transferência da responsabilidade apenas 
permitirá identificar fugas, que, por seu lado, darão lugar a uma reactivação da 
monitorização, num momento em que o dano foi já produzido. Em vez disso, deve ser mantido 
um regime de monitorização, pelo menos, a um nível mínimo. 

Alteração 354
Péter Olajos

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

Texto da Comissão Alteração

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

5. Após a transferência da responsabilidade 
nos termos dos n.ºs 1 a 4, a monitorização 
pode ser reduzida para um nível que 
permita a identificação de fugas ou 
irregularidades significativas. Se forem 
identificadas fugas ou irregularidades 
significativas, a monitorização será 
intensificada para avaliar a escala do 
problema e a eficácia das medidas 
correctivas.

Or. en

Justificação

É necessário prosseguir a monitorização após a transferência da responsabilidade para a 
autoridade competente.
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Alteração 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

5. Após a transferência da responsabilidade 
nos termos dos n.ºs 1 a 4, a monitorização 
deverá prosseguir nos 100 anos seguintes.
Terminado este período, pode ser reduzida 
substancialmente. No entanto, se forem 
identificadas irregularidades significativas 
ou fugas, a monitorização será reactivada 
conforme o necessário para avaliar a escala 
do problema e a eficácia das medidas 
correctivas.

Or. en

Justificação

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

Alteração 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

6. O período de monitorização após a 
transferência da responsabilidade pode 
ser prorrogado ou reactivado se forem 
identificadas fugas ou irregularidades 
significativas.

Or. en

Justificação

A monitorização permanente deve ser mantida durante um período mínimo de 30 anos para 
garantir a segurança dos complexos de armazenagem de CO2 e possibilitar a rápida adopção 
de medidas correctivas em caso de fuga. 

O período de pós-encerramento dos locais de armazenagem de CO2 é o mais importante, pois 
a selagem do local pode ter repercussões negativas nos terrenos rochosos (pressão das 
rochas, migração do CO2, fugas, etc.).

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

Alteração 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

6. Não serão cobrados ao anterior 
operador quaisquer custos suportados 
após a transferência da responsabilidade 

6. Se forem identificadas fugas ou 
irregularidades significativas, a 
autoridade competente deve tomar as 
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para a autoridade competente nos termos 
dos n.os 1 a 4.

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

Or. en

Justificação

Se a transferência de responsabilidade se processou com base numa informação falsa, os 
operadores do local têm que assumir os custos da reparação de eventuais danos causados ao 
ambiente e à saúde pública.

Alteração 359
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

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

6. Não serão cobrados ao anterior operador 
quaisquer custos suportados após a 
transferência da responsabilidade para a 
autoridade competente nos termos dos n.os 
1 a 4. Tal não se aplica quando, devido a 
erro ou negligência do operador, o 
encerramento do local tem como base 
uma informação inexacta ou falsa. Neste 
caso o operador é responsável pelos 
custos das medidas correctivas para 
reparar quaisquer prejuízos à saúde 
pública ou ao meio ambiente. Em todos os 
outros casos, os respectivos custos bem 
como os custos de controlo deverão ser 
cobertos pelo fundo criado nos termos do 
artigo 19-A, financiado pelas 
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contribuições dos operadores e gerido 
pela autoridade competente. 

Or. en

Justificação

A presente proposta de directiva permite que os custos de controlo e das medidas correctivas 
após a transferência de responsabilidade sejam suportados a longo prazo na sua totalidade 
pelo Estado-Membro (e por definição pelos contribuintes), excepto se for provar que houve 
erro ou negligência por parte do operador.  A fim de cobrir os custos do controlo e da 
reparação após transferência de responsabilidade é justo que seja previsto um fundo, 
financiado pelas contribuições do operador.

Alteração 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

6. Não serão cobrados ao anterior operador 
quaisquer custos suportados após a 
transferência da responsabilidade para a 
autoridade competente nos termos dos n.os 
1 a 4. Tal não se aplica no caso de 
informações erróneas, omissão de 
informações relevantes, negligência, dolo 
ou abuso. Esta disposição aplica-se sem 
prejuízo do disposto no nº. 2-A do artigo 
19°

Or. de

Justificação

A formulação assegura que operador pode ser responsabilizado por perdas e danos mesmo 
após a transferência da responsabilidade para a autoridade pública, se se verificarem os 
elementos constitutivos referidos na segunda frase. A terceira frase clarifica que, além disso, 
é possível financiar os custos através do (novo) fundo regulamentado no nº. 3 do artigo 19.º. 
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Alteração 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Texto da Comissão Alteração

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

6. Não serão cobrados ao anterior operador 
quaisquer custos suportados após a 
transferência da responsabilidade para a 
autoridade competente nos termos dos n.os 
1 a 4, excepto quando o prejuízo decorre 
do erro ou da negligência do operador, 
mesmo quando este prejuízo surge após a 
transferência de responsabilidade 
mencionada no artigo 18.º. 

Or. en

Justificação

Uma vez que o risco se mantém durante um longo período após o encerramento do local de 
armazenagem, a transferência de responsabilidade do local para a  autoridade competente 
não é justa. Em caso de erro ou negligência a responsabilidade deve ser do operador.

Alteração 362
Jerzy Buzek,Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se um local de armazenagem for 
encerrado nos termos do n.º 1, alínea c), 
do artigo 17.º, considerar-se-á que a 
transferência de responsabilidade tem 
lugar se e quando todos os elementos de 
prova disponíveis indicarem que o CO2 
armazenado será completamente contido 
por prazo indefinido e após a selagem do 
local e a remoção das instalações de 
injecção.

7. Serão cobrados ao anterior operador 
quaisquer custos suportados após a 
transferência da responsabilidade para a 
autoridade competente nos termos dos n.ºs 
1 a 4 em caso de uma irregularidade 
significativa devida ao erro do operador.
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Or. en

Justificação

O controlo permanente deve ser mantido durante, no mínimo, um período de 30 anos a fim de 
garantir que a armazenagem de complexos de CO2 é segura e permitir tomar rapidamente 
uma medida correctiva em caso de fuga. 
O período que se segue à retirada de CO2 da armazenagem é da maior importância porque 
após a selagem total pode haver uma reacção negativa no solo rochoso (pressão das rochas, 
migração de CO2, fuga etc.)
Esta alteração visa proteger os Estados-Membros contra o comportamento negligente ou 
fraudulento por parte dos operadores.

Alteração 363
Adam Gierek

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

1. A Comissão e os Estados-Membros 
assegurarão que o requerente de uma 
licença de armazenagem, antes de entregar 
o pedido, tome as medidas financeiras
adequadas, sob a forma de uma garantia 
financeira ou outro instrumento 
equivalente, com base em modalidades a 
decidir pela Comissão e pelos Estados-
Membros, para assegurar o cumprimento 
das obrigações decorrentes da aplicação da
presente directiva. 

Or. pl

Justificação

Os recursos financeiros necessários para a aplicação da tecnologia CSC podem provir dos 
pagamentos relativos às emissões.
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Alteração 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
requerente de uma licença de 
armazenagem, aquando do início da 
armazenagem, tome as medidas 
adequadas, sob a forma de uma garantia 
financeira ou outro instrumento 
equivalente, de acordo com um exame 
transparente da sua solvabilidade e uma 
estimativa baseada no risco do montante 
que os danos poderão atingir, para 
assegurar o cumprimento das obrigações 
decorrentes da licença emitida em 
conformidade com a presente directiva, 
incluindo os procedimentos relativos ao 
encerramento e as disposições relativas ao 
pós-encerramento, assim como as 
eventuais obrigações decorrentes da 
inclusão no âmbito de aplicação da 
Directiva 2003/87/CE.

Or. de

Justificação

A alteração visa assegurar que a garantia financeira é fixada a um nível adequado. 

Alteração 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. de

Justificação

A exigência de uma garantia financeira antes da apresentação do pedido é uma medida 
desnecessariamente rigorosa e que implica custos elevados. A garantia financeira é, porém, 
necessária antes da concessão da licença.

O montante da garantia financeira deve ser especificado a nível da UE e ser fixado a um 
nível suficientemente elevado.

Alteração 366
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A exigência de uma garantia financeira antes da apresentação do pedido é uma medida 
desnecessariamente rigorosa e que implica custos elevados. A garantia financeira é, porém, 
necessária antes da concessão da licença.

Alteração 367
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Prevenção de custos desnecessariamente elevados.
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Alteração 368
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de garantir condições equitativas a todos os operadores a nível da UE e evitar 
quaisquer distorções da concorrência, a Comissão devia fornecer aos Estados-Membros 
linhas de orientação sobre o cálculo da garantia financeira adequada bem como fixar um 
montante mínimo para a garantia financeira.
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Alteração 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Devem ser tomadas as medidas necessárias para assegurar a garantia financeira.
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Alteração 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A garantia financeira será 
regularmente ajustada a fim de ter em 
conta as modificações dos riscos de fuga 
calculados incluindo o possível 
alargamento da validade da garantia 
financeira mesmo após a transferência de 
responsabilidade para as autoridades 
competentes nos termos do artigo 18.º.

Or. en

Justificação

Independentemente do risco de fuga a garantia financeira será validada após a transferência 
de responsabilidade para a autoridade competente. Esta garantia financeira garantirá a 
cobertura da manutenção do controlo e possivelmente de medidas correctivas nos termos do 
artigo 18.º.

Alteração 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 19 – n.º 2 – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

2. A garantia financeira ou o instrumento 
equivalente a que se refere o n.º 1 serão 
mantidos:

2. A garantia financeira ou o instrumento 
equivalente a que se refere o n.º 1 
permanecerão válidos e efectivos:

(a) após o encerramento de um local de 
armazenagem nos termos do n.º 1, alíneas 
a) ou b), do artigo 17.º, até a 
responsabilidade pelo local ser transferida 
para a autoridade competente nos termos 
dos n.os 1 a 4 do artigo 18.º;

(a) após o encerramento de um local de 
armazenagem nos termos do n.º 1, alíneas 
a) ou b), do artigo 17.º, até a 
responsabilidade pelo local ser transferida 
para a autoridade competente nos termos 
dos n.os 1 a 4 do artigo 18.º tendo em 
conta o n.º1-A se necessário;

Or. en
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Justificação

Independentemente do risco de fuga a garantia financeira será validada após a transferência 
de responsabilidade para a autoridade competente. Esta garantia financeira garantirá a 
cobertura da manutenção do controlo e possivelmente de medidas correctivas nos termos do 
artigo 18.º.

Alteração 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A partir do início da injecção de CO2 
até ao encerramento do local de 
armazenagem, os operados depositarão 
num fundo, no fim de cada ano, 2% do 
respectivo valor das licenças de emissão 
que os operadores de instalações 
abrangidas pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 2003/87/CE não tiveram de 
devolver no ano em causa em virtude da 
armazenagem do CO2 nesse local. Este 
fundo destina-se a financiar os encargos 
gerados após a transferência da 
responsabilidade para a autoridade 
competente. Os Estados-Membros 
instituem este fundo. 

Or. de

Justificação

Mesmo após a transferência da responsabilidade para a autoridade competente, são 
necessários recursos para cobrir despesas de pessoal, monitorização, eventuais reparações, 
manutenção corrente, compensação em caso de fugas e, eventualmente, outros danos. A 
monitorização e especialmente as análises sísmicas 3-D implicam um trabalho intensivo e 
custos elevados e a supervisão de furos e eventuais novos furos e resselagem podem exigir 
somas elevadas. Para esse efeito, é necessário adoptar medidas de acordo com os princípios 
da precaução e do poluidor-pagador.
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Alteração 373
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Fundo de reserva

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

Or. en

Justificação

A criação de um fundo de reserva separada proporcionará uma garantia financeira 
suplementar aos Estados-Membros para cobrir os custos do controlo, fiscalização e 
reparação logo que a responsabilidade pelos locais de armazenagem seja transferida dos 
operadores.  Permitirá também garantir uma fonte suplementar de receitas aos Estados-
Membros em casos de insolvência financeira por parte dos operadores ou questões 
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imprevistas de responsabilidade não cobertas pela Directiva 2004/35/EC ou pela Directiva 
2003/87/EC.

Alteração 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Em cada Estado-Membro será criado um 
fundo de reserva separado mantido com 
contribuições pagas anualmente pelos 
operadores dos locais de armazenagem 
aquando do início da injecção de CO2.   
Este fundo será gerido e administrado 
pela autoridade competente.  As 
contribuições dos operadores serão 
proporcionais à capacidade do local de 
armazenagem, em unidades de volume de 
CO2, e ao nível de risco em causa, 
segundo os parâmetros estabelecidos no 
Anexo I. As contribuições cessarão depois 
da transferência da responsabilidade para 
a autoridade competente. O fundo 
destina-se a cobrir os custos de controlo e 
as medidas correctivas, bem como os 
custos de reparação dos danos habituais 
(como os danos para a saúde, património, 
etc.) e os danos ambientais, após a 
transferência de responsabilidade e, 
excepcionalmente, também antes dessa 
transferência, se a responsabilidade não 
estiver coberta pela Directiva 2004/35/CE 
ou pela Directiva 2003/87/CE, e/ou se a 
garantia financeira for inadequada ou 
inexistente. 

Or. en

Justificação

Os produtores de electricidade e os operadores dos locais deveriam contribuir conjuntamente 
para um fundo destinado a cobrir os custos de controlo e medidas correctivas, bem como os 
custos da reparação de danos, após a transferência de responsabilidade.
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Alteração 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para assegurar que os 
potenciais utentes obtenham acesso às 
redes de transporte e aos locais de 
armazenagem de CO2 para efeitos de 
armazenagem geológica do CO2 produzido 
e capturado, em conformidade com o 
disposto nos n.os 2 a 4. Para esse efeito, as 
condutas para as quais serão emitidas 
novas licenças devem ser, regra geral, 
concebidas de modo a poderem, em 
princípio, receber todo o fluxo de CO2 
com uma determinada qualidade mínima. 
Esse valor deverá ser fixado de acordo 
com o procedimento de comitologia.

Or. de

Justificação

A alteração visa evitar restrições no acesso e discriminações com base em alegada 
incompatibilidade técnica. Além disso, qualquer construtor de instalações na Europa tem a 
certeza de que o seu CO2 - desde que respeite uma determinada norma de qualidade - não é 
excluído da rede de transporte em virtude de incompatibilidade técnica.

Alteração 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para assegurar que os 
potenciais utentes obtenham acesso às 
redes de transporte e aos locais de 
armazenagem de CO2 para efeitos de 
armazenagem geológica do CO2 produzido 

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

e capturado, em conformidade com o 
disposto nos n.os 2 a 4. Os utentes 
deverão, porém, suportar todos os custos 
de acesso a essas redes e locais. 

Or. en

Justificação

Os produtores de electricidade deveriam cobrir os custos de transporte (e eventualmente de 
armazenagem) das suas emissões de CO2.

Alteração 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de garantir a liberdade de concorrência e a igualdade de acesso, os operadores de 
transporte não deveriam ter qualquer ligação com os operadores dos locais de armazenagem 
e os produtores de electricidade.
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Alteração 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O acesso aberto deve ser garantido por critérios transparentes e objectivos pelos Estados-
Membros.

Alteração 379
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

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

2.  O acesso referido no n.º 1 será facultado 
segundo modalidades determinadas pelo 
Estado-Membro. O Estado-Membro dará 
cumprimento ao princípio do acesso 
aberto sob condições não 
discriminatórias, tendo em conta:

Or. en

Justificação

O conceito de "justo" num texto legislativo pode suscitar problemas de interpretação na 
medida em que implica uma componente subjectiva e moral, a expressão "não 
discriminatório" é vulgar.
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Alteração 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Um acesso justo, aberto e não discriminatório é absolutamente decisivo para os operadores.

Alteração 381
Riitta Myller

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. fi
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Alteração 382
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 20 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a capacidade de armazenagem que é ou 
pode ser razoavelmente disponibilizada 
nas zonas determinadas em conformidade 
com o artigo 4.º e a capacidade de 
transporte que é ou pode ser 
razoavelmente disponibilizada;

(a) a capacidade de armazenagem que é 
disponibilizada nas zonas determinadas em 
conformidade com o artigo 4.º e a 
capacidade de transporte que é 
disponibilizada.

Or. en

Justificação

A supressão proposta de condições razoáveis corresponde, na nossa perspectiva, a uma 
obrigação de alargamento. No sentido da viabilidade económica no que respeita a custos 
elevados de investimento deve ser possível celebrar contratos de longo prazo com os 
consumidores sobre o acesso ao local de transporte/armazenagem.

Alteração 383
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) de entre as obrigações de redução de 
CO2 que lhe incumbem por força de 
instrumentos jurídicos internacionais e do 
direito comunitário, a parte que o Estado-
Membro pretende cumprir mediante 
captura e armazenagem geológica de 
CO2; 

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão da alínea. A inclusão de uma obrigação específica para uma limitação, por força 
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de acordos ou normas internacionais, na transposição da regulamentação de acesso para a 
legislação nacional não levaria a nada e poderia conduzir a um tratamento desigual dos 
operadores nos diferentes Estados-Membros. 

Alteração 384
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) o imperativo de respeitar as 
necessidades razoáveis, devidamente 
comprovadas, do proprietário ou operador 
do local de armazenagem ou da rede de 
transporte de CO2 e os interesses de todos 
os outros utilizadores da armazenagem, da 
rede ou das instalações de processamento 
ou tratamento que possam ser afectados;
As necessidades razoáveis do proprietário 
ou do operador do local de armazenagem 
ou da rede de transporte de CO2 residem, 
em primeiro lugar, na possibilidade de 
transportar/armazenar de maneira 
correcta o CO2 produzido/capturado 
tendo em conta a capacidade disponível e 
a manutenção da segurança financeira 
necessária ao desenvolvimento da 
infra-estrutura ou à exploração do local;

Or. en

Justificação

O objectivo primeiro deve ser que os operadores dos locais de armazenagem ou redes de 
transporte de CO2 possam utilizar a infra-estrutura da CAC e as respectivas capacidades 
para os seus próprios fluxos de CO2 e, assim, atingir os seus objectivos vinculativos de 
redução de CO2, para que sejam incentivados a realizar os investimentos importantes 
necessários à construção ou o desenvolvimento das instalações indispensáveis. 



AM\734311PT.doc 35/73 PE409.632v01-00

PT

Alteração 385
Chris Davies

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 20 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) a necessidade de garantir a criação 
das condições necessárias para que os 
fluxos e o trânsito transfronteiriços de 
CO2 se processem de molde a evitar 
distorções da concorrência ligadas à 
situação geográfica dos potenciais 
utilizadores na UE. 

Or. en

Justificação

Importa velar por que os operadores de Estados-Membros como a Grécia não sejam 
desfavorecidos devido à sua situação geográfica ou a eventuais limitações das possibilidades 
de desenvolvimento dos locais de armazenagem.

Alteração 386
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores das redes de transporte e 
dos locais de armazenagem de CO2 podem 
recusar o acesso com base em falta de 
capacidade. A recusa será devidamente 
fundamentada.

3. Os operadores das redes de transporte e 
dos locais de armazenagem de CO2 podem 
recusar o acesso com base em falta de 
capacidade ou quando tal não é razoável 
do ponto de vista económico. A recusa 
será devidamente fundamentada.

Or. en

Justificação

Disposições europeias e nacionais comparáveis dos Estados-Membros no sector do mercado 
e do transporte do gás prevêem derrogações análogas que são razoáveis e justificadas. 
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Alteração 387
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Isenções

1.  As instalações novas e mais 
importantes de captura e de armazenagem 
podem, a pedido, beneficiar de  uma 
derrogação, por um determinado período, 
do disposto do artigo 20.º, desde que se 
encontrem reunidas as seguintes 
condições:  
a) O nível de risco associado ao 
investimento é de tal ordem, que este não 
se realizaria se não fosse concedida a 
derrogação; 
b) A derrogação não prejudica a 
concorrência nem o bom funcionamento 
do mercado da CAC. 
2. As autoridades competentes podem 
determinar, caso a caso, derrogações em 
conformidade com os n.º 1. Se a infra-
estrutura em questão estiver localizada no 
território de mais de um Estado-Membro, 
as autoridades competentes dos Estados-
Membros tomarão uma decisão conjunta. 
Para a concessão de derrogações, 
aplicam-se as seguintes condições: 
a)  uma derrogação pode abranger a 
totalidade ou parte da capacidade da nova 
infra-estrutura;  
b) ao decidir conceder uma derrogação, 
há que analisar, caso a caso, se é 
necessário impor condições no que se 
refere à duração da derrogação e ao 
acesso não discriminatório à infra-
estrutura. Aquando do processo decisório 
sobre essas condições, dever-se-á ter em 
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conta, nomeadamente, a duração dos 
contratos, a capacidade adicional a 
construir, o horizonte temporal do 
projecto e as circunstâncias nacionais; 
c) ao conceder uma derrogação, a 
autoridade competente pode decidir sobre 
a regulamentação e os mecanismos de 
gestão e repartição de capacidades, desde 
que tal não impeça a realização dos 
contratos a longo prazo; 
d) a decisão relativa à derrogação, 
incluindo as condições, deve ser 
devidamente fundamentada e publicada. 
3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro  devem instituir um 
procedimento claro e sólido de recurso ao 
abrigo do presente artigo. 
4. As condições de aprovação de uma 
isenção concedida ao abrigo do presente 
artigo não deverão ser alteradas 
retrospectivamente sem o acordo de todas 
as partes implicadas.

Or. en

Justificação

A directiva deve prever uma disposição que permita aos Estados-Membros atribuir, em 
condições bem determinadas, derrogações ao acesso regulamentado de terceiros às infra-
estruturas de CAC. A captura e armazenagem do dióxido de carbono exige investimentos 
avultados na infra-estrutura. A fim de atrair os investidores, é necessário assegurar a 
rentabilidade do investimento. A alteração baseia-se no artigo 22.º da Directiva 2003/55/CE 
(segunda Directiva “gás”).

Alteração 388
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
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Isenções
1.  As instalações novas e mais 
importantes de captura e de armazenagem 
podem, a pedido, beneficiar de  uma 
derrogação, por um determinado período, 
do disposto do artigo 20.º, desde que se 
encontrem reunidas as seguintes 
condições: 
a) o nível de risco associado ao 
investimento é de tal ordem que este não 
se realizaria se não fosse concedida a 
derrogação;
b) a derrogação não prejudica o bom 
funcionamento do mercado da CAC.
2. As autoridades competentes podem 
tomar decisões, caso a caso, relativamente 
às derrogações referidas no n.º 1. Se a 
infra-estrutura em questão estiver 
localizada no território de mais de um 
Estado-Membro, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
tomarão uma decisão conjunta. Para a 
concessão de derrogações, aplicam-se as 
seguintes condições:
a) uma derrogação pode abranger a 
totalidade ou parte da capacidade da nova 
infra-estrutura um uma capacidade 
alterada ou reforçada na totalidade ou em 
parte; 
b) ao decidir conceder uma derrogação, 
há que analisar, caso a caso, se é 
necessário impor condições no que se 
refere à duração da derrogação e ao 
acesso não discriminatório à infra-
estrutura. Aquando do processo decisório 
sobre essas condições, dever-se-á ter em 
conta, nomeadamente, a duração dos 
contratos, a capacidade adicional a 
construir, o horizonte temporal do 
projecto e as circunstâncias nacionais;
c) ao conceder uma derrogação, a 
autoridade competente pode decidir sobre 
a regulamentação e os mecanismos de 
gestão e repartição de capacidades, desde 
que tal não impeça a realização dos 
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contratos a longo prazo;
d) a decisão relativa à derrogação, 
incluindo as condições, deve ser 
devidamente fundamentada e publicada.

Or. en

Justificação

Subscrevemos a proposta da alteração da APG (Associação dos Produtores de Gás) 
relativamente ao artigo  20º-A (novo), com algumas modificações de somenos. Uma vez que 
não existem infra-estruturas para a captura, transporte e fixação de CO2, afigura-se 
adequado que os Estados-Membros possam conceder derrogações ao acesso regulamentado 
de terceiros. Disposições comparáveis existem igualmente no sector europeu do mercado 
nacional do gás (transporte de gás).  

Alteração 389
Adam Gierek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

2-A. A resolução de conflitos 
transfronteiras no quadro das relações 
entre Estados-Membros e países terceiros 
deve ser regida pelo direito internacional.

Or. pl

Justificação

A parte da geosfera que compreende o complexo de armazenagem pode ser mais vasta do que 
aquilo que foi sugerido até à data pelos estudos geológicos, podendo abranger o território de 
países terceiros vizinhos.
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Alteração 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

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

Nos casos de transporte internacional de 
CO2 e de locais ou complexos de 
armazenagem transfronteiriços, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros envolvidos cumprirão 
conjuntamente o disposto na presente 
directiva e em quaisquer outros actos 
legislativos comunitários. No caso dos 
locais de armazenagem transfronteiriços, 
a autoridade competente nacional 
responsável pela atribuição da 
autorização é a do Estado-Membro onde 
se encontra a provável maior parte do 
local de armazenagem.

Or. de

Justificação

Serve para assegurar a competência e responsabilidade.

Alteração 391
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Clarificação das responsabilidades.

Alteração 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A autoridade competente criará e 
manterá um registo de todos os locais de 
armazenagem encerrados e complexos 
vizinhos, incluindo mapas das respectivas 
zonas de implantação e quaisquer outras 
informações pertinentes que permitam 
avaliar se o CO2 armazenado será contido 
duradoura e completamente.

Or. de

Justificação

O registo deve servir para fornecer todas as informações que permitam calcular e avaliar os 
perigos decorrentes do local de armazenagem e as actividades que possam pô-los em perigo.
Para tal fim, os mapas não chegam.
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Alteração 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
Apoio à fase introdutória

O mais tardar, até ao fim de 2008, a 
Comissão elaborará um plano de 
financiamento para apoiar a fase 
introdutória da CAC. Este instrumento de 
financiamento pode ser financiado - no 
período de 2008-2012 - por fundos não 
utilizados do orçamento da UE e utilizar, 
a partir de 2013, uma parte das receitas 
dos leilões de licenças do comércio de 
emissões.

Or. de

Justificação

Uma forma concreta de financiamento da CAC é necessária, quanto mais não seja, para 
garantir a exequibilidade deste processo, a fim de assegurar assim uma utilização a nível 
europeu e também uma ampla aplicação das tecnologias.

Alteração 394
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 29 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 85/337/CEE
Anexo I – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

16. Condutas para o transporte de gás, 
petróleo ou produtos químicos e condutas 
para o transporte de fluxos de dióxido de 
carbono para efeitos de armazenagem 
geológica, com diâmetro superior a 
800 mm e comprimento superior a 40 km, 
incluindo estações de bombagem 

16. Condutas,  com diâmetro superior a 
800 mm e comprimento superior a 40 km,
para o transporte de:
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associadas.
a) gás, petróleo ou produtos químicos;
b) fluxos de dióxido de carbono, incluindo 
estações de bombagem associadas, para 
efeitos de armazenagem geológica.

Or. en

Justificação

Há que clarificar a definição. No nosso entender, as estações de bombagem associadas e as 
condutas encontram-se abrangidos pelo âmbito de aplicação da Directiva AIA, 
independentemente do fluxo transportado. Por este motivo, sugerimos este texto.

Alteração 395
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)
Directiva 85/337/CEE
Anexo I – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

16. Condutas para o transporte de gás, 
petróleo ou produtos químicos e condutas 
para o transporte de fluxos de dióxido de 
carbono para efeitos de armazenagem 
geológica, com diâmetro superior a 
800 mm e comprimento superior a 40 km, 
incluindo estações de bombagem 
associadas.

16. Condutas para o transporte de gás, 
petróleo ou produtos químicos e condutas 
para o transporte de fluxos de dióxido de 
carbono para efeitos de armazenagem 
geológica, com diâmetro superior a 
800 mm e comprimento superior a 40 km.

Or. en

Justificação

A manter-se a frase “incluindo estações de bombagem associadas" sem referir limiares de 
capacidade, o âmbito de aplicação da avaliação do impacto ambiental é alargado sem 
qualquer justificação. As estações de bombagem, tal como até ao presente, só serão sujeitas a 
uma avaliação do impacto ambiental se forem cumpridos certos critérios de dimensão e de 
acordo com determinados limiares.  
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Alteração 396
Chris Davies

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 30 – ponto  -1 (novo)
Directiva 96/61/CE
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafos 3 a 6

Texto da Comissão Alteração

Na Directiva 1996/61/CE, são suprimidos 
os n.°s 3, 4, 5 e 6 do n.º 3 do artigo 9.°. 

Or. en

Justificação

A Directiva 2003 RCLE proibiu o recurso da Directiva de 1996 IPPC para regular as 
emissões de CO2 das grandes instalações industriais, salvo circunstâncias específicas.   A 
urgência crescente em reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa e, por conseguinte, 
a necessidade de recorrer a outros instrumentos para além do regime de comércio de 
licenças de emissão (RCLE), como, por exemplo, os níveis de prestação em matéria de 
emissões, torna esta proibição obsoleta, pelo que deve ser eliminada.  

Alteração 397
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 30 – ponto -1 (novo)
Directiva 96/61/CE
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafos 3 a 6

Texto da Comissão Alteração

Na Directiva 1996/61/CE, são suprimidos 
os n.°s 3, 4, 5 e 6 do n.º 3 do artigo 9.°. 

Or. en

Justificação

A Directiva 2003 RCLE proibiu o recurso da Directiva de 1996 IPPC para regular as 
emissões de CO2 das grandes instalações industriais, salvo circunstâncias específicas.   A 
urgência crescente em reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa e, por conseguinte, 
a necessidade de recorrer a outros instrumentos para além do regime de comércio de 
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licenças de emissão (RCLE), como, por exemplo, os níveis de prestação em matéria de 
emissões, torna esta proibição obsoleta, pelo que deve ser eliminada.  

Alteração 398
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 31.º
Directiva 2000/60/CE
Artigo 11 – n.º 3 – alínea j) – travessão 3-A 

Texto da Comissão Alteração

– a injecção de fluxos de dióxido de 
carbono para efeitos de armazenagem em 
formações geológicas que, por razões 
naturais, são permanentemente 
inadequadas para outros fins, desde que tal 
injecção seja autorizada nos termos da 
Directiva XX/XX/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho(*);

– a injecção de fluxos de dióxido de 
carbono para efeitos de armazenagem em 
formações geológicas que, por razões 
naturais, são permanentemente 
inadequadas para outros fins e que são 
consideradas como formações isoladas 
relativamente à migração de CO2, desde 
que tal injecção seja autorizada nos termos 
da Directiva XX/XX/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho(*);

Or. en

Justificação

A bem do princípio de precaução, o artigo 31.º deve ser modificado.

Alteração 399
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

À Directiva 2001/80/CE, é aditado o 
artigo 9.º-A, com a seguinte redacção:

Suprimido

“Artigo 9.º-A
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Os Estados-Membros assegurarão que as 
instalações de combustão com capacidade 
de 300 MW ou mais cuja licença inicial 
de construção ou, na ausência de tal 
procedimento, a licença inicial de 
exploração tenha sido concedida após a 
entrada em vigor da Directiva XX/XX/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho(*) 
disponham de espaço adequado para o 
equipamento utilizado na captura e na 
compressão de CO2 e que tenha sido 
avaliada a disponibilidade de meios de 
transporte e locais de armazenagem 
adequados, bem como a viabilidade 
técnica da adaptação a posteriori para 
captura de CO2.

Or. de

Justificação

Actualmente a CAC ainda se encontra em fase de investigação e desenvolvimento.
Actualmente não se prevêem soluções técnicas adequadas nem para a captação de CO2, nem 
para o transporte e armazenagem do CO2 capturado. Por isso, não é possível fazer dessa 
tecnologia objecto de obrigações regulamentares. Consequentemente, a obrigação de 
"preparação para a captura" também devia ser excluída enquanto não houver provas duma 
aplicação sustentável do conjunto da cadeia tecnológica da CAC.

Alteração 400
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 32.º
Directiva 2001/80/CEE
Artigo 9-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Alteração da Directiva 2001/80/CE

À Directiva 2001/80/CE, é aditado o 
artigo 9.º-A, com a seguinte redacção:
“Artigo 9.º-A
Os Estados-Membros assegurarão que as 
instalações de combustão com capacidade 
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de 300 MW ou mais cuja licença inicial 
de construção ou, na ausência de tal 
procedimento, a licença inicial de 
exploração tenha sido concedida após a 
entrada em vigor da Directiva XX/XX/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho(*) 
disponham de espaço adequado para o 
equipamento utilizado na captura e na 
compressão de CO2 e que tenha sido 
avaliada a disponibilidade de meios de 
transporte e locais de armazenagem 
adequados, bem como a viabilidade 
técnica da adaptação a posteriori para 
captura de CO2. 

Or. en

Justificação

The technology is not well established on industrial scale so we think it is premature to have 
this obligation now. Hungary suggests to discuss this measure in the framework of the 
revision of the IPPC directive that will incorporate the directive on large combustion plants 
and may have in its scope the CO2 capture technology. Not all types of capture techniques are 
worth to be added to existing combustion plants. For example, integrated gasification 
combined cycle (IGCC) or even oxy-firing techniques are better built together with CO2
capture incorporated at the outset. In consequence, the capture ready obligation cannot be 
considered technology neutral because it clearly favours the post combustions techniques.

Alteração 401
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 32.º
Directiva 2001/80/CEE
Artigo 9-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimidos
Alteração da Directiva 2001/80/CE

À Directiva 2001/80/CE, é aditado o 
artigo 9.º-A, com a seguinte redacção:
“Artigo 9.º-A
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Os Estados-Membros assegurarão que as 
instalações de combustão com capacidade 
de 300 MW ou mais cuja licença inicial 
de construção ou, na ausência de tal 
procedimento, a licença inicial de 
exploração tenha sido concedida após a 
entrada em vigor da Directiva XX/XX/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho(*) 
disponham de espaço adequado para o 
equipamento utilizado na captura e na 
compressão de CO2 e que tenha sido 
avaliada a disponibilidade de meios de 
transporte e locais de armazenagem 
adequados, bem como a viabilidade 
técnica da adaptação a posteriori para 
captura de CO2. 

Or. en

Justificação

Poland raises general objections to the proposal of imposing an obligation of “capture 
ready” on combustion plants. Implementation of the new technology should take into account 
the results of planned CCS operational demonstration facilities. Present knowledge on the 
subject of capture and geological storage of carbon dioxide concerns only small or even 
microscale undertakings, MSs cannot propose reliable assessment of possible CO2 storages 
and plans concerning CO2 networks, so we think it is premature to have this obligation now 
and similarly  suggest deleting Article 32 and discuss this measure in the Article 35 a. Early 
imposition of the provision as formulated in the current text of Article 32 could even block 
plans of construction of newly planned coal fired power plants due to lack of sufficiently 
reliable information on possible CO2 storage and transport conditions.

Alteração 402
Iles Braghetto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 32.º
Directiva 2001/80/CEE
Artigo 9-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Artigo 9.º-A
Os Estados-Membros assegurarão que as Os Estados-Membros assegurarão que, no 
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instalações de combustão com capacidade 
de 300 MW ou mais cuja licença inicial de 
construção ou, na ausência de tal 
procedimento, a licença inicial de 
exploração tenha sido concedida após a 
entrada em vigor da Directiva XX/XX/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho(*) 
disponham de espaço adequado para o 
equipamento utilizado na captura e na 
compressão de CO2 e que tenha sido 
avaliada a disponibilidade de meios de 
transporte e locais de armazenagem 
adequados, bem como a viabilidade técnica 
da adaptação a posteriori para captura de 
CO2.

que toca às instalações de combustão com 
capacidade de 300 MW ou mais cuja 
licença inicial de construção ou, na 
ausência de tal procedimento, a licença 
inicial de exploração tenha sido concedida 
após a entrada em vigor da Directiva 
XX/XX/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho(*), seja efectuada uma 
avaliação adequada relativamente à 
disponibilidade de espaço adequado para o 
equipamento utilizado na captura e na 
compressão de CO2 e à disponibilidade de 
meios de transporte e locais de 
armazenagem adequados, bem como a 
viabilidade técnica da adaptação 
a posteriori para captura de CO2. Os custos 
adicionais envolvidos e o tempo 
necessário à adaptação serão tidos em 
conta no momento de avaliar da 
pertinência de avançar com as medidas 
acima referida. No caso das licenças 
emitidas para a instalação de novos 
equipamentos ou para a substituição dos 
combustíveis das instalações existentes, 
não será necessário recorrer à avaliação 
referida.

Or. en

Justificação

L’art. 32 sancisce l’obbligo di prevedere che gli impianti di combustione autorizzati dopo 
l’entrata in vigore della nuova direttiva sul deposito geologico della CCS abbiano 
abbastanza spazio per alloggiare le necessarie apparecchiature per cattura e compressione 
della CO2 e che siano stati valutati la disponibilità di idonei siti di deposito e la fattibilità 
tecnica della CCS.

L’obbligatorietà della tecnologia per le autorizzazioni all’esercizio degli impianti può invece 
paradossalmente ritardare l’entrata in esercizio di nuovi impianti più efficienti. Si propone 
pertanto, nella direttiva CCS, di sopprimere l’obbligo di capture readiness, oltre ad escludere 
i casi di potenziamenti e modifiche di impianti esistenti per i quali è particolarmente critica.

Questa disposizione assume, infatti, aspetti critici se si tiene conto che la maturità industriale 
delle tecnologie in esame è ancora lontana e, di fatto, contraddice l’orientamento di non 
introdurre l’obbligo della CCS per gli impianti di combustione.
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Alteração 403
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 32.º
Directiva 2001/80/CEE
Artigo 9-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Artigo 9.º-A

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

1. Os Estados-Membros assegurarão que as 
instalações de combustão com capacidade 
de 200 MW ou mais cuja licença inicial de 
construção ou, na ausência de tal 
procedimento, a licença inicial de 
exploração tenha sido concedida após a 
entrada em vigor da Directiva XX/XX/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho(*) 
não serão autorizadas se, durante o 
funcionamento, provocarem emissões de 
dióxido de carbono para a atmosfera 
superiores a 350 gramas por kilowatt/ 
hora de produção de energia.

Or. en

Justificação

A fim de alcançar os nossos objectivos climáticos, devem ser fixados níveis máximos para as 
emissões das instalações de produção de electricidade.

Alteração 404
Norbert Glante

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



AM\734311PT.doc 51/73 PE409.632v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

À Directiva 2001/80/CE, é aditado o 
artigo 9.º-A, com a seguinte redacção:

À Directiva 2001/80/CE, é aditado o 
artigo 9.º-A, com a seguinte redacção:

“Artigo 9.º-A “Artigo 9.º-A
Os Estados-Membros assegurarão que as 
instalações de combustão com capacidade 
de 300 MW ou mais cuja licença inicial de 
construção ou, na ausência de tal 
procedimento, a licença inicial de 
exploração tenha sido concedida após a 
entrada em vigor da Directiva XX/XX/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho(*) 
disponham de espaço adequado para o 
equipamento utilizado na captura e na 
compressão de CO2 e que tenha sido 
avaliada a disponibilidade de meios de 
transporte e locais de armazenagem 
adequados, bem como a viabilidade técnica 
da adaptação a posteriori para captura de 
CO2. 

Os Estados-Membros assegurarão que as 
instalações de combustão com capacidade 
de 300 MW ou mais cuja licença inicial de 
construção ou, na ausência de tal 
procedimento, a licença inicial de 
exploração tenha sido concedida após a 
entrada em vigor da Directiva XX/XX/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho(*) 
disponham de espaço adequado para o 
equipamento utilizado na captura e na 
compressão de CO2 e que tenha sido 
avaliada a disponibilidade de meios de 
transporte e locais de armazenagem 
adequados, bem como a viabilidade técnica 
da adaptação a posteriori para captura de 
CO2. As instalações de produção 
combinada calor-electricidade de alto 
rendimento, no sentido da Directiva 
2004/8/CE, não são abrangidas por estas 
obrigações.

Or. de

Justificação

É imperativo que as instalações de produção combinada calor-electricidade de alto 
rendimento sejam construídas o mais perto possível dos consumidores de calor. Nas áreas 
residenciais, os custos dos requisitos espaciais das instalações de captura de CO2 são 
particularmente altos, pelo que as instalações de PCCE de alto rendimento têm uma clara 
desvantagem concorrencial. Tal não é do interesse da protecção do clima, para o qual as 
instalações de PCCE dão um grande contributo através do seu elevado nível de eficiência.

Alteração 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 32
Directiva 2001/80/CEE
Artigo 9-A
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Texto da Comissão Alteração

À Directiva 2001/80/CE, é aditado o 
artigo 9.º-A, com a seguinte redacção:

À Directiva 2001/80/CE, é aditado o 
artigo 9.º-A, com a seguinte redacção:

“Artigo 9.º-A “Artigo 9.º-A
Os Estados-Membros assegurarão que as 
instalações de combustão com capacidade 
de 300 MW ou mais cuja licença inicial de 
construção ou, na ausência de tal 
procedimento, a licença inicial de 
exploração tenha sido concedida após a 
entrada em vigor da Directiva XX/XX/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho(*) 
disponham de espaço adequado para o 
equipamento utilizado na captura e na 
compressão de CO2 e que tenha sido 
avaliada a disponibilidade de meios de 
transporte e locais de armazenagem 
adequados, bem como a viabilidade técnica 
da adaptação a posteriori para captura de 
CO2. 

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

Or. de

Justificação

Também falta comprovar se a captura de CO2 tem viabilidade não só técnica mas também 
financeira.

Alteração 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 aplicar-se-á à totalidade da 
instalação de combustão.

Justificação

A fim de alcançar os nossos objectivos climáticos, devem ser fixados níveis máximos para as 
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emissões das instalações de produção de electricidade.

Alteração 407
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que todas as instalações de combustão 
com capacidade de 200 MW ou mais, e 
que se preveja emitam mais de 350g de 
CO2/Kwh, cuja licença inicial de 
construção tenha sido concedida em 1 de 
Janeiro de 2015 ou após essa data sejam 
exploradas de modo a que pelo menos 
90% das respectivas emissões de CO2 
sejam capturadas e em seguida 
transportadas e armazenadas numa 
formação geológica adequada ou por que 
seja alcançada, por outros meios, uma 
redução equivalente das emissões na 
atmosfera. Na ausência de uma licença de 
construção, é aplicável a licença de 
exploração inicial.

Or. en

Justificação

Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors of the need to 
deal with emissions whether through CCS development or by another means. In relation to 
CCS development, it will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant 
together with the associated transport network so this amendment in fact requires new plants 
commencing operations from 2020 to be CCS-equipped.  Power plant manufacturers Alstom 
have now declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the 
planned demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing 
similar confidence.
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Alteração 408
John Bowis

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que todas as instalações de combustão 
com capacidade de 300 MW ou mais, e 
que se preveja emitam mais de 500g de 
CO2/Kwh, cuja licença inicial de 
construção tenha sido concedida em 1 de 
Janeiro de 2015 ou após essa data sejam 
exploradas de modo a que pelo menos 
90% das respectivas emissões de CO2 
sejam capturadas e em seguida 
transportadas e armazenadas numa 
formação geológica adequada ou por que 
seja alcançada, por outros meios, uma 
redução equivalente das emissões na 
atmosfera.
Na ausência de uma licença de 
construção, é aplicável a licença de 
exploração inicial.

Or. en

Justificação

Dever-se-á estabelecer um nível de prestação em matéria de emissões de 500 CO2/Kwh para 
todas as instalações de combustão que geram electricidade autorizadas a partir de 2015. 
Deste modo, assegurar-se-á que a totalidade das futuras instalações produz uma quantidade 
de emissões equivalente à das centrais eléctricas a gás (actualmente a tecnologia mais 
eficiente e com menores emissões de hidrocarbonetos). Este valor deverá ser ainda reduzido 
no futuro, a fim de encorajar uma maior redução das emissões.
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Alteração 409
Chris Davies

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em 2012, a Comissão deve proceder 
a uma avaliação dos progressos 
tecnológicos e das últimas descobertas 
científicas e, caso se verifique que não é 
possível introduzir nos prazos acordados 
os requisitos obrigatórios para a proibição 
da utilização das centrais eléctricas 
alimentadas a carvão não equipadas com 
instalações de captura e armazenagem de 
carbono por serem demasiado onerosos 
para um ou mais Estados-Membros, a 
Comissão apresentará propostas 
destinadas a dispor de financiamentos 
excepcionais ou a prorrogar as datas 
fixadas nos nºs 1 bis e 1 ter.

Or. en

Justificação

Cumpre tornar obrigatória a CAC para as centrais eléctricas autorizadas a partir de 2015 a 
fim de evitar que nos anos 2020 ainda seja possível abrir centrais eléctricas tradicionais 
alimentadas a carvão, comprometendo muitos outros esforços realizados para reduzir as 
emissões de CO2. Uma exigência imperativa encorajará o desenvolvimento tecnológico e 
reduzirá os custos, como se verificou em muitos outros campos da política ambiental. 
Contudo, devemos garantir que continue a haver electricidade! A presente alteração introduz 
um mecanismo de "paragem de emergência"a utilizar em caso de dificuldades para um ou 
mais Estados-Membros.

Alteração 410
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

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

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

14. O transporte de CO2 para efeitos de 
armazenagem geológica, bem como a
operação de locais de armazenagem em 
conformidade com a Directiva XX/XX/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho (*).

Or. en

Justificação

O transporte de CO2 deveria também ser incluído na directiva relativa à responsabilidade 
ambiental (Directiva 2004/35/CE).

Alteração 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

Ao anexo III da Directiva 2004/35/CE, é 
aditado o ponto 14, com a seguinte 
redacção:

Ao anexo III da Directiva 2004/35/CE, é 
aditado o ponto 14, com a seguinte 
redacção:

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

14. A operação de locais de armazenagem 
em conformidade com a Directiva 
XX/XX/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho(*) até à transferência da 
responsabilidade para a autoridade 
competente.

Or. de

Justificação

A actual formulação - limitada ao funcionamento da armazenagem - poderia fazer com que 
os danos ambientais ocorridos após o encerramento deixem de ser cobertos pelo regime de 
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responsabilidade da directiva relativa à responsabilidade ambiental. A nova formulação 
clarifica que o operador é responsável pela eliminação dos danos ambientais até à 
transferência da responsabilidade para a autoridade competente.

Alteração 412
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
Revisão

Até 30 de Junho de 2011, proceder-se-á a 
uma verificação da segurança da 
armazenagem geológica do CO2. Caso 
possa demonstrar-se que o CO2 pode ser 
gerido de forma segura e previsível, o 
limite de emissão previsto no artigo 9.º bis 
da Directiva 2001/80/CE aplicar-se-á a 
todas as instalações existentes o mais 
tardar em 2020.

Or. en

Justificação

Até Junho de 2011, haverá suficientes dados reais sobre a capacidade de prever e gerir o 
CO2 armazenado. Será, pois, possível aplicar a limitação de emissão de 350g CO2/Kwh a 
todas as centrais eléctricas existentes que excedam esse limite.

Alteração 413
Bairbre de Brún - Umberto Guidoni

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
Revisão

Até 30 de Junho de 2011, proceder-se-á a 
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uma verificação da segurança da 
armazenagem geológica do CO2. Caso 
possa demonstrar-se que o CO2 pode ser 
gerido de forma segura e previsível, o 
limite de emissão previsto no artigo 9.º bis 
da Directiva 2001/80/CE aplicar-se-á a 
todas as instalações existentes o mais 
tardar em 2020.

Or. en

Justificação

Até Junho de 2011, haverá suficientes dados reais sobre a capacidade de prever e gerir o 
CO2 armazenado. Será, pois, possível aplicar a limitação de emissão de 350g CO2/Kwh a 
todas as centrais eléctricas existentes que excedam esse limite.

Alteração 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
Revisão e evolução futura

1. Com base na experiência da aplicação 
da presente directiva - incluindo os 
relatórios referidos no artigo 25.º - e, em 
particular, à luz da experiência das 
centrais de demonstração da CAC, tendo 
em conta o progresso tecnológico e os 
conhecimentos científicos mais recentes, a 
Comissão elaborará até 2016 um relatório 
sobre a aplicação da presente directiva e, 
neste contexto, terá em conta 
nomeadamente:
a) se a captura permanente do CO2 
ocorreu de modo a impedir ou reduzir o 
mais possível quaisquer efeitos negativos 
para o ambiente e a excluir qualquer risco 
eventualmente resultante para a saúde 
humana;
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b) se as disposições são aplicáveis às 
instalações de combustão geradoras de 
electricidade com uma capacidade de 
300 MW ou mais, no sentido do artigo 
32.º;
c) as disposições sobre o acesso de 
terceiros (artigos 20.º e 21.º).
2. A Comissão apresenta o seu relatório 
ao PE e ao Conselho, eventualmente 
acompanhado de propostas legislativas.

Or. de

Justificação

A Comissão deve proceder à revisão da directiva à luz o progresso tecnológico e os 
conhecimentos científicos mais recentes.

Alteração 415
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
1. A Comissão transmitirá ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a implementação da presente 
directiva no prazo de nove meses a contar 
da recepção dos relatórios a que se refere 
o artigo 25.º.
2. No âmbito da avaliação, a Comissão 
examina nomeadamente: 
- os procedimentos para informar a  
Comissão relativamente às licenças de 
armazenagem (artigo 10.º) e às decisões 
sobre transferência de responsabilidade 
(artigo 18.º);
- a experiência relativa às disposições 
sobre o acesso de terceiros a que se 
referem os artigos 20.º e 21.º;
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- a possibilidade de introduzir uma 
obrigação aplicável aos projectos de novas 
instalações de combustão de grande 
capacidade no que se refere à captura e à 
armazenagem do CO2 emitido ou de 
desenvolver o projecto como susceptível 
de captura de CO2, bem como o alcance 
de tal obrigação;
- os novos desenvolvimentos e adaptações 
dos critérios a que se referem os anexos I 
e II,
e apresentará uma proposta de revisão da 
Directiva, se adequado.

Or. en

Justificação

Os actuais conhecimentos sobre a questão da armazenagem geológica do dióxido de carbono 
não são suficientes para introduzir já uma obrigação nesse sentido. Sugerimos impor a 
obrigação de "susceptível de captura", mas não antes da fase de revisão da Directiva 
prevista no artigo 35.º - A. O sector da energia não deveria ser sujeito ao risco de suportar 
os custos ligados à CAC enquanto a tecnologia não for plenamente testada no âmbito de 
projectos de demonstração.   Só os custos ligados à I&D (Investigação e Desenvolvimento) 
no domínio da captura, transporte e armazenagem geológica do CO2 parecem justificar-se.

Alteração 416
Jerzy Buzek –Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Os actuais conhecimentos sobre a questão da armazenagem geológica do dióxido de carbono 
não são suficientes para introduzir já uma obrigação nesse sentido. Sugerimos impor a 
obrigação de "susceptível de captura", mas não antes da fase de revisão da Directiva 
prevista no artigo 35.º - A. O sector da energia não deveria ser sujeito ao risco de suportar 
os custos ligados à CAC enquanto a tecnologia não for plenamente testada no âmbito de 
projectos de demonstração.   Só os custos ligados à I&D (Investigação e Desenvolvimento) 
no domínio da captura, transporte e armazenagem geológica do CO2 parecem justificar-se.

Alteração 417
Péter Olajos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Um período de transposição de um ano é demasiado breve, pelo que a alteração sugere que 
se conceda aos Estados-Membros um período de dois anos.
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Alteração 418
Chris Davies

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 419
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Revisão

Após a realização dos 12 projectos de 
demonstração, a Comissão deveria, com 
base na experiência adquirida e face aos 
progressos tecnológicos, avaliar o 
funcionamento e a viabilidade dos 
projectos e apresentar um relatório sobre 
esta matéria, o mais tardar até 1 de 
Janeiro de 2016. Com base neste 
relatório, a Comissão deveria apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
uma proposta destinada a alterar a 
presente directiva, bem como as 
especificações técnicas, a fim de ter em 
conta os resultados da avaliação relativos 
aos aspectos ambientais e à segurança.
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Or. en

Justificação

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

Alteração 420
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Relatórios da Comissão

1. Com base na experiência adquirida 
com a captura, sequestração geológica e 
transporte do carbono e à luz da evolução 
do contexto internacional, a Comissão 
apresentará, até 31 de Dezembro de 2012, 
um relatório sobre os progressos do 
desenvolvimento e da aplicação da 
tecnologia que permite capturar e 
armazenar o CO2 produzido no âmbito da 
produção de energia a partir de 
combustíveis fósseis.
2. Esse relatório deverá incluir, mas não 
exclusivamente, os seguintes aspectos: 
• os progressos na aplicação da 
tecnologia nos Estados-Membros, através 
de projectos de demonstração à escala 
comercial;
• os progressos no desenvolvimento 
da tecnologia, incluindo a eficiência  
energética do processo de captura 
("energy penalty"); e o calendário 
provável para a sua comercialização;  
• as mais recentes estimativas dos 
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custos associados à construção e ao
funcionamento de uma instalação de  
combustão dotada dessa tecnologia,   e 
• as mais recentes previsões 
relativas à  disponibilidade e à capacidade 
de  infra-estruturas adequadas, ao 
transporte e à armazenagem geológica do 
CO2 nos Estados-Membros.
3. Com base nesse relatório, a Comissão 
apresenta, se for caso disso, uma proposta 
legislativa de modificação da Directiva.  

Or. en

Justificação

This amendment requires the Commission to review the directive and make a revised proposal 
by no later than 31 December 2012.  This is in order to give some time for additional 
demonstration projects to come forward within Member States while also giving the 
Commission an early opportunity to re-consider the important issue of mandating CCS 
technology for new fossil-fuel power plant.  This will be important not only to ensure that all 
possible measures to reach the 2020 targets are used but also to help maintain the industrial 
competitiveness of the EU in developing and deploying new technologies on a global scale.

Alteração 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

As tarefas enumeradas no anexo I só parcialmente constituem o progresso técnico; em parte 
encontram-se no limite da I&D ou devem-se totalmente ao domínio da I&D. Para conter 
dentro de limites controláveis o volume de documentos de candidatura e o tempo necessário 
para o seu processamento, é conveniente estipular que o progresso técnico é determinante 
para a elaboração dos documentos de candidatura.

Alteração 422
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A alteração acrescenta um elemento importante.

Alteração 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo 1 – etapa 1 – frase introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

Compilam-se dados suficientes a fim de 
construir um modelo geológico 
tridimensional (3-D) volumétrico e 

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

dinâmico para o local e o complexo de 
armazenagem, incluindo a capa rochosa 
superficial, e para a zona circundante, 
incluindo as zonas hidraulicamente ligadas, 
bem como dados suficientes para a 
concepção dos correspondentes cenários 
para a futura evolução do local. Estes 
dados devem cobrir pelo menos as 
seguintes características intrínsecas do 
complexo:

Or. es

Justificação

Este requisito é particularmente necessário do ponto de vista da avaliação dos riscos de fuga.

Alteração 424
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo 1 – etapa 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A operação de diferentes instalações de armazenagem na mesma unidade hidráulica tem 
necessariamente consequências para as outras instalações que funcionam na unidade 
hidráulica. Numa unidade hidráulica só podem ser emitidas licenças de armazenagem a um 
operador. 
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Alteração 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Adaptação correspondente à alteração do n.º 6-A do artigo 3.º (novo) e do n.º 1 do artigo 8.º 
(novo).

Alteração 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo 1 – etapa 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Aquando da avaliação dos sítios de armazenagem, deverá ser prestada especial atenção à 
concorrência entre a armazenagem de CO2 e as fontes de energia renováveis, como a 
utilização geotérmica de aquíferos.  
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Alteração 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo 1 – etapa 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O transporte de CO2 em longas distâncias pode tornar-se muito caro, pelo que as 
autoridades competentes necessitam de saber se há capacidade de armazenagem suficiente 
numa determinada zona.

Alteração 428
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – etapa 3 – ponto 3.1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Taxas de injecção possíveis e
propriedades do CO2; 

(a) Taxas de injecção possíveis,
propriedades do CO2 e as possíveis 
alterações em função da temperatura e da 
pressão;

Or. en

Justificação

As alterações das propriedades físicas e químicas do CO2 em função da pressão e da 
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temperatura podem interferir na caracterização da segurança e nos resultados da 
modelização.

Alteração 429
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – etapa 3 – ponto 3.1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Simulações a curto e a longo prazos 
(para determinar o destino e o 
comportamento do CO2 ao longo de 
décadas e milénios, incluindo a sua 
velocidade de dissolução em água).

(e) Simulações a curto e a longo prazos 
(para determinar o destino e o 
comportamento do CO2 ao longo de 
décadas e milénios, incluindo a sua taxa de 
dissolução em água).

Or. en

Justificação

Para fins de clarificação técnica.

Alteração 430
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – etapa 3 – ponto 3.1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Comportamento pressão-volume da 
formação de armazenagem em função do 
tempo;

(f) Comportamento pressão e volume da 
formação de armazenagem em função do 
tempo;

Or. en

Justificação

Para fins de clarificação técnica.
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Alteração 431
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – etapa 3 – ponto 3.1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) Taxa de migração (em reservatórios 
abertos);

(o) Taxa de migração (em reservatórios);

Or. en

Justificação

Não devem ser autorizados reservatórios abertos porque podem ser perigosos para o homem 
e para o ambiente.

Alteração 432
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – etapa 3 – ponto 3.3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Parâmetros críticos que afectam as 
fugas potenciais (p. ex., pressão máxima no 
reservatório, taxa máxima de injecção, 
sensibilidade a várias hipóteses de base 
no(s) modelo(s) geológico(s) estático(s), 
etc.);

(c) Parâmetros críticos que afectam as 
fugas potenciais (p. ex., pressão máxima no 
reservatório, taxa máxima de injecção, 
temperatura, sensibilidade a várias 
hipóteses no (s) modelo(s) geológico(s) 
estático(s), etc.);

Or. en

Justificação

Para fins de clarificação técnica.
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Alteração 433
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – etapa 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Avaliação da exposição – Tem por base 
as características do meio ambiente e a 
distribuição da população humana à 
superfície do complexo de armazenagem, 
bem como o comportamento e o destino 
potenciais de fugas de CO2 através de 
potenciais vias identificadas na etapa 3;

(a) Avaliação da exposição – Tem por base 
as características do meio ambiente e a 
distribuição e as actividades da população 
humana à superfície do complexo de 
armazenagem, bem como o 
comportamento e o destino potenciais de 
fugas de CO2 através de potenciais vias 
identificadas na etapa 3;

Or. en

Justificação

A avaliação deve basear-se não só no ambiente e na população, mas também nas actividades 
circundantes.

Alteração 434
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – etapa 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Avaliação de efeitos – Tem por base a 
sensibilidade de determinadas espécies, 
comunidades ou habitats a fugas potenciais 
identificadas na etapa 3. Se necessário, 
deve incluir os efeitos da exposição a 
concentrações elevadas de CO2 na biosfera, 
incluindo solos, sedimentos marinhos e 
águas bentónicas (asfixia, hipercapnia), 
bem como os efeitos da redução do pH 
nesses ambientes, em consequência das 
fugas de CO2. Deve ainda incluir uma 
avaliação dos efeitos de outras substâncias 
que poderão estar presentes em fluxos de 
fuga de CO2 (impurezas presentes no fluxo 

(b) Avaliação de efeitos – Tem por base a 
sensibilidade de determinadas espécies, 
comunidades ou habitats a fugas potenciais 
identificadas na etapa 3. Se necessário, 
deve incluir os efeitos da exposição a 
concentrações elevadas de CO2 na biosfera, 
incluindo solos, sedimentos marinhos e 
águas bentónicas (asfixia, hipercapnia), 
bem como os efeitos da diminuição do pH 
nesses ambientes, em consequência das 
fugas de CO2. Deve ainda incluir uma 
avaliação dos efeitos de outras substâncias 
que poderão estar presentes em fluxos de 
fuga de CO2 (impurezas presentes no fluxo 
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de injecção ou novas substâncias formadas 
em consequência da armazenagem de 
CO2). Estes efeitos devem ser considerados 
numa série de escalas temporais e espaciais 
e associados a uma série de fugas de 
diferentes magnitudes.

de injecção ou novas substâncias formadas 
em consequência da armazenagem de 
CO2). Estes efeitos devem ser considerados 
numa série de escalas temporais e espaciais 
e associados a uma série de fugas de 
diferentes magnitudes.

Or. en

Justificação

Para fins de clarificação técnica. A palavra "redução" tem um significado diferente na 
literatura técnica (uma reacção química em que uma espécie química aceita electrões).

Alteração 435
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1.1 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A escolha da tecnologia de monitorização 
basear-se-á nas melhores práticas 
disponíveis aquando da elaboração do 
projecto. Considerar-se-ão e utilizar-se-ão 
as seguintes opções, conforme os casos:

A escolha da tecnologia de monitorização 
basear-se-á nas melhores práticas 
disponíveis aquando da elaboração do 
projecto e será actualizada em função da 
evolução das melhores práticas 
disponíveis. Considerar-se-ão e utilizar-se-
ão as seguintes opções, conforme os casos:

Or. en

Justificação

A tecnologia evolui rapidamente, pelo que é importante utilizar as melhores práticas 
disponíveis. 
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Alteração 436
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II – n.º 1 – ponto 1.1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Tecnologias para obter informação 
sobre o comportamento pressão-volume e a 
saturação horizontal/vertical do penacho de 
CO2, aplicando uma simulação 
tridimensional numérica aos modelos 
geológicos tridimensionais da formação 
destinada à armazenagem, criados em 
conformidade com o artigo 4.º e o anexo I;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Para fins de clarificação técnica.
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