
AM\755512PT.doc PE416.362v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2008/0165(COD)

23.12.2008

ALTERAÇÕES
26 - 115

Projecto de relatório
Johannes Blokland
(PE415.331v01-00)

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono (reformulação)

Proposta de regulamento
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))



PE416.362v01-00 2/67 AM\755512PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\755512PT.doc 3/67 PE416.362v01-00

PT

Alteração 26
Evangelia Tzampazi

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Está provado que a manutenção das 
emissões de substâncias que empobrecem a 
camada de ozono provoca danos 
importantes à camada de ozono. Existem 
provas claras da diminuição das 
concentrações atmosféricas de substâncias 
que empobrecem a camada de ozono e 
têm-se observado alguns sinais precoces da 
reconstituição da camada de ozono da 
estratosfera. Não se prevê, contudo, para 
antes de meados do século XXI a 
reconstituição da camada de ozono de 
modo a atingir o nível de concentração 
existente antes de 1980. O aumento das 
radiações UV-B resultantes do 
empobrecimento da camada de ozono 
continua, pois, a ser uma ameaça grave 
para a saúde e o ambiente. É, portanto, 
necessário adoptar mais medidas eficazes 
para garantir a protecção da saúde humana 
e do ambiente contra os efeitos adversos 
dessas emissões e para evitar o risco de um 
novo atraso na reconstituição da camada de 
ozono. 

(2) Está provado que a manutenção das 
emissões de substâncias que empobrecem a 
camada de ozono provoca danos 
importantes à camada de ozono. Existem 
provas claras da diminuição das 
concentrações atmosféricas de substâncias 
que empobrecem a camada de ozono e 
têm-se observado alguns sinais precoces da 
reconstituição da camada de ozono da 
estratosfera. Não se prevê, contudo, para 
antes de meados do século XXI a 
reconstituição da camada de ozono de 
modo a atingir o nível de concentração 
existente antes de 1980. O aumento das 
radiações UV-B resultantes do 
empobrecimento da camada de ozono 
continua, pois, a ser uma ameaça grave 
para a saúde e o ambiente. Paralelamente, 
estas substâncias têm elevado potencial de 
aquecimento global e contribuem para o 
aquecimento global. É, portanto, 
necessário adoptar mais medidas eficazes 
para garantir a protecção da saúde humana 
e do ambiente contra os efeitos adversos 
dessas emissões e para evitar o risco de um 
novo atraso na reconstituição da camada de 
ozono. 

Or. el

Justificação

Estas substâncias, para além das suas características químicas que tem como consequência a 
destruição da camada de ozono, tem igualmente um elevado potencial de aquecimento global 
e, portanto, podem causar um aumento da temperatura global.
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Alteração 27
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Muitas substâncias que 
empobrecem a camada de ozono (SEO) 
são gases com efeito de estufa mas não 
são controladas a título  da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas e do seu 
Protocolo de Quioto, admitindo que o 
Protocolo de Montreal fosse eliminar as 
SEO. Apesar dos progressos realizados no 
Protocolo, a tarefa de eliminação das 
SEO ainda tem que ser completada na 
União Europeia e a nível global. É, 
portanto, desejável minimizar e eliminar a 
produção e utilização de SEO, sempre que 
estejam disponíveis alternativas 
tecnicamente viáveis.

Or. en

Alteração 28
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Nos termos do Regulamento (CE) n.º 
2037/2000, a produção e a colocação no 
mercado de clorofluorocarbonetos, de 
outros clorofluorocarbonetos totalmente 
halogenados, de halons, de tetracloreto de 
carbono, de 1,1,1-tricloroetano, e de 
hidrobromofluorocarbonetos, de 
bromoclorometano e de brometo de metilo 
foram eliminadas progressivamente. 

(8) Nos termos do Regulamento (CE) n.º 
2037/2000, a produção e a colocação no 
mercado de clorofluorocarbonetos, de 
outros clorofluorocarbonetos totalmente 
halogenados, de halons, de tetracloreto de 
carbono, de 1,1,1-tricloroetano, e de 
hidrobromofluorocarbonetos, de 
bromoclorometano e de brometo de metilo 
foram eliminadas progressivamente e a 
produção e colocação no mercado dessas 
substâncias e produtos e de equipamentos 
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contendo essas substâncias é, portanto, 
proibida. É agora oportuno proibir 
também, progressivamente, a utilização 
dessas substâncias e de produtos e 
equipamentos que contenham essas 
substâncias.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 1.

Uma das maiores ameaças para a camada de ozono são as substâncias que empobrecem a 
camada de ozono já produzidas. A fim de limitar o efeito de empobrecimento da camada de 
ozono (e o efeito de estufa) é importante que a utilização das referidas substâncias que 
empobrecem a camada de ozono seja tão limitada quanto possível. São necessários incentivos 
para reduzir a dependência, em especial, dos halons, bem como para tentar que os produtos 
químicos sejam recolhidos e destruídos de forma segura. Este aspecto já era mencionado no 
preâmbulo. 

Alteração 29
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A utilização de brometo de metilo em 
aplicações de quarentena e pré-expedição 
também deve ser controlada. Os níveis 
médios de utilização durante o período de 
2005 a 2008  não devem ser excedidos  e 
devem, em última análise, ser reduzidos e 
progressivamente eliminados até 2015, 
sendo ao mesmo tempo aplicadas 
tecnologias de recuperação .

(11) À luz do Regulamento 2032/2003 que 
proibiu a utilização de brometo de metilo 
como biocida a partir de 1 de Setembro de 
2006, e da decisão da Comissão 
2008/753/CE que proibiu a utilização de 
brometo de metilo como produto de 
protecção das plantas a partir de 18 de 
Março de 2010, a utilização de brometo de 
metilo em aplicações de quarentena e 
pré-expedição também deve ser proibida a 
partir de 18 de Março de 2010. 

Or. en
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Justificação

Há muitas alternativas ao tratamento QPS para vários bens perecíveis e duradouros. Essas 
alternativas vão desde tratamentos químicos alternativos aos tratamentos com dióxido de 
carbono e tratamentos térmicos e outros. Vários Estados-Membros proibiram, há dez anos, 
com sucesso, a utilização de tratamentos QPS porque há alternativas disponíveis. a sua longa 
experiência demonstrou que tal é realizável. Na sequência da Decisão da Comissão 
2008/753/CE a autorização do brometo de metilo como produto de protecção das plantas irá 
ser retirada a 18 de Março de 2009 e as existências remanescentes não poderão ser 
utilizadas depois 18 de Março de 2010. Isto significa que o brometo de metilo não poderá ser 
utilizado para QPS depois de 18 de Março de 2010, o que seria ilegal.

Alteração 30
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Directiva 67/548/CEE do Conselho, 
de 27 de Junho de 1967, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das substâncias perigosas, e a 
Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas, 
exigem a rotulagem das substâncias 
classificadas como substâncias que 
empobrecem a camada de ozono. Dado que 
as substâncias que empobrecem a camada 
de ozono produzidas para utilização como 
matéria-prima podem ser colocadas em 
livre prática na Comunidade, estas devem 
ser distinguidas das substâncias produzidas 
para outros fins, a fim de evitar a 
possibilidade de desvio da sua utilização 
como matéria-prima para outras 
utilizações que sejam regulamentadas no 
âmbito do regulamento. Além disso, a fim 

(18) A Directiva 67/548/CEE do Conselho, 
de 27 de Junho de 1967, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das substâncias perigosas, e a 
Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas, 
exigem a rotulagem das substâncias 
classificadas como substâncias que 
empobrecem a camada de ozono. Dado que 
as substâncias que empobrecem a camada 
de ozono produzidas para utilização como 
matéria-prima bem como para usos 
laboratoriais e analíticos e como agentes 
de transformação podem ser colocadas em 
livre prática na Comunidade, estas devem 
ser distinguidas das substâncias produzidas 
para outros fins, a fim de evitar a 
possibilidade de desvio da sua utilização 
para outras utilizações que sejam 
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de informar os utilizadores finais e facilitar 
o controlo do cumprimento do 
regulamento, também os produtos e 
equipamentos que contenham ou 
dependam dessas substâncias devem ser 
rotulados durante a reparação e 
manutenção.

regulamentadas no âmbito do regulamento.
Além disso, a fim de informar os 
utilizadores finais e facilitar o controlo do 
cumprimento do regulamento, também os 
produtos e equipamentos que contenham 
ou dependam dessas substâncias devem ser 
rotulados durante a reparação e 
manutenção.

Or. en

Justificação

O risco de as substâncias que empobrecem a camada de ozono produzidas para utilização 
como matéria-prima (artigo 7.º) serem utilizadas para outros fins também se aplica para usos 
laboratoriais e analíticos (artigo 10.º) e como agentes de transformação (artigo 8.º). É 
portanto lógico que estas exigências de rotulagem também se apliquem para usos 
laboratoriais e analíticos (artigo 10.º) e como agentes de transformação e melhoraria a 
prevenção do comércio ilegal. 

Alteração 31
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para assegurar o cumprimento de 
todas as disposições do regulamento, os 
Estados-Membros devem efectuar 
inspecções segundo uma abordagem 
baseada nos riscos, visando assim as 
actividades que representam um maior 
risco de comércio ilícito ou de emissão de 
substâncias regulamentadas. 

(22) Para assegurar o cumprimento de 
todas as disposições do regulamento, os 
Estados-Membros devem efectuar 
inspecções segundo uma abordagem 
baseada nos riscos, visando assim as 
actividades que representam um maior 
risco de comércio ilícito ou de emissão de 
substâncias regulamentadas. Os resultados 
das inspecções devem ser publicados na 
Internet.

Or. hu

Justificação

Os cidadãos devem ter a possibilidade de ver os resultados das inspecções.
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Alteração 32
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Em especial, devem ser conferidas à 
Comissão competências para determinar o 
modelo e conteúdo dos rótulos a aplicar às 
substâncias regulamentadas a utilizar como 
matéria-prima, alterar o anexo III relativo 
aos processos em que as substâncias 
regulamentadas são utilizadas como 
agentes de transformação, adoptar medidas 
para reduzir a colocação no mercado e a 
utilização de brometo de metilo para fins 
de quarentena e pré-expedição, alterar o 
anexo VI relativo às utilizações críticas dos 
halons, adoptar medidas suplementares de 
vigilância e controlo do comércio, adoptar 
requisitos para os produtos fabricados com 
substâncias regulamentadas em países que 
não são partes no Protocolo, alterar o 
anexo VII relativo às tecnologias de 
destruição, elaborar uma lista dos produtos 
e equipamentos para os quais deve ser 
obrigatória a recuperação e subsequente 
destruição das substâncias regulamentadas, 
adoptar requisitos mínimos em matéria de 
qualificação do pessoal, estabelecer 
requisitos para a prevenção das emissões e 
fugas de substâncias regulamentadas, 
incluir novas substâncias no anexo II e 
alterar os requisitos em matéria de 
comunicação aplicáveis aos 
Estados-Membros e empresas. Atendendo 
a que têm alcance geral e se destinam a 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, nomeadamente 
completando-o mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

(25) Em especial, devem ser conferidas à 
Comissão competências para determinar o 
modelo e conteúdo dos rótulos a aplicar às 
substâncias regulamentadas a utilizar como 
matéria-prima bem como para usos 
laboratoriais e analíticos e como agentes 
de transformação, alterar o anexo III 
relativo aos processos em que as 
substâncias regulamentadas são utilizadas 
como agentes de transformação, alterar o 
anexo VI relativo às utilizações críticas dos 
halons, adoptar medidas suplementares de 
vigilância e controlo do comércio, adoptar 
requisitos para os produtos fabricados com 
substâncias regulamentadas em países que 
não são partes no Protocolo, alterar o 
anexo VII relativo às tecnologias de 
destruição, elaborar uma lista dos produtos 
e equipamentos para os quais deve ser 
obrigatória a recuperação e subsequente 
destruição das substâncias regulamentadas, 
adoptar requisitos mínimos em matéria de 
qualificação do pessoal, estabelecer 
requisitos para a prevenção das emissões e 
fugas de substâncias regulamentadas, 
incluir novas substâncias no anexo II e 
alterar os requisitos em matéria de 
comunicação aplicáveis aos 
Estados-Membros e empresas. Atendendo 
a que têm alcance geral e se destinam a 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, nomeadamente 
completando-o mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.
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Or. en

Justificação

O risco de as substâncias que empobrecem a camada de ozono produzidas para utilização 
como matéria-prima (artigo 7.º) serem utilizadas para outros fins também se aplica para usos 
laboratoriais e analíticos (artigo 10.º) e como agentes de transformação (artigo 8.º). É 
portanto lógico que estas exigências de rotulagem também se apliquem para usos 
laboratoriais e analíticos e como agentes de transformação, o que melhoraria a prevenção do 
comércio ilegal. 

Na sequência da supressão do artigo 12.º, a parte relativa a brometo de metilo deve 
igualmente ser suprimida.

Alteração 33
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Em especial, devem ser conferidas à 
Comissão competências para determinar o 
modelo e conteúdo dos rótulos a aplicar às 
substâncias regulamentadas a utilizar como 
matéria-prima, alterar o anexo III relativo 
aos processos em que as substâncias 
regulamentadas são utilizadas como 
agentes de transformação, adoptar medidas 
para reduzir a colocação no mercado e a 
utilização de brometo de metilo para fins
de quarentena e pré-expedição, alterar o 
anexo VI relativo às utilizações críticas dos 
halons, adoptar medidas suplementares de 
vigilância e controlo do comércio, adoptar 
requisitos para os produtos fabricados com 
substâncias regulamentadas em países que 
não são partes no Protocolo, alterar o 
anexo VII relativo às tecnologias de 
destruição, elaborar uma lista dos produtos 
e equipamentos para os quais deve ser 
obrigatória a recuperação e subsequente 
destruição das substâncias regulamentadas, 
adoptar requisitos mínimos em matéria de 
qualificação do pessoal, estabelecer 

(25) Em especial, devem ser conferidas à 
Comissão competências para determinar o 
modelo e conteúdo dos rótulos a aplicar às 
substâncias regulamentadas a utilizar como 
matéria-prima, alterar o anexo III relativo 
aos processos em que as substâncias 
regulamentadas são utilizadas como 
agentes de transformação, adoptar medidas 
para reduzir a colocação no mercado e a 
utilização de brometo de metilo para 
utilizações de emergência, alterar o anexo 
VI relativo às utilizações críticas dos 
halons, adoptar medidas suplementares de 
vigilância e controlo do comércio, adoptar 
requisitos para os produtos fabricados com 
substâncias regulamentadas em países que 
não são partes no Protocolo, alterar o 
anexo VII relativo às tecnologias de 
destruição, elaborar uma lista dos produtos 
e equipamentos para os quais deve ser 
obrigatória a recuperação e subsequente 
destruição das substâncias regulamentadas, 
adoptar requisitos mínimos em matéria de
qualificação do pessoal, estabelecer 
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requisitos para a prevenção das emissões e 
fugas de substâncias regulamentadas, 
incluir novas substâncias no anexo II e 
alterar os requisitos em matéria de 
comunicação aplicáveis aos 
Estados-Membros e empresas. Atendendo 
a que têm alcance geral e se destinam a 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, nomeadamente 
completando-o mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

requisitos para a prevenção das emissões e 
fugas de substâncias regulamentadas, 
incluir novas substâncias no anexo II e 
alterar os requisitos em matéria de 
comunicação aplicáveis aos 
Estados-Membros e empresas. Atendendo 
a que têm alcance geral e se destinam a 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, nomeadamente 
completando-o mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. en

Justificação

Nos termos da Decisão 2008/753/CE da Comissão, de 18 de Setembro de 2008, relativa à 
não inclusão da substância activa brometo de metilo no anexo I da Directiva 91/414/CEE, a 
autorização do brometo de metilo como produto para a protecção das plantas expira em 18 
de Março de 2009. Seria lógico que a utilização de brometo de metilo para esses usos 
também fosse proibida no contexto do presente Regulamento. Há suficientes alternativas à 
utilização regular brometo de metilo para fins de quarentena e pré-expedição. 

Alteração 34
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A Directiva 2006/12/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Abril de 2006, relativa aos resíduos e a 
Directiva 91/689/CEE do Conselho, de 12 
de Dezembro de 1991, relativa aos resíduos 
perigosos prevêem medidas no que respeita 
à destruição das substâncias 
regulamentadas. Em conformidade com o 
Protocolo, só devem ser aplicadas 
tecnologias aprovadas pelas partes para a 

(26) Considerando que quantidades 
substanciais de SEO ficam armazenadas 
ou “reservadas” em produtos e 
equipamentos (por exemplo, espumas 
isolantes, sistemas de refrigeração e de ar 
condicionado). Deverá ser criado um 
quadro jurídico para a destruição de 
substâncias controladas. A Directiva 
2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Novembro de 2008
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destruição das substâncias regulamentadas. 
Devem, pois, ser incorporadas no presente 
regulamento as decisões relevantes das 
partes.

relativa aos resíduos e que revoga certas 
directivas1 e a Directiva 91/689/CEE do 
Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, 
relativa aos resíduos perigosos prevêem 
medidas no que respeita à destruição das 
substâncias regulamentadas. A Decisão n.º 
1600/2002/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 22 de Julho de 2002, que 
estabelece o sexto programa comunitário 
de acção em matéria de ambiente (6.º 
PCA) prevê, no n.º 2, alínea iv) do artigo 
8.º, o desenvolvimento de uma directiva 
sobre resíduos de construção e de 
demolição, o que é essencial para a 
destruição das SDO nas espumas de 
isolamento. Em conformidade com o 
Protocolo, só devem ser aplicadas 
tecnologias aprovadas pelas partes para a 
destruição das substâncias regulamentadas. 
Devem, pois, ser incorporadas no presente 
regulamento as decisões relevantes das 
partes. 
1 JO L 312 de 22.22.2008, p. 3.

Or. en

Justificação

O 6º PCA prevê o desenvolvimento de uma directiva sobre resíduos de construção e de 
demolição. Para a destruição das SDO nas espumas de isolamento (que representam um 
enorme volume) é essencial que esta directiva venha a ser adoptada. Até agora, a Comissão 
não publicou nada. Na sua Resolução sobre uma estratégia temática para a reciclagem de 
resíduos de 13 de Fevereiro de 2007 (A6/438/2006) o PE também convidou a Comissão a 
fazê-lo.

Alteração 35
Evangelia Tzampazi

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Devem ser conferidas à Comissão 
competências para compilar uma lista dos 
produtos e equipamentos para as quais a 

(27) Devem ser conferidas à Comissão 
competências para compilar uma lista dos 
produtos e equipamentos para as quais a 
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recuperação, ou a destruição sem prévia 
recuperação, das substâncias 
regulamentadas será considerada técnica e 
economicamente viável e será, por 
conseguinte, obrigatória.

recuperação, ou a destruição sem prévia 
recuperação, das substâncias 
regulamentadas será considerada técnica e 
economicamente viável e será, por 
conseguinte, obrigatória. Paralelamente, a 
Comissão deverá elaborar um plano de 
acção que preveja a concessão de 
incentivos para a retirada dessas 
substâncias e a sua substituição por 
substâncias alternativas mais seguras.

Or. el

Justificação

Tendo em conta que é cada vez mais urgente a necessidade recolher e eliminar o mais 
rapidamente possível essas substâncias, seria bom que a Comissão elaborasse um plano de 
acção com vista à prestação de incentivos aos "utilizadores" e aos "produtores" para a 
retirada e substituição o mais rápida possível destas substâncias.

Alteração 36
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento é aplicável às 
substâncias regulamentadas, às novas 
substâncias e aos  produtos e equipamentos 
que as contenham ou delas dependam .

1. O presente regulamento é aplicável às 
substâncias regulamentadas, às novas 
substâncias com potencial de 
empobrecimento de ozono (PEO) 
comprovado e aos produtos e 
equipamentos que as contenham ou delas 
dependam ou novas substâncias com PEO 
comprovado.

Or. en

Justificação

Para fins de clareza.
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Alteração 37
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento não se aplica a
quantidades insignificantes de qualquer 
substância referida no n.º 1, contidas num 
produto ou substância, presentes numa 
determinada substância química como 
impurezas residuais e que sejam
provenientes, de modo involuntário ou 
casual, de um processo de fabrico, de 
matérias-primas que não tenham entrado 
em reacção ou da utilização como agente 
de transformação ou ainda que sejam 
emitidas durante o fabrico ou 
manuseamento de um produto.

2. O presente regulamento não se aplica a 
quantidades insignificantes de qualquer 
substância referida no n.º 1, contidas num 
produto ou substância, presentes numa 
determinada substância química como 
impurezas residuais e que sejam 
provenientes, de modo involuntário ou 
casual, de um processo de fabrico.

Or. en

Justificação

O texto do Regulamento 2037/2000 tem de ser actualizado para minimizar as actividades que 
estão excluídas do campo de aplicação do regulamento. As aspas no n.º 2 são ambíguas, 
insinuando que "insignificante" pode não se aplicar à lista completa de itens. Potencialmente 
este texto poderia permitir emissões não controladas de SEO durante o fabrico (por exemplo 
fabrico de espuma) ou manuseamento de SEO. O texto do regulamento reformulado tem que 
ser claro e sem ambiguidades. Derrogações para matérias-primas, agentes de transformação 
etc. são descritas em artigos posteriores do regulamento, assim o artigo 1 não deveria excluir 
potencialmente esses itens do campo de aplicação do regulamento.

Alteração 38
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «produção»: a quantidade de 
substâncias regulamentadas produzida, 
incluindo a quantidade produzida como 
subproduto, deduzida a quantidade 

(10) «produção»: a quantidade de 
substâncias regulamentadas produzida, 
incluindo a quantidade produzida como 
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destruída com recurso a tecnologias 
aprovadas pelas partes. As quantidades 
recuperadas, recicladas ou valorizadas 
não são abrangidas pela presente 
definição,

subproduto,

Or. en

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 2037/2000 utilizava a definição tradicional de produção constante 
do Protocolo, que deduzia a destruição aquando do cálculo dos níveis de "produção". Isto já 
não é adequado porque a maior parte da produção de substâncias que empobrecem a 
camada de ozono cessou, sendo, portanto, necessário colmatar as lacunas susceptíveis de dar 
azo à continuidade da produção ou a novas produções. A definição deve excluir a destruição, 
caso contrário as empresas poderão continuar a produzir substâncias que empobrecem a 
camada de ozono se destruírem algumas delas, o que não conduzirá à supressão progressiva 
dessas substâncias.

Alteração 39
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «produção»: a quantidade de 
substâncias regulamentadas produzida, 
incluindo a quantidade produzida como 
subproduto, deduzida a quantidade 
destruída com recurso a tecnologias 
aprovadas pelas partes. As quantidades 
recuperadas, recicladas ou valorizadas não 
são abrangidas pela presente definição,

(10) «produção»: a quantidade de 
substâncias regulamentadas produzida, 
incluindo a quantidade produzida como 
subproduto, deduzida a quantidade 
destruída com recurso a tecnologias 
aprovadas pelas partes e a quantidade 
inteiramente utilizada como matéria-
prima ou como agente de transformação 
no fabrico de outros produtos químicos.  
As quantidades recuperadas, recicladas ou 
valorizadas não são abrangidas pela 
presente definição,

Or. en

Justificação

A definição proposta inclui a produção de matérias-primas e agentes de transformação, que 
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são excluídas do Protocolo de Montreal. No entanto, os controlos de produção referidos no 
n.º 2, alíneas a) e b), do artigo 4.º, continuam a basear-se no nível calculado de produção de 
1997. Uma vez que a definição foi alterada a fim de incluir as matérias-primas, mas não 
houve qualquer mudança na redacção no que se refere ao nível de produção, o nível 
calculado de produção seria erróneo. Sugere-se a reposição da definição constante do
Regulamento (CE) n.º 2037/2000.

Alteração 40
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

(11) «potencial de empobrecimento do 
ozono»: o valor indicado nos anexos I e II, 
que representa o efeito potencial de cada 
uma das substâncias regulamentadas ou das 
novas substâncias  na camada de ozono,

(11) «potencial de empobrecimento do 
ozono»: o valor indicado nos anexos I e II, 
que representa o efeito de empobrecimento
potencial de cada uma das substâncias 
regulamentadas ou das novas substâncias
na camada de ozono,

Or. en

Justificação

Para fins de clareza.

Alteração 41
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 17

Texto da Comissão Alteração

(17) «utilização»: o uso de substâncias 
regulamentadas ou de novas substâncias
na produção ou manutenção, em especial 
reenchimento, de produtos ou equipamento 
ou noutros processos,

(17) «utilização»: o uso de substâncias 
regulamentadas ou de novas substâncias na 
produção ou manutenção, em especial 
reenchimento, de produtos ou equipamento 
ou noutros processos, com excepção das 
utilizações como matéria-prima ou como 
agente de transformação,
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Or. en

Justificação

A definição de "utilização" passa a incluir matérias-primas e agentes de transformação, o 
que não é coerente com a aplicação destes termos no Protocolo de Montreal e pode dar 
origem a problemas aquando da comunicação do "consumo" no âmbito do Protocolo. A 
definição original destinava-se a ser aplicada a "utilizações" dispersivas.

Alteração 42
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 20

Texto da Comissão Alteração

(20) «valorização»: o reprocessamento e a 
melhoria de uma substância regulamentada 
recuperada, através de operações como 
filtragem, secagem, destilação e 
tratamento químico, a fim de restituir à 
substância uma qualidade equivalente à 
do material virgem, 

(20) «valorização»: o reprocessamento e a 
melhoria de uma substância regulamentada 
recuperada, a fim de satisfazer um 
determinado nível de desempenho,
equivalente à do material virgem,

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 8.

A definição proposta altera completamente o significado de valorização relativamente ao 
previsto no Regulamento (CE) n.º 2037/2000 e no Protocolo de Montreal, o que pode 
restringir a quantidade de material valorizado disponível. A definição do Regulamento (CE) 
n.º 2037/2000 e do Protocolo de Montreal exige a valorização até um determinado nível de 
desempenho, o que proporciona um controlo adequado sem restrições indevidas.
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Alteração 43
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 23

Texto da Comissão Alteração

(23) «aplicações de pré-expedição»: os 
tratamentos, que não sejam aplicações de 
quarentena, aplicados nos 21 dias que 
precedem a exportação para preencher os 
requisitos estabelecidos por uma 
autoridade nacional do país importador ou 
do país exportador.

(23) «aplicações de pré-expedição»: os 
tratamentos, que não sejam aplicações de 
quarentena, aplicados nos 21 dias que 
precedem a exportação para preencher os 
requisitos estabelecidos por uma 
autoridade nacional do país importador ou 
requisitos oficiais estabelecidos no país 
exportador antes de Dezembro de 1995.

Or. en

Justificação

O regulamento comunitário não pode ser menos exigente do que o protocolo de Montreal. No 
que se refere ao país exportador, a definição do Protocolo restringe as aplicações de 
pré-expedição aos requisitos "existentes" (Decisão VII/5 (b) do Protocolo), o que significa 
requisitos que já existiam aquando da adopção da Decisão em Dezembro de 1995.

Alteração 44
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) "produtos ou equipamento que 
dependem de substâncias 
regulamentadas": produtos ou 
equipamento que não funcionam sem 
substâncias regulamentadas, excluindo os 
produtos e equipamento utilizados para a 
produção, transformação, recuperação, 
reciclagem, valorização ou destruição de 
substâncias regulamentadas.

Or. en
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Justificação

Os produtos ou equipamento que dependem de substâncias regulamentadas devem ser 
definidos por razões de clareza.

Alteração 45
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O nível calculado da sua produção de 
hidroclorofluorocarbonetos no período 
compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de 
Dezembro de 2014 e em cada período 
subsequente de 12 meses não exceda 14 %
do nível calculado da sua produção de 
hidroclorofluorocarbonetos em 1997;

b) O nível calculado da sua produção de 
hidroclorofluorocarbonetos no período 
compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de 
Dezembro de 2014  e em cada período 
subsequente de 12 meses não exceda 3% 
do nível calculado da sua produção de 
hidroclorofluorocarbonetos em 1997;

Or. en

Justificação

Até 31 de Dezembro de 2019, será autorizada uma pequena produção (sujeita a comunicação 
e controlo rigorosos) de hidroclorofluorocarbonetos na Europa para utilizações 
laboratoriais e analíticas (em conformidade com o Protocolo de Montreal, com a redacção 
que lhe foi dada em 2007). No entanto, o nível calculado de produção deverá baixar de uma 
percentagem que não exceda 14% para uma percentagem que não exceda 3% do nível 
calculado da produção de hidroclorofluorocarbonetos em 1997. Em caso contrário, a 
quantidade necessária (cuja utilização é permitida nos termos do artigo 11.º) será importada, 
provavelmente de regiões com uma legislação menos rigorosa em termos de protecção da 
camada de ozono.

Alteração 46
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibida a colocação no mercado e a 1. É proibida a colocação no mercado e a 
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utilização de substâncias regulamentadas 
que não se apresentem num produto que 
não seja o recipiente utilizado para o seu 
transporte ou armazenagem.

utilização de substâncias regulamentadas, 
salvo nos casos de derrogação previstos 
em qualquer parte do presente 
regulamento. 

Or. en

Justificação

Este texto é de difícil compreensão e contém uma dupla negativa ("que não se apresentem" e 
"que não seja"). Artigos posteriores introduzem derrogações a esta dupla negativa, que 
podem suscitar confusão e interpretações divergentes. Por conseguinte, este número deve 
prever uma simples proibição, pois as derrogações são enunciadas mais adiante.

Alteração 47
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

É proibida a colocação no mercado de 
produtos e equipamentos que contenham 
substâncias regulamentadas ou delas 
dependam com excepção dos produtos e 
equipamentos para os quais a utilização da 
substância regulamentada em causa tenha 
sido permitida nos termos do artigo 10.º, 
dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 11.º  ou do artigo 
13.º  .

É proibida a colocação no mercado e a 
utilização de produtos e equipamentos que 
contenham substâncias regulamentadas ou 
delas dependam com excepção dos 
produtos e equipamentos para os quais a 
utilização da substância regulamentada em 
causa tenha sido permitida nos termos do 
artigo 10.º, dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 11.º  
ou do artigo 13.º  .

Or. en

Justificação

A fim de evitar o interminável reenchimento de produtos ou de equipamento com fugas, este 
artigo deve ser alargado à utilização (tal como é definida no n.º 17 do artigo 3.º) dos
produtos e equipamentos.
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Alteração 48
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação dos artigos 4.º e 5.º, 
podem ser produzidas, colocadas no 
mercado e utilizadas como matéria-prima 
substâncias regulamentadas.

1. Em derrogação dos artigos 4.º e 5.º, 
podem ser produzidas substâncias 
regulamentadas para a exportação 
autorizada às Partes que operam nos 
termos do artigo 5.º do Protocolo de 
Montreal destinadas a utilizações 
essenciais.

Or. en

Justificação

O actual desafio reside na eliminação gradual final de CFC em inaladores de dose calibrada 
(IDC) para o tratamento da asma nos países mencionados no artigo 5.º países (países em 
desenvolvimento). É muito possível que os CFC com um grau elevado de qualidade 
farmacêutica sejam necessários durante um período limitado após 2010, devido às 
dificuldades em proceder a substituições. 

Deve haver uma isenção para a produção e exportação de CFC para utilizações essenciais 
para a produção de MDI nos países mencionados no artigo 5.º.

Alteração 49
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação dos artigos 4.º e 5.º, 
podem ser produzidas, colocadas no 
mercado e utilizadas como matéria-prima 
substâncias regulamentadas.

1. Em derrogação dos artigos 4.º e 5.º, 
podem ser produzidas, para além dos 
níveis de produção estabelecidos no n.º 2 
do artigo 4.º, colocadas no mercado e 
utilizadas como matéria-prima substâncias 
regulamentadas.

Or. en
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Justificação

Esta especificação é necessária para tornar claro que retirar as matérias-primas da 
definição de produção (n.º 10 do artigo 3.º) não afecta os controlos de produção do n.º 2 do 
artigo 4.º.

Alteração 50
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As substâncias regulamentadas 
produzidas ou colocadas no mercado 
como matéria-prima só podem ser 
utilizadas para esse fim. Os recipientes 
que contenham essas substâncias devem 
ter um rótulo que indique claramente que 
a substância só pode ser utilizada como 
matéria-prima.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os produtos destinados a matérias-primas são, de um modo geral, transportados a granel 
com a aplicação de processos de rotulagem normalizada. É pouco provável que esses 
produtos sejam colocados no mercado e necessitem de rótulo. Este processo de rotulagem 
parece desnecessário.

Alteração 51
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode determinar a forma e 
o conteúdo do rótulo a utilizar. Essas 
medidas, destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 

Suprimido
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nomeadamente completando-o, devem ser 
aprovadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 3 do artigo 25.º.

Or. en

Justificação

Os produtos destinados a matérias-primas são, de um modo geral, transportados a granel 
com a aplicação de processos de rotulagem normalizada. É pouco provável que esses 
produtos sejam colocados no mercado e necessitem de rótulo. Este processo de rotulagem 
parece desnecessário.

Alteração 52
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As substâncias regulamentadas 
produzidas ou colocadas no mercado como 
matéria-prima só podem ser utilizadas para 
esse fim. Os recipientes que contenham 
essas substâncias devem ter um rótulo que 
indique claramente que a substância só 
pode ser utilizada como matéria-prima.

2. As substâncias regulamentadas 
produzidas ou colocadas no mercado como 
matéria-prima só podem ser utilizadas para 
esse fim. Os recipientes que contenham 
essas substâncias devem ter um rótulo que 
indique claramente que a substância só 
pode ser utilizada como matéria-prima. 
Todos os casos de utilização como 
matéria-prima e a quantidade e a 
qualidade das substâncias utilizadas 
devem ser indicados às autoridades 
competentes do Estado-Membro. Com 
base nesta informação, a Comissão deve 
controlar todas as utilizações em toda a 
Europa e publicar dados circunstanciados 
na Internet.

Or. hu

Justificação

A Comissão deve estar informada sobre a comercialização de substâncias que empobrecem a 
camada de ozono na Europa.
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Alteração 53
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7º.-A
Revisão anual das derrogações

A Comissão procede à revisão anual das 
derrogações e isenções, e anula as 
derrogações ou isenções para as 
utilizações específicas quando existam
alternativas técnicas e economicamente 
exequíveis.
Estas medidas, que têm por objectivo 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 25º.

Or. en

Justificação

O Regulamento não estabelece prazos para as derrogações e, em muitos casos, não 
estabelece condições para a revisão/anulação. Algumas derrogações não foram actualizadas 
em função do actual conhecimento sobre alternativas exequíveis, como algumas das 
utilizações incluídas no Anexo III (agentes de transformação) e VI (halon) têm alternativas 
exequíveis. O Regulamento devia estabelecer um processo regular com o objectivo de reduzir 
e eliminar derrogações nos casos em que existem alternativas exequíveis.

Alteração 54
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação dos artigos 4.º e 5.º, 
podem ser produzidas, colocadas no 

1. Em derrogação dos artigos 4.º e 5.º, 
podem ser produzidas, para além dos 
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mercado e utilizadas como agentes de 
transformação substâncias regulamentadas.

níveis de produção estabelecidos no n.º 2 
do artigo 4.º, colocadas no mercado e 
utilizadas como matéria-prima substâncias 
regulamentadas.

Or. en

Justificação

Esta especificação é necessária para tornar claro que retirar as matérias-primas da 
definição de produção (n.º 10 do artigo 3.º) não afecta os controlos de produção do n.º 2 do 
artigo 4.º.

Alteração 55
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As substâncias regulamentadas 
produzidas ou colocadas no mercado como 
agentes de transformação só podem ser 
utilizadas para esse fim

3. As substâncias regulamentadas 
produzidas ou colocadas no mercado como 
agentes de transformação só podem ser 
utilizadas para esse fim.

Os recipientes que contêm estas 
substâncias devem ser rotulados com uma 
indicação clara de que a substância só 
pode ser utilizada como agente de 
transformação. A Comissão pode 
determinar a forma e o conteúdo do 
rótulo a utilizar. Estas medidas, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
nomeadamente completando-o, devem ser 
aprovadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 3 do artigo 25.º.

Or. en

Justificação

O risco de as substâncias que empobrecem a camada de ozono produzidas para matéria-
prima (artigo 7.º) sejam utilizadas para outros fins é igualmente aplicado às utilizações 
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laboratoriais e analíticas (artigo 10.º) e como agentes de transformação (artigo 8.º). É, pois, 
lógico, que estes requisitos de rotulagem sejam igualmente aplicados às utilizações 
laboratoriais e analíticas bem como à sua utilização como agentes de transformação e 
contribuirá para impedir o comércio ilegal.

Alteração 56
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode, nos termos do n.º 2 
do artigo 25.º, estabelecer uma lista das 
empresas em que é permitida a utilização 
de substâncias regulamentadas como 
agentes de transformação, fixando, quando 
adequado, as quantidades máximas que 
podem ser utilizadas e os níveis máximos 
de emissões para cada uma das empresas 
em causa.

4. A Comissão pode, nos termos do n.º 2 
do artigo 25.º, estabelecer uma lista das 
empresas em que é permitida a utilização 
de substâncias regulamentadas como 
agentes de transformação, fixando, quando 
adequado, as quantidades máximas que 
podem ser utilizadas para produção ou 
consumo (de acordo com as definições do 
Protocolo de Montreal), e os níveis 
máximos de emissões para cada uma das 
empresas em causa.

A quantidade máxima de substâncias 
regulamentadas que podem ser utilizadas
como agentes de transformação na 
Comunidade não pode exceder 1 083 
toneladas cúbicas por ano. 
A quantidade máxima de substâncias 
regulamentadas que podem ser emitidas 
pela utilização de agentes de 
transformação na Comunidade não 
podem exceder 17 toneladas cúbicas por 
ano.

Em função de novas informações ou da 
evolução técnica, a Comissão pode alterar 
o anexo VI referido no n.º 8 do artigo 2.º.

Em função de novas informações ou da 
evolução técnica, a Comissão pode alterar 
o anexo VI referido no n.º 8 do artigo 2.º.

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 25º.

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 25º.
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Or. en

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 12.

A definição de agentes de transformação nos termos da Decisão X/14 do Protocolo de 
Montreal permite a informação da “produção” ou “consumo”.

O limite máximo da UE para os agentes de transformação nos termos das decisões das 
Partes do Protocolo de Montreal deve igualmente ser referido no presente artigo.

Alteração 57
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em função de novas informações ou da 
evolução técnica, a Comissão pode alterar 
o anexo III referido no n.º 8 do artigo 2.º

Em função de novas informações ou da 
evolução técnica, a Comissão pode alterar 
o anexo III referido no n.º 3 do artigo 2.º

Or. en

Justificação

Este texto é uma referência cruzada que parece estar errada. A lista dos agentes de 
transformação que figura no Anexo III está tecnicamente desactualizada e necessita de ser 
actualizada – inclui algumas utilizações para alternativas sem SDO foram identificadas pelo 
painel de avaliação tecnológica e económica do Protocolo de Montreal.

Alteração 58
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 5.º, as substâncias 
regulamentadas podem ser colocadas no 
mercado para destruição na Comunidade 

Em derrogação do artigo 5.º, as substâncias 
regulamentadas bem como os produtos e o 
equipamento que contenham substâncias 
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em conformidade com os requisitos em 
matéria de destruição estabelecidos no n.º 1 
do artigo 22.º.

regulamentadas podem ser colocados no 
mercado para destruição na Comunidade 
em conformidade com os requisitos em 
matéria de destruição estabelecidos no n.º 1 
do artigo 22.º.

Or. en

Justificação

A derrogação do artigo 9.º deve ser aplicada igualmente à destruição de produtos a de 
equipamento que contém substâncias regulamentadas.

Alteração 59
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As substâncias regulamentadas 
produzidas ou colocadas no mercado para 
utilizações laboratoriais e analíticas 
essenciais só podem ser utilizadas para 
esse fim.

3. As substâncias regulamentadas 
produzidas ou colocadas no mercado para 
utilizações laboratoriais e analíticas 
essenciais só podem ser utilizadas para 
esse fim ou para a sua destruição dentro 
da Comunidade de acordo com os 
requisitos para a destruição estabelecidos 
no n.º 1 do artigo 22.º.

Or. en

Justificação

Este artigo tal como é formulado pode evitar a destruição destas substâncias.
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Alteração 60
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os recipientes que contêm estas 
substâncias devem ser rotulados com uma 
indicação clara de que a substância só se 
destina a utilizações laboratoriais e 
analíticas essenciais. A Comissão pode 
determinar a forma e o conteúdo do 
rótulo a utilizar. Estas medidas, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
nomeadamente completando-o, devem ser 
aprovadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 3 do artigo 25.º.

Or. en

Justificação

O risco de as substâncias que empobrecem a camada de ozono produzidas para matéria-
prima (n.º 2 do artigo 7.º) serem utilizadas para outros fins é igualmente aplicado às 
utilizações laboratoriais e analíticas. É, pois, lógico, que estes requisitos de rotulagem sejam 
igualmente aplicados às utilizações laboratoriais e analíticas, o que contribuirá para impedir 
o comércio ilegal.

Alteração 61
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Qualquer pessoa que utilize substâncias 
regulamentadas que não sejam 
hidroclorofluorocarbonetos para utilizações 
laboratoriais e analíticas essenciais 
registar-se-á junto da Comissão, indicando 
as substâncias utilizadas, a finalidade, o 

4. Qualquer pessoa que utilize substâncias 
regulamentadas que não sejam 
hidroclorofluorocarbonetos para utilizações 
laboratoriais e analíticas essenciais 
registar-se-á junto da Comissão, indicando 
as substâncias utilizadas, a finalidade, o 
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consumo anual estimado e os fornecedores 
das referidas substâncias, e actualizará 
essas informações sempre que se 
verifiquem alterações.

consumo anual estimado e os fornecedores 
das referidas substâncias, e actualizará 
essas informações sempre que se 
verifiquem alterações. Todos os casos de 
utilização e a quantidade e a qualidade 
das substâncias utilizadas devem ser 
indicados às autoridades competentes do 
Estado-Membro. Com base nesta 
informação, a Comissão deve controlar 
todas as utilizações em toda a Europa e 
publicar dados circunstanciados na 
Internet.

Or. hu

Justificação

A Comissão deve estar informada sobre a comercialização de substâncias que empobrecem a 
camada de ozono na Europa.

Alteração 62
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Qualquer pessoa que utilize substâncias 
regulamentadas que não sejam 
hidroclorofluorocarbonetos para utilizações 
laboratoriais e analíticas essenciais 
registar-se-á junto da Comissão, indicando 
as substâncias utilizadas, a finalidade, o 
consumo anual estimado e os fornecedores 
das referidas substâncias, e actualizará 
essas informações sempre que se 
verifiquem alterações.

4. Qualquer instituição que utilize 
substâncias regulamentadas que não sejam 
hidroclorofluorocarbonetos para utilizações 
laboratoriais e analíticas essenciais 
registar-se-á junto da Comissão, indicando 
as substâncias utilizadas, a finalidade, o 
consumo anual estimado e os fornecedores 
das referidas substâncias, e actualizará 
essas informações sempre que se 
verifiquem alterações.

Or. en

Justificação

É preferível registar as empresas, em vez de pessoas, que usam ODS para fins laboratoriais e 
analíticos, a fim de evitar encargos administrativos desproporcionados.
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Alteração 63
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até à data especificada num aviso a 
publicar pela Comissão, os produtores e 
importadores que fornecem as pessoas 
referidas no n.º 4 ou que utilizam 
substâncias regulamentadas para consumo 
próprio declararão à Comissão as 
necessidades previstas para o período 
indicado no aviso, especificando a natureza 
e as quantidades das substâncias 
regulamentadas necessárias. 

5. Até à data especificada num aviso a 
publicar pela Comissão, os produtores e 
importadores que fornecem a instituição 
referida no n.º 4 ou que utilizam 
substâncias regulamentadas para consumo 
próprio declararão à Comissão as 
necessidades previstas para o período 
indicado no aviso, especificando a natureza 
e as quantidades das substâncias 
regulamentadas necessárias. 

Or. en

Justificação

É preferível registar as empresas, em vez de pessoas, que usam ODS para fins laboratoriais e 
analíticos, a fim de evitar encargos administrativos desproporcionados.

Alteração 64
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A quantidade total anualmente coberta por 
licenças não excederá 130 % da média dos 
níveis calculados de substâncias 
regulamentadas que os produtores ou 
importadores tenham colocado no mercado 
ou utilizado para consumo próprio para 
utilizações laboratoriais ou analíticas 
essenciais entre 2005 e 2008.

A quantidade total anualmente coberta por 
licenças não excederá 100 % da média dos 
níveis calculados de substâncias 
regulamentadas que os produtores ou 
importadores tenham colocado no mercado 
ou utilizado para consumo próprio para 
utilizações laboratoriais ou analíticas 
essenciais entre 2005 e 2008.

Or. en
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Justificação

O limiar de 130% como proposto.

Alteração 65
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão determina os níveis mínimos 
a atribuir às empresas com base em 
licenças concedidas para utilizações 
laboratoriais ou analíticas no período 
2005-2007.

Or. en

Justificação

As empresas obtêm uma licença para utilizações essenciais como uma "contingência" e, na 
maioria dos casos não será necessário utilizar a licença, dado não serem exigidas análises 
laboratoriais. A proposta penalizaria as empresas que não utilizaram as suas licenças no 
período de 2005-2008. 

Recomenda-se que seja estabelecido um nível mínimo a atribuir para garantir que os 
produtores e importadores possam continuar a oferecer/utilizar quantidades adequadas para 
permitir que utilizações legítimas sejam facilmente fornecidas.

Alteração 66
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do artigo 5.º, até 31 de 
Dezembro de 2014, é autorizada a 
colocação no mercado e a utilização de 
hidroclorofluorocarbonetos revalorizados 

2. Em derrogação do artigo 5.º, até 31 de 
Dezembro de 2014, é autorizada a 
colocação no mercado e a utilização de 
hidroclorofluorocarbonetos revalorizados 
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para fins de manutenção e reparação do 
equipamento de refrigeração e de ar 
condicionado existente, desde que o 
recipiente tenha um rótulo que indique que 
a substância foi revalorizada. 

para fins de manutenção e reparação do 
equipamento de refrigeração, equipamento 
de ar condicionado e sistemas reversíveis 
de ar condicionado/bomba de calor
existentes, desde que o recipiente tenha um 
rótulo que indique que a substância foi 
revalorizada.

Até 31 de Dezembro de 2014, é autorizada 
a utilização de hidroclorofluorocarbonetos 
reciclados para fins de manutenção e 
reparação do equipamento de refrigeração 
e de ar condicionado existente, desde que 
tenham sido recuperados desse 
equipamento pela empresa em causa.

Até 31 de Dezembro de 2014, é autorizada 
a utilização de hidroclorofluorocarbonetos 
reciclados para fins de manutenção e 
reparação do equipamento de refrigeração, 
equipamento de ar condicionado e 
sistemas reversíveis de bomba de ar 
condicionado/calor existentes, desde que 
tenham sido recuperados desse 
equipamento no mesmo local em a 
substância recuperada é utilizada.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 13.

Por razões de coerência, os sistemas reversíveis de bomba de ar condicionado/calor devem 
ser acrescentados, tal como é o caso do Regulamento (CE) n.º 2037/2000. 

É, portanto, necessário que a substância seja ou reciclada ou reutilizada no mesmo local.

Alteração 67
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de Dezembro de 2014, é autorizada 
a utilização de hidroclorofluorocarbonetos 
reciclados para fins de manutenção e 
reparação do equipamento de refrigeração 
e de ar condicionado existente, desde que 
tenham sido recuperados desse 
equipamento pela empresa em causa.

Até 31 de Dezembro de 2014, é autorizada 
a utilização de hidroclorofluorocarbonetos 
reciclados para fins de manutenção e 
reparação do equipamento de refrigeração 
e de ar condicionado existente, desde que 
tenham sido recuperados de qualquer
equipamento na União Europeia pela 
empresa em causa, para serem utilizados 
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em qualquer equipamento da mesma 
empresa na União Europeia. O livro de 
registo das instalações fornecerá provas 
legais relativamente à origem e à 
reutilização de tais substâncias recicladas.

Or. en

Justificação

É essencial clarificar que uma empresa que reciclou HCFC de uma das suas instalações na 
UE pode utilizar estas substâncias recicladas em qualquer uma das suas instalações de 
refrigeração situadas na UE.

Alteração 68
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Só é autorizada a utilização de brometo de 
metilo em locais aprovados pelas 
autoridades competentes do 
Estado-Membro em causa e desde que o 
brometo de metilo libertado a partir da 
remessa seja recuperado com uma taxa de 
recuperação de, pelo menos, [80 %].

Só é autorizada a utilização de brometo de 
metilo em locais aprovados pelas 
autoridades competentes do 
Estado-Membro em causa e desde que o 
brometo de metilo libertado a partir da 
remessa seja recuperado com uma taxa de 
recuperação de, pelo menos, [80 %]. Todos 
os casos de utilização de brometo de 
metilo devem ser indicados às autoridades
competentes do Estado-Membro. Com 
base nesta informação, a Comissão deve 
controlar todas as utilizações em toda a 
Europa e publicar dados circunstanciados 
na Internet.

Or. hu

Justificação

A Comissão deve estar informada sobre a comercialização de brometo de metilo, que 
empobrece a camada de ozono na Europa.
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Alteração 69
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do n.º 1 do artigo 5.º, é 
autorizada a colocação no mercado e a 
utilização de halons para as utilizações 
críticas indicadas no anexo VI.

1. Em derrogação do n.º 1 do artigo 5.º, é 
autorizada a colocação no mercado e a 
utilização de halons recuperados, 
recliclados e valorizados para as 
utilizações críticas indicadas no anexo VI, 
desde que estes halons provenham 
exclusivamente de bancos de halons 
nacionais registados.

Or. en

Justificação

A colocação no mercado deve visar os halons recuperados, recliclados e valorizados, dado 
que os halons deixam de ser produzidos. Apenas deve ser permitida a importação de halons 
de bancos de halons nacionais registados, em conformidade com o regulamento existente. A 
vantagem reside no facto de ser mais fácil identificar e reagir a eventuais desequilíbrios 
regionais na disponibilidade de halons e evitar a futura produção de novos halons. Tal é 
conforme com o espírito do Protocolo de Montreal.

Alteração 70
Simon Busuttil

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode analisar as 
utilizações críticas enumeradas no anexo 
VI e adoptar modificações e calendários 
adequados para a eliminação progressiva, 
definindo datas-limite,  tendo em conta a 
disponibilidade de alternativas ou de 
tecnologias tanto técnica como 
economicamente viáveis, que sejam 
aceitáveis do ponto de vista do ambiente e 

2. Todos os anos, a Comissão analisará as 
utilizações críticas enumeradas no anexo 
VI e adoptará modificações e calendários 
adequados para a eliminação progressiva, 
definindo datas-limite, tendo em conta, 
especialmente no caso de indústrias 
sujeitas a requisitos estritos de segurança 
e de desempenho em termos de 
engenharia, a disponibilidade de 
alternativas ou de tecnologias tanto técnica 
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da saúde. como economicamente viáveis, que sejam 
aceitáveis do ponto de vista do ambiente e 
da saúde.

Or. en

Justificação

Importa ter em conta indústrias como a aviação que estão sujeitas a requisitos estritos de 
segurança e de desempenho em termos de engenharia. Qualquer revisão deve ter em conta a 
disponibilidade de substitutos que respeitem os limites estabelecidos por estes requisitos.

Alteração 71
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14º-A
1. Em derrogação aos artigos 4.º e 5.º, 
podem ser produzidas substâncias 
controladas para a exportação autorizada 
para partes que operam ao abrigo do 
artigo 5.º do Protocolo de Montreal para 
utilizações essenciais.

Or. en

Justificação

Um desafio actual é a fase final da eliminação da utilização de CFC em 
inaladores-doseadores (MDI) para o tratamento de asma nos países do artigo 5.º (países em 
desenvolvimento). É possível que CFC de elevada qualidade farmacêutica sejam necessários 
por um período limitado após 2020, em virtude das dificuldades de implementação dos 
substitutos. Conviria prever uma derrogação à produção e exportação de CFC para 
satisfazer utilizações essenciais no tocante à produção de MDI nos países do artigo 5.º.
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Alteração 72
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibida a importação de substâncias 
regulamentadas que não estejam presentes 
num produto que não seja um recipiente 
utilizado para o transporte ou 
armazenagem dessas substâncias, e de 
produtos e equipamentos que não sejam 
bens de uso pessoal e que contenham essas 
substâncias regulamentadas ou delas 
dependam.

1. É proibida a exportação da Comunidade 
de substâncias regulamentadas ou de 
produtos e equipamento que contenham 
essas substâncias regulamentadas ou delas 
dependam, à excepção dos bens de uso 
pessoal.

Or. en

Justificação

Para evitar qualquer equívoco, a formulação é simplificada, a fim de deixar claro que este 
artigo se refere quer ao produto quer às substâncias separadas.  A dupla negativa "que não 
estejam" e "que não sejam" foi igualmente suprimida.

Alteração 73
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Substâncias regulamentadas destinadas a 
serem destruídas,

c) Substâncias regulamentadas destinadas a 
serem destruídas ou reanalisadas e 
destruídas,

Or. en

Justificação

As substâncias regulamentadas ocasionalmente não especificadas têm de ser reimportadas 
para serem reanalisadas e subsequentemente destruídas.
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Alteração 74
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Substâncias regulamentadas, 
quando relacionadas com um processo de 
aperfeiçoamento activo, apenas se as 
substâncias regulamentadas se 
destinarem a ser utilizadas no território 
aduaneiro da Comunidade ao abrigo do 
sistema de suspensão previsto no nº 2, 
alínea a), do artigo 114º do Regulamento 
(CEE) nº 2913/92 e desde que os produtos 
de compensação sejam reexportados para 
um Estado onde a produção, consumo ou 
importação dessa substância 
regulamentada não sejam proibidos. A 
aprovação é concedida pela autoridade 
competente do Estado-Membro em que 
terá lugar a operação de aperfeiçoamento 
activo.

Or. en

Justificação

A supressão do processo de aperfeiçoamento activo para os HCFC não comporta quaisquer 
benefícios ambientais e impede práticas comerciais legítimas. Actualmente, algumas 
empresas (e não os produtores) importam HCFC para os reembalar em tambores e cilindros 
mais pequenos e seguidamente os reexportar para um série de partes do artigo 5.º. Esta 
prática permite o fornecimento de pequenas quantidades de diferentes refrigerantes de forma 
eficaz em termos de custos e apoia as operações sedeadas na UE. Este procedimento tem 
funcionado de forma eficaz para esta actividade ao abrigo do Regulamento 2037/2000.
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Alteração 75
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. As importações referidas no n.º 2, à 
excepção das importações para fins de 
armazenagem temporária previstas no 
Regulamento (CE) n.º 450/2008, incluindo
o transbordo, ou para trânsito na 
Comunidade, estão sujeitas à apresentação 
de uma licença de importação. Essa 
licença é emitida pela Comissão após 
verificação do cumprimento do disposto 
nos artigos 16.º e 20.º.

3. As importações referidas no n.º 2, as
importações para fins de armazenagem 
temporária previstas no Regulamento (CE)
n.º 450/2008, o transbordo, o trânsito na 
Comunidade ou acções semelhantes estão 
sujeitas à apresentação de uma licença. 

Or. en

Justificação

As excepções para armazenagem temporária, transbordo e trânsito permitirão um eventual 
comércio ilegal. Estes produtos não serão registados e não serão rastreáveis após a entrada 
na UE, pelo que será muito difícil controlar se são colocados no mercado comunitário. A fim 
de impedir abusos e permitir um controlo adequado, todos esses casos devem ser sujeitos a 
uma licença. O número de transacções será provavelmente reduzido, pelo que não dará lugar 
a trabalho adicional.

Alteração 76
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As importações referidas no n.º 2, à 
excepção das importações para fins de 
armazenagem temporária previstas no 
Regulamento (CE) n.º 450/2008, incluindo 
o transbordo, ou para trânsito na 
Comunidade, estão sujeitas à apresentação 
de uma licença de importação. Essa licença 
é emitida pela Comissão após verificação 

3. As importações referidas no n.º 2, à 
excepção das importações para fins de 
armazenagem temporária por um período 
inferior a 30 dias previstas no 
Regulamento (CE) n.º 450/2008, incluindo 
o transbordo, ou para trânsito na 
Comunidade, estão sujeitas à apresentação 
de uma licença de importação. Essa licença 
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do cumprimento do disposto nos artigos 
16.º e 20.º.

é emitida pela Comissão após verificação 
do cumprimento do disposto nos artigos 
16.º e 20.º.

Or. en

Justificação

A armazenagem temporária deveria ter, de facto, uma duração limitada. Propõe-se, por 
conseguinte, limitá-la a 30 dias.

Alteração 77
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A introdução em livre prática na 
Comunidade de substâncias 
regulamentadas importadas de países 
terceiros está sujeita a limites quantitativos. 
A Comissão determinará esses limites e 
atribuirá quotas às empresas, para o 
período compreendido entre 1 de Janeiro e 
31 de Dezembro de 2010 e para cada 
período de 12 meses subsequente, nos 
termos do n.º 2 do artigo 25.º.

1. A introdução em livre prática na 
Comunidade de substâncias 
regulamentadas importadas de países 
terceiros está sujeita a limites quantitativos. 
Este requisito aplicar-se-á igualmente aos 
produtos e equipamentos que contenham 
substâncias que empobrecem a camada de 
ozono ou que delas dependam. A 
Comissão determinará esses limites e 
atribuirá quotas às empresas, para o 
período compreendido entre 1 de Janeiro e 
31 de Dezembro de 2010 e para cada 
período de 12 meses subsequente, nos 
termos do n.º 2 do artigo 25.º.

Or. en

Justificação

Cumpre que a capacidade para limitar a quantidade de importações abranja os produtos e 
equipamentos que contenham substâncias que empobrecem a camada de ozono ou que delas 
dependam; de outro modo, esses produtos podem ser importados sem limite, comprometendo 
os esforços de redução da utilização de produtos que dependem de substâncias que 
empobrecem a camada de ozono.
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Alteração 78
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Brometo de metilo destinado a uma das 
seguintes utilizações: 

Suprimido

i) Utilizações de emergência referidas no 
n.º 12 do artigo 5.º,
ii) Até 31 de Dezembro de 2014 e sujeito 

aos limites quantitativos para a colocação 
no mercado previstos no n.º 2 do artigo 
12.º, para aplicações de quarentena e de 
pré-expedição;

Or. en

Justificação

A supressão do artigo 12.º implica a supressão desta parte. Nos termos da Decisão 
2008/753/CE da Comissão, de 18 de Setembro de 2008, relativa à não inclusão da substância 
activa brometo de metilo no Anexo I da Directiva 91/414/EEC, a autorização do brometo de 
metilo expira em 18 de Março de 2009. Seria lógico que a utilização de brometo de metilo 
fosse também proibida no contexto da presente directiva. De acordo com o inquérito de 2004 
do Protocolo de Montreal, também no contexto das QPS existem alternativas suficientes.

Alteração 79
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Brometo de metilo destinado a uma das 
seguintes utilizações:

b) Brometo de metilo destinado às 
utilizações de emergência referidas no 
artigo 12.º,  

i) Utilizações de emergência referidas no 
n.º 12 do artigo 5.º, 
ii) Até 31 de Dezembro de 2014 e sujeito 
aos limites quantitativos para a colocação 
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no mercado previstos no n.º 2 do artigo 
12.º para aplicações de quarentena e de 
pré-expedição;

Or. en

Justificação

O brometo de metilo actua mais rapidamente em comparação com as respectivas 
alternativas, sendo, por conseguinte, razoável que a sua utilização seja autorizada para 
utilizações de emergência até 31 de Dezembro de 2014, nos termos das disposições do n.º 5 
do artigo 12.º da proposta da Comissão. Alem do mais, a proposta da Comissão é mais 
rigorosa do que os requisitos do Protocolo de Montreal com a última redacção que lhe foi 
dada (Artigo 2.º-H: Brometo de metilo)

Alteração 80
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibida a exportação da Comunidade 
de substâncias regulamentadas que não
estejam presentes num produto que não 
seja um recipiente utilizado para o 
transporte ou armazenagem dessas
substâncias ou de produtos e equipamento 
que não sejam bens de uso pessoal e que 
contenham essas substâncias 
regulamentadas ou delas dependam. 

1. É proibida a exportação da Comunidade 
de substâncias regulamentadas ou de 
produtos e equipamento que contenham 
essas substâncias regulamentadas ou delas 
dependam, à excepção dos bens de uso 
pessoal.

Or. en

Alteração 81
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Substâncias regulamentadas produzidas a) Substâncias regulamentadas produzidas 
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ao abrigo do n.º 7 do artigo 3.º, para 
satisfazer quaisquer utilizações essenciais 
ou críticas referidas no n.º 2 do artigo 
10.º, das partes;

para satisfazer quaisquer utilizações 
essenciais das partes;

Or. en

Justificação

Conviria prever uma derrogação à produção e exportação de CFC para satisfazer utilizações 
essenciais no tocante à produção de MDI nos países do artigo 5.º. A transição para 
alternativas só agora está a ser completada nos países desenvolvidos. É possível que CFC de 
elevada qualidade farmacêutica sejam necessários por um período limitado após 2020, em 
virtude das dificuldades de implementação dos substitutos. Todavia, a proposta da Comissão 
proíbe a produção e exportação sem prever quaisquer derrogações apropriadas. 

Alteração 82
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Substâncias regulamentadas para 
satisfazer quaisquer utilizações essenciais, 
referidas no n.º 2 do artigo 10.º, das 
partes;

a) Substâncias regulamentadas produzidas 
para satisfazer quaisquer utilizações 
essenciais das partes;

Or. en

Justificação

Conviria prever uma derrogação à produção e exportação de CFC para satisfazer utilizações 
essenciais no tocante à produção de MDI nos países do artigo 5.º.  A transição para 
alternativas só agora está a ser completada nos países desenvolvidos. É possível que CFC de 
elevada qualidade farmacêutica sejam necessários por um período limitado após 2020, em 
virtude das dificuldades de implementação dos substitutos. Todavia, a proposta da Comissão 
proíbe a produção e exportação sem prever quaisquer derrogações apropriadas.
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Alteração 83
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a descrição e código NC, tal como 
definidos no anexo IV,

ii) a descrição e código da Nomenclatura 
Combinada (NC), tal como definidos no 
anexo IV,

Or. en

Justificação

A bem da clareza, cumpre introduzir a abreviatura utilizada.

Alteração 84
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) No caso das importações ou exportações 
de produtos e equipamentos que 
contenham halons ou 
hidroclorofluorocarbonetos ou que deles
dependam

d) No caso das importações ou exportações 
de produtos e equipamentos que 
contenham substâncias regulamentadas 
ou que delas dependam

i) o tipo e a natureza do equipamento, i) o tipo e a natureza do equipamento,
ii) para os artigos contabilizáveis, o 
número de unidades e a quantidade de 
substância regulamentada por unidade, em 
quilogramas,

ii) para os artigos contabilizáveis, o 
número de unidades e a quantidade de 
substância regulamentada por unidade, em 
quilogramas,

iii) para os artigos não contabilizáveis, a 
massa líquida total, em quilogramas,

iii)para os artigos não contabilizáveis, a 
massa líquida total, em quilogramas,

iv) a quantidade total de halons ou de
hidroclorofluorocarbonetos contidos, em 
quilogramas,

iv) o tipo e a quantidade total de cada 
substância regulamentada,

v) o país ou os países de destino final dos 
produtos e equipamentos,

v) o país ou os países de destino final dos 
produtos e equipamentos,
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vi) a natureza virgem, valorizada ou 
residual da substância,

vi) a natureza virgem, valorizada ou 
residual da substância,

vii) no caso dos produtos e equipamentos 
que contenham halons ou deles dependam, 
uma declaração de que estes serão 
exportados para uma utilização crítica 
específica prevista na lista do anexo VI 

vii) no caso dos produtos e equipamentos 
que contenham halons ou deles dependam, 
uma declaração de que estes serão 
exportados para uma utilização crítica 
específica prevista na lista do anexo VI 

viii) no caso dos produtos e equipamentos 
que contenham hidroclorofluorocarbonetos 
ou deles dependam, a referência à 
autorização da Comissão prevista no n.º 3 
do artigo 17.º

viii) no caso dos produtos e equipamentos 
que contenham hidroclorofluorocarbonetos 
ou deles dependam, a referência à 
autorização da Comissão prevista no n.º 3 
do artigo 17.º

Or. en

Justificação

Algumas exportações de produtos ou equipamentos podem estar relacionadas com outros 
tipos de substâncias que empobrecem a camada de ozono, não só halons e HCFC, devendo o 
texto reflectir este facto.

Alteração 85
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea d) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) a natureza virgem, valorizada ou 
residual da substância,

vi) a natureza virgem, valorizada, reciclada 
ou residual da substância,

Or. en

Justificação

A bem da exaustividade, o equipamento que contenha ou dependa de halons ou de 
hidroclorofluorocarbonetos pode trabalhar em compostos virgens, valorizados ou reciclados, 
embora, caso contenha compostos residuais, deva ser destruído em conformidade com o 
artigo 22.º.
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Alteração 86
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar medidas 
suplementares para a vigilância ou o 
controlo das substâncias regulamentadas 
ou novas substâncias, bem como dos 
produtos e equipamentos que contenham 
substâncias regulamentadas ou delas 
dependam, colocados em armazenagem 
temporária, incluindo o transbordo, em 
trânsito no território aduaneiro da 
Comunidade e reexportadas deste 
território, com base numa avaliação dos 
riscos potenciais de comércio ilícito 
ligados a essas operações de transporte, 
tendo em conta os impactos 
socioeconómicos de tais medidas. 

A Comissão pode adoptar medidas 
suplementares às requeridas por força da 
Recomendação 2001/331/CE ou às 
descritas no artigo 18.º do presente 
regulamento para a vigilância ou o 
controlo das substâncias regulamentadas 
ou novas substâncias, bem como dos 
produtos e equipamentos que contenham 
substâncias regulamentadas ou delas 
dependam, colocados em armazenagem 
temporária, incluindo o transbordo, em 
trânsito no território aduaneiro da 
Comunidade e reexportadas deste 
território, com base numa avaliação dos 
riscos potenciais de comércio ilícito 
ligados a essas operações de transporte, 
tendo em conta os impactos 
socioeconómicos de tais medidas.

Or. en

Justificação

A bem da clareza, impõe-se começar por clarificar as medidas principais, após o que se 
poderá mencionar as medidas adicionais.

Alteração 87
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar medidas 
suplementares para a vigilância ou o 
controlo das substâncias regulamentadas 
ou novas substâncias, bem como dos 

A Comissão pode adoptar medidas 
suplementares para a vigilância ou o 
controlo das substâncias regulamentadas 
ou novas substâncias, bem como dos 
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produtos e equipamentos que contenham 
substâncias regulamentadas ou delas 
dependam, colocados em armazenagem 
temporária, incluindo o transbordo, em 
trânsito no território aduaneiro da 
Comunidade e reexportadas deste 
território, com base numa avaliação dos 
riscos potenciais de comércio ilícito 
ligados a essas operações de transporte, 
tendo em conta os impactos 
socioeconómicos de tais medidas. 

produtos e equipamentos que contenham 
substâncias regulamentadas ou delas 
dependam, incluindo os colocados em 
armazenagem temporária, incluindo o 
transbordo, em trânsito no território 
aduaneiro da Comunidade e reexportadas 
deste território, e outras actividades, com 
base numa avaliação dos riscos potenciais 
de comércio ilícito ligados a essas 
operações de transporte, tendo em conta os 
benefícios ambientais e os impactos 
socioeconómicos de tais medidas, bem 
como a existência de alternativas viáveis.

Or. en

Justificação

É necessário alargar o âmbito, a fim de tornar possível acometer outros problemas que não 
se enquadrem nas situações específicas enunciadas no projecto da Comissão. Além disso, é 
necessário considerar os benefícios ambientais (para o ozono, o clima, etc.) e a viabilidade 
das alternativas.

Alteração 88
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

A Comissão colocará à disposição uma 
lista de produtos e equipamentos que 
possam conter substâncias 
regulamentadas ou delas depender, e dos 
respectivos códigos da Nomenclatura 
Combinada, para orientação das 
autoridades aduaneiras dos 
Estados-Membros.

A Comissão colocará à disposição para 
orientação das autoridades aduaneiras 
dos Estados-Membros: 

a) uma lista dos produtos e equipamentos 
que contêm substâncias regulamentadas 
ou delas dependem 
b) uma lista de substâncias, produtos, 
equipamentos e utilizações autorizadas 
nos termos do presente regulamento e 



AM\755512PT.doc 47/67 PE416.362v01-00

PT

respectivas condições ou requisitos 
correlatos, e 
c) uma lista de substâncias, produtos, 
equipamentos não autorizados nos termos 
do presente regulamento . 
Em cada uma das listas, serão citados os 
códigos da Nomenclatura Combinada.

Or. en

Justificação

Uma lista de itens 'susceptíveis de' conter substâncias que empobrecem a camada de ozono é, 
em parte, útil, mas as autoridades aduaneiras necessitam de muito maior clareza, para 
agirem de modo eficaz – necessitam de uma lista de substâncias e 'itens' que sejam 
permitidos/autorizados (e requisitos correlatos, como licenças), bem como de uma lista de 
substâncias/itens não autorizados.

Alteração 89
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

A Comissão colocará à disposição uma 
lista de produtos e equipamentos que 
possam conter substâncias regulamentadas 
ou delas depender, e dos respectivos 
códigos da Nomenclatura Combinada, para 
orientação das autoridades aduaneiras dos 
Estados-Membros.

A Comissão colocará à disposição até 1 de 
Janeiro de 2010 uma lista de produtos e 
equipamentos que possam conter 
substâncias regulamentadas ou delas 
depender, e dos respectivos códigos da 
Nomenclatura Combinada, para orientação 
das autoridades aduaneiras dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O regulamento é aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2010. Para o poderem aplicar, as 
autoridades aduaneiras dos Estados-Membros precisam desta lista.
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Alteração 90
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As substâncias regulamentadas contidas 
em equipamento de refrigeração, de ar 
condicionado e bomba de calor, 
equipamento que contenha solventes ou
sistemas de protecção contra incêndios e 
extintores serão recuperadas, durante a 
reparação e manutenção do equipamento 
ou antes do desmantelamento ou 
eliminação do equipamento, para 
destruição através de tecnologias 
aprovadas pelas partes, enumeradas no 
anexo VII, ou recuperadas para 
reciclagem ou valorização.

1. As substâncias regulamentadas 
(incluindo produtos dilatadores utilizados 
na espuma) contidas em equipamento de 
refrigeração, de ar condicionado e bomba 
de calor, equipamento que contenha 
solventes ou  sistemas de protecção contra 
incêndios e extintores serão recuperadas, 
durante a reparação e manutenção do 
equipamento ou antes do desmantelamento 
ou eliminação do equipamento, para 
destruição através de tecnologias 
aprovadas pelas partes, enumeradas no 
anexo VII. As substâncias regulamentadas 
cuja utilização é permitida para fins 
essenciais ou críticos ao abrigo deste 
regulamento podem ser recicladas ou 
valorizadas; todas as outras substâncias 
regulamentadas serão destruídas.
A Comissão elaborará um anexo ao 
regulamento incluindo níveis de 
desempenho que especifiquem o nível de 
reconstituição de substâncias que 
empobrecem a camada de ozono em cada 
categoria de produto e equipamento e 
normas de controlo que reflictam as boas 
práticas ambientais.

Or. en

Justificação

Frequentemente a espuma dos frigoríficos contém mais ODS do que o refrigerante dos 
frigoríficos. Nos termos do Regulamento n.º 2037/2000, os operadores deviam recuperar as 
ODS (produto dilatador) da espuma mas alguns Estados-Membros não aplicaram este 
requisito. É necessário que isto seja claramente declarado como um requisito. A reciclagem 
ou valorização de ODS usadas só deve ser permitida quando elas forem usadas em 
utilizações autorizadas (por exemplo, utilizações essenciais e críticas autorizadas pelo 
regulamento). O presente regulamento visa eliminar utilizações não essenciais de ODS.
Embora o Regulamento n.º 2037/2000 exija a recuperação das ODS, na prática o nível de 
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recuperação é inaceitavelmente baixo em algumas instalações (por exemplo, algumas 
instalações de reciclagem de frigoríficos) e há diferenças enormes e tecnicamente 
injustificadas no desempenho das instalações em toda a CE. Os níveis de desempenho devem 
especificar a percentagem de ODS a recuperar dos vários tipos de produtos e equipamentos, 
bem como níveis mínimos de controlo técnico.

Alteração 91
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As substâncias regulamentadas contidas 
em equipamento de refrigeração, de ar 
condicionado e bomba de calor, 
equipamento que contenha solventes ou
sistemas de protecção contra incêndios e 
extintores serão recuperadas, durante a 
reparação e manutenção do equipamento 
ou antes do desmantelamento ou 
eliminação do equipamento, para 
destruição através de tecnologias 
aprovadas pelas partes, enumeradas no 
anexo VII,  ou recuperadas para reciclagem 
ou valorização. 

1. As substâncias regulamentadas contidas 
em equipamento de refrigeração, de ar 
condicionado e bomba de calor, 
equipamento que contenha solventes ou
sistemas de protecção contra incêndios e 
extintores de todos os tipos de utilizadores, 
incluindo agregados familiares, serão 
recuperadas, durante a reparação e 
manutenção do equipamento ou antes do 
desmantelamento ou eliminação do 
equipamento, para destruição através de 
tecnologias aprovadas pelas partes, 
enumeradas no anexo VII, ou recuperadas 
para reciclagem ou valorização.

Or. en

Justificação

Para fins de clareza acrescenta-se que a disposição também é aplicável ao equipamento dos 
agregados familiares.
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Alteração 92
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os hidroclorofluorocarbonetos 
contidos em recipientes usados para o 
transporte ou armazenagem dessas 
substâncias que foram colocadas no 
mercado e que já não podem ser usadas 
serão recuperados. Os 
hidroclorofluorocarbonetos podem ser 
exportados, em conformidade com os 
artigos 17.º e 18.º, ou destruídos por meio 
das tecnologias referidas no primeiro 
parágrafo.

Or. en

Justificação

O n.º 1 do Artigo 15.º estabelece que “produto” inclui os recipientes usados para o 
transporte ou armazenagem dessas substâncias. O proposto no n.º 3 do artigo 22.º impediria 
que os hidroclorofluorocarbonetos contidos em recipientes fossem devolvidos do mercado 
para serem exportados. A exportação de hidroclorofluorocarbonetos virgens ou valorizados é 
autorizada - em conformidade com o n.º 2, alínea g), do Artigo 17.º - e importante para 
estimular a devolução dos recipientes já colocados no mercado.

Alteração 93
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os hidroclorofluorocarbonetos 
contidos em recipientes usados para o 
transporte ou armazenagem dessas 
substâncias que foram colocadas no 
mercado e que já não podem ser usadas 
serão recuperados. Os 
hidroclorofluorocarbonetos podem ser 
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exportados, em conformidade com os 
artigos 17.º e 18.º, ou destruídos por meio 
das tecnologias referidas no primeiro 
parágrafo.

Or. en

Justificação

O n.º 1 do Artigo 15.º estabelece que “produto” inclui os recipientes usados para o 
transporte ou armazenagem dessas substâncias. O proposto no n.º 3 do artigo 22.º impediria 
que os hidroclorofluorocarbonetos contidos em recipientes fossem devolvidos do mercado 
para serem exportados. A exportação de hidroclorofluorocarbonetos virgens ou valorizados é 
autorizada - em conformidade com o n.º 2, alínea g), do Artigo 17.º - e importante para 
estimular a devolução dos recipientes já colocados no mercado.

Alteração 94
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elaborará um anexo ao 
presente regulamento com uma lista dos 
produtos e equipamentos para as quais a 
recuperação, ou a destruição sem prévia 
recuperação, das substâncias 
regulamentadas será considerada técnica e 
economicamente viável, especificando, se 
adequado, as tecnologias a aplicar.

Até 1 de Janeiro de 2010 a Comissão 
elaborará um anexo ao presente 
regulamento com uma lista dos produtos e 
equipamentos para as quais a recuperação, 
ou a destruição sem prévia recuperação, 
das substâncias regulamentadas será 
considerada técnica e economicamente 
viável, especificando, se adequado, as 
tecnologias a aplicar.

Or. en

Justificação

É importante assegurar que os compostos colocados em reserva serão recapturados. Para o 
assegurar, são aditadas datas relacionadas com as medidas de execução.
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Alteração 95
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elaborará um anexo ao 
presente regulamento com uma lista dos 
produtos e equipamentos para as quais a 
recuperação, ou a destruição sem prévia 
recuperação, das substâncias 
regulamentadas será considerada técnica e 
economicamente viável, especificando, se 
adequado, as tecnologias a aplicar. 

Até 1 de Janeiro de 2010 a Comissão 
elaborará um anexo ao presente 
regulamento com uma lista dos produtos e 
equipamentos para as quais a recuperação, 
ou a destruição sem prévia recuperação, 
das substâncias regulamentadas será 
considerada técnica e economicamente 
viável, especificando, se adequado, as 
tecnologias a aplicar.

Or. en

Justificação

O regulamento é aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2010. Para o poderem aplicar, as 
empresas precisam desta lista. Para assegurar o mesmo nível de protecção ambiental 
durante a recuperação ou a destruição sem prévia recuperação, as melhores técnicas 
disponíveis têm de ser aplicadas em todo o território da UE.

Alteração 96
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elaborará um anexo ao 
presente regulamento com uma lista dos 
produtos e equipamentos para as quais a 
recuperação, ou a destruição sem prévia 
recuperação, das substâncias 
regulamentadas será considerada técnica e 
economicamente viável, especificando, se 
adequado, as tecnologias a aplicar. 

A Comissão elaborará um anexo ao 
presente regulamento com uma lista dos 
produtos e equipamentos para as quais a 
recuperação, ou a destruição sem prévia 
recuperação, das substâncias 
regulamentadas será considerada técnica e 
economicamente viável, especificando, se 
adequado, as tecnologias a aplicar.
Qualquer proposta para elaborar esse 
anexo será acompanhada e apoiada por 
uma avaliação económica completa dos 
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custos e benefícios para todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 97
Evangelia Tzampazi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Paralelamente, a partir de 1 de Janeiro de 
2011, a Comissão adoptará um plano de 
acção que preverá a concessão de 
incentivos para a retirada dessas 
substâncias e a sua substituição por 
substâncias alternativas mais seguras.

Or. el

Justificação

Tendo em conta que cada vez mais urgente recolher e eliminar o mais rapidamente possível 
essas substâncias, seria bom que a Comissão elaborasse um plano de acção com vista à 
prestação de incentivos aos "utilizadores" e aos "produtores" para retirada e substituição o 
mais rápida possível destas substâncias.

Alteração 98
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao elaborar a sua proposta de anexo, a 
Comissão consultará os Estados-Membros 
e todas as partes interessadas acerca dos 
produtos e equipamentos a identificar.

Or. en
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Justificação

É importante assegurar que os compostos colocados em reserva serão recapturados.

Alteração 99
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao elaborar a sua proposta de anexo, a 
Comissão consultará os Estados-Membros 
e todas as partes interessadas acerca dos 
produtos e equipamentos a identificar, da 
viabilidade técnica e económica da 
recuperação ou destruição sem prévia 
recuperação e das tecnologias a aplicar a 
cada produto e equipamento identificado.

Or. en

Justificação

Dada a diferente capacidade dos Estados-Membros, bem como os desafios técnicos e 
económicos de tratar eficazmente com bancos de ODS, ao elaborar o novo anexo a Comissão 
deve recorrer formalmente à experiência e conhecimentos de todas as partes interessadas, 
incluindo os Estados-Membros, a indústria e as ONG.

Alteração 100
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão avaliará as medidas tomadas 
pelos Estados-Membros e pode, em função 
desta avaliação e das informações 
técnicas ou de qualquer outra informação 
relevante, adoptar medidas adequadas

A Comissão avaliará as medidas tomadas 
pelos Estados-Membros. Deve ser 
dedicada uma atenção especial às 
espumas de isolamento nos edifícios e 
também relativamente à legislação em 
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sobre esses requisitos de qualificações 
mínimas.

matéria de resíduos. Até 1 de Janeiro de 
2011, a Comissão adoptará medidas sobre 
esses requisitos de qualificações mínimas.

Or. en

Justificação

É importante assegurar que os compostos colocados em reserva serão recapturados. Para o 
assegurar, são aditadas datas relacionadas com as medidas de execução. Deve ser dedicada 
uma atenção especial às espumas de isolamento nos edifícios, que também devem ser 
abordadas na futura directiva relativa aos resíduos de construção e de demolição.

Alteração 101
Johannes Blokland

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Fugas e emissões  de substâncias 
regulamentadas

Confinamento

1. As empresas adoptarão  todas as 
medidas cautelares viáveis para evitar e 
minimizar quaisquer  fugas de 
substâncias regulamentadas. Em especial, 
o equipamento fixo com uma carga de 
fluido refrigerante superior a 3 kg será 
anualmente verificado para detectar 
eventuais fugas. 

1. Os operadores das seguintes aplicações 
fixas: equipamentos de refrigeração, de ar 
condicionado e de bombas de calor, 
incluindo os seus circuitos, equipamentos 
que contenham solventes ou sistemas de 
protecção contra incêndios e extintores, 
que contenham substâncias 
regulamentadas enumeradas no anexo I, 
devem, utilizando todas as medidas que 
sejam tecnicamente exequíveis e não 
acarretem encargos desproporcionados:

Os Estados-Membros definirão os 
requisitos em matéria de qualificações 
mínimas do pessoal. Em função de uma
avaliação destas medidas adoptadas pelos 
Estados-Membros  e das informações 
técnicas ou de qualquer outra informação 
relevante, a Comissão pode adoptar
medidas adequadas para a harmonização
desses requisitos de qualificações 
mínimas. 

a) Evitar as fugas desses gases; e ainda
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Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, nomeadamente 
completando-o, devem ser aprovadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 3 do artigo 25.º.

b) Reparar todas as fugas detectadas o 
mais depressa possível.

2. As empresas adoptarão  todas as 
medidas cautelares viáveis para evitar e 
minimizar quaisquer  fugas de brometo de 
metilo de instalações de fumigação e 
outras  operações em que seja utilizado 
brometo de metilo. Os Estados-Membros 
definirão os requisitos em matéria de 
qualificações mínimas do pessoal.

2. Os operadores das aplicações referidas 
no nº 1 devem assegurar que as 
aplicações sejam controladas para 
detecção de fugas por pessoal acreditado 
que cumpra os requisitos mínimos do 
artigo 5º do Regulamento (CE) n.º 
842/2006 ou qualificações similares, de 
acordo com a seguinte programação:

3. As empresas adoptarão  todas as 
medidas cautelares viáveis para evitar e 
minimizar quaisquer  fugas e emissões  de 
substâncias regulamentadas utilizadas 
como matéria-prima ou como agentes de 
transformação.

a) As aplicações que contenham 3 kg ou 
mais de substâncias regulamentadas 
devem ser controladas para detecção de 
fugas pelo menos uma vez de doze em 
doze meses; este requisito não se aplica 
aos equipamentos com sistemas 
hermeticamente fechados que estejam 
rotulados como tal e contenham menos de 
6 kg de substâncias regulamentadas;

4. As empresas adoptarão  todas as 
medidas cautelares viáveis para evitar e 
minimizar quaisquer  fugas e emissões  de 
substâncias regulamentadas produzidas 
inadvertidamente no fabrico de outros 
produtos químicos.

b) As aplicações que contenham 30 kg ou 
mais de substâncias regulamentadas 
devem ser controladas para detecção de 
fugas pelo menos uma vez de seis em seis 
meses;

5. A Comissão pode estabelecer as 
tecnologias ou as práticas a utilizar pelas 
empresas para evitar e minimizar 
quaisquer fugas e emissões de substâncias 
regulamentadas. 

c) As aplicações que contenham 300 kg 
ou mais de substâncias regulamentadas 
devem ser controladas para detecção de 
fugas pelo menos uma vez de três em três 
meses;

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, nomeadamente 
completando-o, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 25.º.

As aplicações devem ser controladas para 
detecção de fugas no prazo de um mês a 
contar da reparação de uma fuga, a fim 
de assegurar que a reparação foi eficaz.

Para efeitos do presente número, 
"controladas para detecção de fugas" 
significa que o equipamento ou sistema é 
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examinado para detectar fugas, utilizando 
métodos de medição directos ou 
indirectos, com incidência nas partes do 
equipamento ou sistema com maior 
probabilidade de ocorrência de fugas. Os 
métodos de medição directos e indirectos 
para a detecção de fugas são 
especificados nos requisitos normalizados 
de controlo previstos no nº 7.
3. Caso exista um sistema de detecção de 
fugas adequado que funcione 
correctamente, a frequência das medidas 
de controlo requeridas nos termos das 
alíneas b) e c) do nº 2 é reduzida para 
metade.
4. No caso de sistemas de protecção 
contra incêndios para os quais já exista 
um regime de inspecções para efeitos de 
conformidade com a norma ISO 14520, 
estas inspecções podem também respeitar 
as obrigações previstas no presente 
regulamento, desde que tenham pelo 
menos a mesma frequência
5. Os operadores das aplicações referidas 
no nº 1 que contenham 3 kg ou mais de 
substâncias regulamentadas devem 
manter registos da quantidade e do tipo 
das substâncias regulamentadas 
instaladas, das quantidades adicionadas e 
das quantidades recuperadas durante as 
operações de assistência técnica, de 
manutenção e de eliminação final.
Manterão igualmente registos de outras 
informações relevantes, incluindo a 
identificação da empresa ou do técnico 
que efectuou a assistência técnica ou a 
manutenção, bem como as datas e os 
resultados dos controlos efectuados ao 
abrigo dos nºs 2, 3 e 4, e informações 
relevantes que identifiquem os 
equipamentos fixos das aplicações 
referidas nas alíneas b) e c) do nº 2. 
Quando solicitados, esses registos são 
facultados à autoridade competente e à 
Comissão.
6. Até 1 de Janeiro de 2011, a Comissão 
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deve estabelecer, nos termos do nº 3 do 
artigo 25º, os requisitos normalizados 
para a detecção de fugas de cada uma das 
aplicações referidas no nº 1 do presente 
artigo.
7. Com base na informação recebida dos 
Estados-Membros e em concertação com 
os sectores pertinentes, a Comissão pode 
estabelecer os requisitos mínimos e as 
condições de reconhecimento mútuo, nos 
termos do procedimento referido no n.º 3 
do artigo 25.º, para os programas de 
formação e certificação destinados ao 
pessoal responsável envolvido na 
instalação, manutenção ou assistência 
técnica do equipamento e dos sistemas 
abrangidos pelo n.º 1 do artigo 23.º e ao 
pessoal envolvido nas actividades 
previstas nos artigos 22.º e 23.º.

Or. en

Justificação

O artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 842/2006, relativo a determinados gases fluorados com 
efeito de estufa, inclui disposições mais exactas relativamente às fugas e emissões de 
substâncias regulamentadas. Por motivos de coerência, para melhorar a qualidade do texto e 
para ter mais salvaguardas contra as emissões, é conveniente incluir o mesmo texto neste 
regulamento.

Alteração 102
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas adoptarão  todas as 
medidas cautelares viáveis para evitar e 
minimizar quaisquer  fugas de brometo de 
metilo de instalações de fumigação e 
outras  operações em que seja utilizado 
brometo de metilo.  Os Estados-Membros 
definirão os requisitos em matéria de 

2. As empresas adoptarão todas as medidas 
cautelares viáveis para evitar e minimizar 
quaisquer fugas de brometo de metilo de 
instalações de fumigação e outras 
operações em que seja utilizado brometo 
de metilo. Os Estados-Membros definirão 
os requisitos em matéria de qualificações 
mínimas do pessoal. Em função de uma 



AM\755512PT.doc 59/67 PE416.362v01-00

PT

qualificações mínimas do pessoal. avaliação destas medidas adoptadas pelos 
Estados-Membros e das informações 
técnicas ou de qualquer outra informação 
relevante, a Comissão pode adoptar 
medidas adequadas para a harmonização 
desses requisitos de qualificações 
mínimas.

Or. en

Justificação

Condição prévia para assegurar o mesmo nível de protecção ambiental em todo o território 
da UE.

Alteração 103
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode estabelecer as 
tecnologias ou as práticas a utilizar pelas 
empresas para evitar e minimizar quaisquer 
fugas e emissões de substâncias 
regulamentadas. 

5. Até 1 de Janeiro de 2010, a Comissão 
estabelecerá as tecnologias ou as práticas 
ou ainda as normas de desempenho a 
utilizar pelas empresas para evitar e 
minimizar quaisquer fugas e emissões de 
substâncias regulamentadas.

Or. en

Justificação

Embora o Regulamento n.º 2037/2000 preveja a minimização das fugas e das emissões de 
ODS, tal requisito não tem sido adequadamente cumprido, na prática, pelos operadores. 
Verifica-se uma grande necessidade de orientação técnica para os operadores de 
equipamentos de refrigeração e outros, que utilizam ODS. O Regulamento CE relativo a 
determinados gases fluorados contém texto útil (relacionado com a prevenção de fugas e 
emissões), o qual deverá ser aditado ao novo Regulamento relativo às ODS, com as 
necessárias adaptações. As medidas previstas no Regulamento relativo a determinados
fluorados tinham por base o sistema STEK neerlandês, o qual obteve êxito na redução das 
fugas e emissões de gases refrigerantes.  
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Alteração 104
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode estabelecer as 
tecnologias ou as práticas a utilizar pelas 
empresas para evitar e minimizar quaisquer 
fugas e emissões de substâncias 
regulamentadas.

5. A Comissão estabelecerá, até 1 de 
Janeiro de 2010, as tecnologias ou as 
práticas a utilizar pelas empresas para 
evitar, minimizar e controlar quaisquer 
fugas e emissões de substâncias 
regulamentadas.

Or. en

Justificação

O regulamento deverá ser aplicado a partir de 1 de Janeiro de 2010. A fim de poderem 
aplicá-lo, as empresas necessitam da lista de tecnologias ou práticas a utilizar para impedir, 
minimizar e controlar quaisquer fugas e emissões de substâncias regulamentadas. A 
disponibilização dessa lista a nível da UE garantirá o mesmo nível de protecção do ambiente 
na totalidade do respectivo território.

Alteração 105
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em função dos dados científicos 
relevantes, a Comissão pode incluir na 
parte B do anexo II quaisquer substâncias 
que não sejam substâncias regulamentadas 
mas que se verifique terem potencial de 
empobrecimento da camada de ozono. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 25.º.

3. Em função dos dados científicos 
relevantes, a Comissão pode incluir na 
parte B do anexo II quaisquer substâncias 
que não sejam substâncias regulamentadas 
mas que se verifique terem potencial de 
empobrecimento da camada de ozono igual 
ou superior a 0,001 e uma vida 
atmosférica superior a 120 dias. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
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n.º 3 do artigo 25.º. As substâncias 
comunicadas pelas partes nos termos das 
Decisões XIII/5, X/8 e IX/24 do Protocolo 
serão igualmente incluídas no anexo II, 
parte B.

Or. en

Justificação

Na sequência das Decisões XIII/5, X/8 e IX/24 do Protocolo de Montreal, as partes 
comunicaram um conjunto de substâncias novas e suspeitas de empobrecerem a camada de
ozono. A Decisão IX/24 determina que “qualquer das partes pode chamar a atenção do 
Secretariado para a existência de substâncias novas, que entende poderem empobrecer a 
camada de ozono e cuja produção em quantidades substanciais se afigura provável, mas não 
se encontram incluídas na lista das substâncias regulamentadas, nos termos do artigo 2.º do 
Protocolo...” - Estas substâncias deverão ser incluídas no anexo II, parte B, a fim de que a 
respectiva produção e utilização possam ser adequadamente controladas. 

Alteração 106
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em função dos dados científicos 
relevantes, a Comissão pode incluir na 
parte B do anexo II quaisquer substâncias 
que não sejam substâncias regulamentadas 
mas que se verifique terem potencial de 
empobrecimento da camada de ozono. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 25.º.

3. Em função dos dados científicos 
relevantes, a Comissão pode incluir na 
parte B do anexo II quaisquer substâncias 
que não sejam substâncias regulamentadas 
mas que se verifique terem potencial de 
empobrecimento da camada de ozono igual 
ou superior a 0,01 e uma vida atmosférica 
superior a 60 dias. Estas medidas, que têm 
por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 25.º.

Or. en
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Justificação

Há muitas substâncias halogenadas de vida curta que têm potencial teórico de 
empobrecimento do ozono. O Protocolo de Montreal utiliza um limiar mínimo de facto de 
0,01. Tem vindo a ser demonstrado que as substâncias de vida curta com uma vida 
atmosférica inferior a 60 dias não são capazes de atingir a estratosfera em quantidades 
substanciais, susceptíveis de terem um impacto duradouro significativo na camada de ozono. 
Por tal motivo, é conveniente estabelecer valores mínimos, tanto para o ODP como para a 
vida atmosférica.

Alteração 107
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todos os anos, antes de 31 de Março, 
cada empresa comunicará à Comissão, com
cópia para a autoridade competente do 
Estado-Membro em causa, os dados 
especificados nos n.os 2 a 5 para cada 
substância regulamentada e para cada nova 
substância enumerada no anexo II, 
respeitantes ao período compreendido entre 
1 de Janeiro e 31 de Dezembro do ano 
anterior.

1. Todos os anos, antes de 31 de Março, 
cada empresa comunicará à Comissão, com 
cópia para a autoridade competente do 
Estado-Membro em causa, os dados 
especificados nos n.os 2 a 5 infra para cada 
substância regulamentada e para cada nova 
substância enumerada no anexo II, parte A 
respeitantes ao período compreendido entre 
1 de Janeiro e 31 de Dezembro do ano 
anterior.   

Or. en

Justificação

A inclusão do anexo II, parte B, impõe requisitos à comunicação de substâncias 
relativamente às quais não foi ainda acordado que devam ser classificadas como novas 
substâncias em virtude do Protocolo de Montreal. Efectivamente, foram rejeitados os
projectos de decisões sobre essas substâncias apresentados pela UE no OEWG28, devido a 
terem sido já mandatados o Painel de Avaliação Científica (PAC) e o TEAP para efectuarem 
essas revisões. A UE deverá aderir aos procedimentos do Protocolo de Montreal para 
apreciação de novas substâncias.
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Alteração 108
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Dados provenientes da vigilância 
por si mesmo exercida, relativos a 
emissões e fugas verificadas durante o 
processo de produção.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir uma melhor protecção do ambiente e facilitar a aplicação 
do a artigo 19.º do regulamento em apreço.

Alteração 109
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Dados provenientes da vigilância 
por si mesmo exercida, relativos a 
emissões e fugas verificadas durante a 
destruição.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir uma melhor protecção do ambiente e facilitar a aplicação 
do artigo 19.º do regulamento em apreço.
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Alteração 110
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – Quadro – linha 1

Texto da Comissão Alteração

C3H7Br    1-Bromopropano (brometo de 
n-propilo)   0,02 – 0,10

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente regulamento visa o cumprimento das obrigações da Comunidade no âmbito do 
Protocolo de Montreal, devendo por isso estar em conformidade com esse Protocolo. Dado 
que a Comunidade não dispõe de instrumentos adequados para avaliar ODS de substâncias 
não abrangidas pelo Protocolo, ela tem de confiar nas metodologias aí previstas. O brometo 
de n-propilo não foi identificado pelo Painel de Avaliação Científica como contendo um ODP 
significativo, mas continuará a ser examinado pelo Protocolo. Antes de ser adoptada 
qualquer acção comunitária em relação a esse produto, o brometo de n-propilo deverá ser 
primeiro avaliado pelo Protocolo. Por tal motivo, o brometo de n-propilo deverá ser 
eliminado da presente secção. 

Alteração 111
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – Quadro – linha 3

Texto da Comissão Alteração

CF3I   Trifluoroiodometano (iodeto de 
trifluorometilo)   0,01 – 0,02

Suprimido

Or. en

Justificação

De acordo com a nota 34, os potenciais de empobrecimento do ozono são estimados com 
base nos conhecimentos actuais e serão reexaminados e revistos periodicamente à luz das 
decisões tomadas pelas partes. Essa revisão encontra-se disponível para o CF3I. Em carta 
dirigida à Comissão Europeia, o Prof. Dr. Wuebbles, um dos membros do Painel de 
Avaliação Científica, calculou o ODP do CF3I, utilizando um modelo tridimensional 
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avançado, em 0,0068. O valor indicado na proposta da Comissão é actualmente obsoleto.

Alteração 112
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte B – Quadro – novas linhas

Alteração

C4Cl6 Hexaclorobutadieno 0,07

1,1,1-tricloro-2,2,2-trifluoroetano (ou R.113a) 0,65
C10H6BrOCH3 6-bromo-2-metoxinaftaleno (ou bromo-

metoxi-naftaleno ou BMN)
Por identificar

CH2ClBr ou 
C3H6BrCl

1-bromo-3-cloropropano Por identificar

CH2Br2 Dibromometano Por identificar

C2H4Br2 Dibromoetano Por identificar
C2H4BrCl Bromocloroetano Por identificar

C2H5Br Bromoetano Por identificar
C3H6Br2 1,3-Dibromopropano Por identificar

C3H7Br 2-Bromopropano Por identificar

C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-Tetracloro
hexafluorobutano

Por identificar

Or. en

Justificação

Na sequência das Decisões XIII/5, X/8 e IX/24 do Protocolo de Montreal, as partes 
comunicaram um conjunto de substâncias novas e suspeitas de empobrecerem a camada de
ozono. A Decisão IX/24 determina que “qualquer das partes pode chamar a atenção do 
Secretariado para a existência de substâncias novas, que entende poderem empobrecer a 
camada de ozono e cuja produção em quantidades substanciais se afigura provável, mas não 
se encontram incluídas na lista das substâncias regulamentadas, nos termos do artigo 2.º do 
Protocolo...” - Estas substâncias deverão ser incluídas no anexo II, parte B, a fim de que a 
respectiva produção e utilização possam ser adequadamente controladas.
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Alteração 113
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea  f)

Texto da Comissão Alteração

(f) utilização de tetracloreto de carbono 
na produção de cianocobalamina 
marcada com isótopos radioactivos;

Suprimido

Or. en

Justificação

A alínea f) do anexo III não está em conformidade com o Protocolo de Montreal, que 
autorizou a utilização deste agente de transformação apenas em 2005-2006. A referência ao 
mesmo deverá ser suprimida. A derrogação foi concedida unicamente por um período de 2 
anos, a fim de dar à empresa produtora da cianocobalamina tempo suficiente para introduzir 
novos processos de eliminação de resíduos.

Alteração 114
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Anexo VII – Quadro – coluna 2 – linha 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Anexo A, Gp. I
Anexo B
Anexo C, Gp. I

Anexo I, Gp. I
Anexo I, Gp.II, Gp.IV, Gp. V
Anexo I, Gp. VIII 

Or. en

Justificação

Por razões de clareza, deve ser seguida a numeração introduzida pelo presente regulamento, 
e não a numeração do Protocolo de Montreal.
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Alteração 115
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Anexo VII – Quadro – coluna 3 – linha 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Halon
(Anexo A, Gp. II)

Halon
(Anexo I, Gp. III)

Or. en

Justificação

Por razões de clareza, deve ser seguida a numeração introduzida pelo presente regulamento, 
e não a numeração do Protocolo de Montreal.
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