
PR\753508PT.doc PE415.331v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2008/0165(COD)

20.11.2008

***I
PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono (reformulação)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Relator: Johannes Blokland

(Reformulação – Artigo 80.º-A do Regimento)



PE415.331v01-00 2/32 PR\753508PT.doc

PT

PR_COD_Recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

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

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

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

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

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

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

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

Alterações a textos legais

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

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 
substâncias que empobrecem a camada de ozono (reformulação)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Processo de co-decisão – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0505)1,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e os artigos 133.º e 175.º, n.º 1, do Tratado CE, nos 
termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0297/2008),

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um 
recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos2,

– Tendo em conta a carta que a Comissão dos Assuntos Jurídicos endereçou à Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar em xx de xxxx de 2008, nos 
termos do n.º 3 do artigo 80.º-A do seu Regimento,

– Tendo em conta os artigos 80º-A e 51.º do seu Regimento,

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

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das nela identificadas como tal e que, no que respeita à 
codificação das disposições inalteradas dos actos precedentes, juntamente com as 
alterações introduzidas, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos actos 
existentes, sem alterações substantivas,

1. Aprova a proposta da Comissão, na redacção resultante da adaptação às recomendações 
do Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão e com a incorporação das adaptações técnicas aprovadas pela Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, com as alterações que se seguem;

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

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

                                               
1 Ainda não publicada no JO.
2 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Alteração 1

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. É 
agora apropriado proibir também, 
progressivamente, a utilização dessas 
substâncias e de produtos e equipamentos 
que contenham essas substâncias.

Or. en

Justificação

Uma das maiores ameaças para a camada de ozono são as substâncias que empobrecem o 
ozono já produzidas. A fim de limitar o efeito de empobrecimento do ozono (e o efeito de 
estufa) é importante que a utilização das referidas substâncias que empobrecem o 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 foi já mencionado no preâmbulo do Regulamento 
(CE) n.º 2037/2000 e deveria ser também referido aqui.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A crescente disponibilidade de 
alternativas ao brometo de metilo deve-se 
reflectir em reduções mais substanciais da 
sua produção e do seu consumo, em 
relação ao Protocolo de Montreal. A 
derrogação para utilizações críticas de 
brometo de metilo deve cessar 
completamente, embora se mantenha a 

(10) Perante a 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 e a crescente 
disponibilidade de alternativas ao brometo 
de metilo, deveria haver uma proibição 
total da sua produção e do seu consumo. A 
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possibilidade de conceder derrogações em 
situações de emergência no caso de surtos 
inesperados de pragas ou doenças em que 
esta utilização de emergência deva ser 
autorizada nos termos da Directiva 
91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho 
de 1991, relativa à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, e da 
Directiva 98/8/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
Fevereiro de 1998, relativa à colocação de 
produtos biocidas no mercado. Nesses 
casos, devem prever-se medidas para 
reduzir as emissões, como a utilização de 
películas virtualmente impermeáveis para 
fumigação do solo.

derrogação para utilizações críticas de 
brometo de metilo deve cessar 
completamente.

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/EEC, a 
autorização do brometo de metilo expira em 18 de Março de 2009. Seria lógico que a 
utilização de brometo de metilo também fosse proibida no contexto da presente directiva.

Alteração 3

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) Na medida em que haja alternativas 
disponíveis, a utilização de brometo de 
metilo em aplicações de quarentena e pré-
expedição também deve ser proibida o 
mais brevemente possível.

Or. en

Justificação

Existem alternativas à utilização de muitas aplicações QPS (quarentena e pré-expedição). 
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Num estudo de 2004, “as Partes [no Protocolo de Montreal,] deram conta de uma 
disponibilidade generalizada de tratamento alternativo”. Ao mesmo tempo, o estudo indicava 
“que o custo, a localização das instalações e a falta de aceitação dos parceiros comerciais 
constituem impedimentos à sua implementação”.1 A Comissão das Opções Técnicas para o 
Brometo de Metilo, no âmbito do TEAP, identificou 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.

1 Ogden, S.C., International Survey on the Use of Methyl Bromide for Quarantine and Pre-
Shipment”, MarketAccess Solutions Ltd, New Zealand (financiado pela Comissão Europeia), 
Dezembro de 2004.

Alteração 4

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 
Estados-Membros devem assegurar que 
as inspecções sejam efectuadas em 
conformidade com a Recomendação 
2001/331/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 4 de Abril de 2001, 
relativa aos critérios mínimos aplicáveis 
às inspecções ambientais nos 
Estados-Membros1.

1 JO L 118, de 4.4.2001, pp. 41-46.

Or. en

Justificação

O sucesso deste regulamento depende muito de boas inspecções. É, por isso, necessário que 
as disposições da Recomendação 2001/331/CE sejam aplicadas.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Deve ser estabelecido um mecanismo 
flexível para assegurar que as substâncias 
identificadas pelo Comité de Avaliação 
Científica no âmbito do Protocolo como 
substâncias que empobrecem a camada de 
ozono devam ser comunicadas, permitir a 
avaliação da magnitude do seu impacto 
ambiental e garantir que as novas 
substâncias cujo potencial de 
empobrecimento do ozono tenha sido 
identificado como significativo sejam 
sujeitas a medidas de controlo.

(28) Deve ser estabelecido um mecanismo 
flexível para assegurar que as substâncias 
identificadas pelo Comité de Avaliação
Científica no âmbito do Protocolo como 
substâncias que empobrecem a camada de 
ozono devam ser comunicadas, permitir a 
avaliação da magnitude do seu impacto 
ambiental e garantir que as novas 
substâncias cujo potencial de 
empobrecimento do ozono tenha sido 
identificado como significativo sejam 
sujeitas a medidas de controlo. Neste 
contexto, deve ser dedicada especial 
atenção ao papel das substâncias de vida 
muito curta, à luz da avaliação 
PNUMA/OMM de 2006 sobre o ozono, 
que concluiu que o potencial de 
empobrecimento do ozono dessas 
substâncias é maior do que anteriormente 
se pensava.

Or. en

Justificação

A avaliação do ozono PNUMA/OMM de 2006 conclui que “o papel das substâncias de vida 
muito curta no empobrecimento do ozono é mais importante do anteriormente se pensava. 
Actualmente, julga-se que as substâncias halogenadas de vida muito curta, tais como o 
brometo de n-propilo (n-PB), que é quase exclusivamente antropogénico, contribuem 
significativamente para o bromo estratosférico total e que isso tem um efeito adverso no 
ozono estratosférico. A proposta da Comissão incluía o n-PB no anexo II, parte B 
(substâncias a comunicar), mas é necessário que conste do anexo II, parte A (substâncias 
sujeitas a restrições).
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 16

Texto da Comissão Alteração

(16) «colocação no mercado»: o 
fornecimento ou disponibilização a 
terceiros, na Comunidade, pela primeira 
vez, a título oneroso ou gratuito, incluindo 
a colocação em livre prática na acepção do 
Regulamento (CE) n.º 450/2008,

(16) «colocação no mercado»: o 
fornecimento ou disponibilização a 
terceiros, na Comunidade, a título oneroso 
ou gratuito, incluindo a colocação em livre 
prática na acepção do Regulamento (CE) 
n.º 450/2008. Relativamente a produtos e 
equipamentos, refere-se apenas ao 
fornecimento ou disponibilização, na 
Comunidade, pela primeira vez,

Or. en

Justificação

Apesar de a definição proposta de “colocação no mercado”, que a restringe à primeira 
transacção na Comunidade Europeia, estar em sintonia com as disposições do Protocolo de 
Montreal e com a definição desse conceito nos termos do Regulamento (CE) n.º 842/2006, 
relativo a determinados gases fluorados com efeito de estufa, é susceptível de enfraquecer a 
eficácia da implementação das medidas de controlo aplicáveis às substâncias. A aquisição 
dentro da Comunidade Europeia de substâncias controladas deixaria de ser regulada e as 
autoridades fiscalizadoras limitar-se-iam a proceder a inspecções da utilização subsequente 
daquelas substâncias.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «reciclagem»: a reutilização de uma 
substância regulamentada recuperada na 
sequência de uma operação de limpeza 
básica, como a filtragem e secagem,

(19) «reciclagem»: a reutilização de uma 
substância regulamentada recuperada na 
sequência de uma operação de limpeza 
básica,

Or. en

Justificação

A definição proposta é diferente da utilizada no Regulamento (CE) n.º 842/2006, relativo a 
determinados gases fluorados com efeito de estufa. As empresas que fazem reciclagem, regra 
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geral, reciclam HCFC, que são substâncias controladas nos termos deste regulamento, bem 
como HFC, que são controlados nos termos do Regulamento relativo a determinados gases 
fluorados com efeito de estufa. É importante manter a coerência entre os dois regulamentos 
relativamente à reciclagem e à valorização.

Alteração 8

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 de 
uma substância regulamentada recuperada, 
a fim de satisfazer um determinado nível 
de desempenho,

Or. en

Justificação

A definição proposta altera completamente o significado de valorização relativamente ao 
previsto no Regulamento (CE) n.º 2037/2000 e no Protocolo de Montreal. A valorização até 
uma qualidade especificada equivalente a material virgem impõe restrições desnecessárias à 
valorização, 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 nível especificado de desempenho, o que proporciona um controlo 
adequado sem restrições indevidas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada produtor assegurará que: 2. Cada produtor assegurará que:

a) O nível calculado da sua produção de 
hidroclorofluorocarbonetos no período 
compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de 
Dezembro de 2010 e em cada período 
subsequente de 12 meses não exceda 35 % 
do nível calculado da sua produção de 
hidroclorofluorocarbonetos em 1997;

a) O nível calculado da sua produção de 
hidroclorofluorocarbonetos no período 
compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de 
Dezembro de 2010 e em cada período 
subsequente de 12 meses não exceda 35 % 
do nível calculado da sua produção de 
hidroclorofluorocarbonetos em 1997;
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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;
c) A partir de 31 de Dezembro de 2019
cesse a sua produção de 
hidroclorofluorocarbonetos.

b) A partir de 31 de Dezembro de 2014
cesse a sua produção de 
hidroclorofluorocarbonetos.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe que o prazo para a produção na Europa de HCFC para exportação seja 
antecipado (de 2025 para 2020), nos termos do Protocolo de Montreal. O estudo da Milieu 
Ltd e da Ecosphere Lda propôs 2015, mas a Comissão não adoptou esta sugestão. Para ser 
mais ambicioso, o prazo deveria ser antecipado. Do mesmo modo, tendo em conta o n.º 2 do 
artigo 11º, nos termos do qual se prevê uma derrogação para a utilização de HCFC até ao 
final de 2014, é lógico que pelo menos a produção de HCFC tenha cessado.

Alteração 10

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, sem que sejam tidos 
em conta os 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

Para ter a certeza de que a alteração da definição de produção (n.º 10 do artigo 3.º) não 
afecta os controlos da produção referidos no n.º 2 do artigo 4.º, dever-se-ia aditar esta 
clarificação.
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Alteração 11

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 
mercado e utilizadas como agentes de 
transformação substâncias regulamentadas.

1. Em derrogação dos artigos 4.º e 5.º, 
podem ser produzidas, sem que sejam tidos 
em conta os níveis de produção 
estabelecidos no n.º 2 do artigo 4.º,
colocadas no mercado e utilizadas como 
agentes de transformação substâncias 
regulamentadas.

Or. en

Justificação

Para ter a certeza de que a alteração da definição de produção (n.º 10 do artigo 3.º) não 
afecta os controlos da produção referidos no n.º 2 do artigo 4.º, dever-se-ia aditar esta 
clarificação.

Alteração 12

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 fabrico e 
consumo (nos termos das definições do 
Protocolo de Montreal) e os níveis 
máximos de emissões para cada uma das 
empresas em causa.

Or. en

Justificação

A definição de agentes de transformação nos termos da Decisão X/14 do Protocolo de 
Montreal permite a comunicação e o controlo do “fabrico” ou do “consumo” (talvez sejam 
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necessários termos alternativos, por razões de clareza). Esta formulação cuidada foi 
escolhida para evitar a necessidade de definir utilização “máxima”, já que tal definição era 
irrelevante para uma aplicação do agente de transformação permitida unicamente quando as 
emissões são “insignificantes”. A definição de utilização “máxima” seria claramente um 
condicionalismo para a produção e não tem benefícios ambientais.

Alteração 13

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 
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. 

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 
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 pela empresa em causa.

Or. en

Justificação

Ainda que o âmbito, em termos de equipamento, da utilização de HCFC 
reciclados/valorizados seja o mesmo que o do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, a 
formulação agora não é coerente com a do artigo 22º. Por razões de coerência, dever-se-iam 
incluir os sistemas reversíveis de ar condicionado/bomba de calor. É importante assegurar 
que há clareza quanto ao facto de as aplicações poderem funcionar com HCFC valorizados. 
Em segundo lugar, a proposta não é clara quanto a saber se o rótulo diz respeito à 
quantidade/tipo de valorizados ou de reciclados (poder-se-iam aditar ambos) ou à 
quantidade total.



PR\753508PT.doc 15/32 PE415.331v01-00

PT

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que sejam utilizados 
hidroclorofluorocarbonetos revalorizados 
ou reciclados para fins de manutenção e 
reparação, o equipamento de refrigeração e 
de ar condicionado em causa deve ter um 
rótulo que indique o tipo e a quantidade da 
substância contida no equipamento e, em 
conformidade com o artigo 6.º da Directiva 
67/548/CEE, o símbolo de perigo e a 
indicação do perigo associado à utilização 
da substância.

3. Sempre que sejam utilizados 
hidroclorofluorocarbonetos revalorizados 
ou reciclados para fins de manutenção e 
reparação, o equipamento de refrigeração e 
de ar condicionado e os sistemas 
reversíveis de bomba de ar 
condicionado/calor em causa devem ter 
um rótulo que indique o tipo e a quantidade 
da substância contida no equipamento e, 
em conformidade com o artigo 6.º da 
Directiva 67/548/CEE, o símbolo de perigo 
e a indicação do perigo associado à 
utilização da substância. Será mantido um 
registo da quantidade e do tipo de 
substância adicionada, bem como da 
identificação da empresa ou técnico que 
efectuou a manutenção e reparação.

Or. en

Justificação

Ainda que o âmbito, em termos de equipamento, da utilização de HCFC 
reciclados/valorizados seja o mesmo que o do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, a 
formulação agora não é coerente com a do artigo 22º. Por razões de coerência, dever se iam 
incluir os sistemas reversíveis de ar condicionado/bombas de calor. É importante assegurar 
que há clareza quanto ao facto de as aplicações poderem funcionar com HCFC valorizados. 
Em segundo lugar, a proposta não é clara quanto a saber se o rótulo diz respeito à 
quantidade/tipo de valorizados ou de reciclados (poder se iam aditar ambos) ou à quantidade 
total.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros manterão 
registos das empresas que colocam no 
mercado hidroclorofluorocarbonetos 
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revalorizados. Só as empresas constantes 
dos registos estarão autorizadas a colocar 
no mercado hidroclorofluorocarbonetos 
revalorizados. Até 1 de Janeiro de 2010, 
os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão o respectivo programa de 
registo. Os Estados-Membros 
disponibilizarão o registo a outras 
empresas que recebam 
hidroclorofluorocarbonetos revalorizados, 
para efeitos de confirmação da origem 
destes.
As empresas que utilizam 
hidroclorofluorocarbonetos revalorizados 
para manutenção e reparação manterão 
um registo do qual constem as entidades 
de valorização que forneceram 
hidroclorofluorocarbonetos revalorizados.

Or. en

Justificação

Um dos objectivos deste regulamento é o de reduzir o risco de utilização e comércio ilegal de 
HCFC, através da restrição da comercialização de HCFC revalorizados. Em especial, se os 
HCFC revalorizados forem equivalentes ou similares a HCFC virgens, será difícil distinguir 
a substância revalorizada da substância virgem. Exige-se às empresas envolvidas na 
valorização que disponham de licenças de tratamento de resíduos e que conservem registo 
das suas actividades de valorização. A implementação de registos acessíveis e a exigência de 
que essas empresas conservem registos irão contribuir para assegurar o desencorajamento 
do comércio ilegal.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A derrogação prevista no primeiro 
parágrafo não pode ser concedida por um 
período que se prolongue para além de 31 
de Dezembro de 2019.

A derrogação prevista no primeiro 
parágrafo não pode ser concedida por um
período que se prolongue para além de 31 
de Dezembro de 2014.

Or. en
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Justificação

Foi proposto que o prazo para a produção na Europa de HCFC para exportação fosse 
antecipado (de 2025 para 2020), nos termos do Protocolo de Montreal. O estudo da Milieu 
Ltd e da Ecosphere Lda propôs 2015, mas a Comissão não adoptou esta sugestão. Para ser 
mais ambicioso, o prazo deveria ser antecipado. Do mesmo modo, tendo em conta o n.º 2 do 
artigo 11.º, que prevê uma derrogação para a utilização de HCFC até ao final de 2014, é 
lógico que pelo menos a produção de HCFC tenha cessado.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido

Aplicações de quarentena e pré-expedição 
e utilizações de emergência de brometo de 
metilo
1. Em derrogação do n.º 1 do artigo 5.º, é 
autorizada a colocação no mercado de 
brometo de metilo e a sua utilização para 
aplicações de quarentena e pré-expedição 
até 31 de Dezembro de 2014.
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 %].
2. O nível calculado de brometo de metilo 
que os importadores colocarem no 
mercado ou utilizarem para consumo 
próprio no período compreendido entre 1 
de Janeiro e 31 de Dezembro de 2010 e 
em cada período de 12 meses subsequente 
até 31 de Dezembro de 2014 não pode 
exceder 210 toneladas ODP.
No período compreendido entre 1 de 
Janeiro e 31 de Dezembro de 2010 e em 
cada período subsequente de 12 meses até 
31 de Dezembro de 2014, cada importador 
assegurará que o nível calculado de 
brometo de metilo que colocar no 
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mercado ou utilizar para consumo próprio 
para aplicações de quarentena e pré-
expedição não exceda 100 % da média dos 
níveis calculados de brometo de metilo 
que colocou no mercado ou utilizou para
consumo próprio para aplicações de 
quarentena e pré-expedição nos anos 
de 1996, 1997 e 1998.
3. O brometo de metilo colocado no 
mercado para aplicações de quarentena e 
pré-expedição só pode ser utilizado para 
esses fins.
4. A Comissão tomará medidas para 
reduzir o nível calculado de brometo de 
metilo que os importadores podem colocar 
no mercado ou utilizar para consumo 
próprio para aplicações de quarentena e 
pré-expedição, em função da 
disponibilidade técnica e económica de 
substâncias ou tecnologias alternativas, 
nomeadamente adaptando as quantidades 
referidas no n.º 2.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, nomeadamente 
completando-o, são adoptadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 25º.
5. Em caso de emergência, quando um 
surto inesperado de uma determinada 
praga ou doença o exija, a Comissão pode 
permitir a produção, colocação no 
mercado e utilização temporárias de 
brometo de metilo, a pedido da autoridade 
competente de um Estado-Membro. A 
licença será válida por um período 
máximo de 120 dias e para uma 
quantidade máxima não superior a 20 
toneladas métricas e especificará as 
medidas a adoptar para reduzir as 
emissões durante a utilização.

Or. en

Justificação

Nos termos da Decisão 2008/753/CE da Comissão, de 18 de Setembro de 2008, relativa à 
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não inclusão da substância activa brometo de metilo no anexo I da Directiva 91/414/CEE, a 
autorização do brometo de metilo expira em 18 de Março de 2009. Seria lógico que a 
utilização de brometo de metilo também fosse proibida no contexto da presente directiva. 
Também no contexto das QPS, existem alternativas suficientes, segundo o inquérito de 2004 
do Protocolo de Montreal e do estudo da Comissão de Opções Técnicas do Brometo de 
Metilo.

Alteração 18

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 
da saúde.

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 a 
disponibilidade de alternativas ou de 
tecnologias tanto técnica como 
economicamente viáveis, que sejam 
aceitáveis do ponto de vista do ambiente e 
da saúde.

Or. en

Justificação

Os halons são as substâncias com maior potencial de empobrecimento da camada de ozono 
(e também com um efeito de estufa muito elevado). A utilização de halons deveria, por isso, 
ser tão restrita quanto possível, com já era intenção do regulamento existente. No entanto, o 
anexo VI não foi revisto até agora.

Alteração 19

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 

1. É proibida a importação de substâncias 
regulamentadas e de produtos e 
equipamentos que não sejam bens de uso 
pessoal e que contenham essas substâncias 
regulamentadas ou delas dependam.
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substâncias regulamentadas ou delas 
dependam.

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.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Brometo de metilo destinado às 
utilizações de emergência referidas no n.º 
5 do artigo 12.º ou, até 31 de Dezembro de 
2014, às aplicações de quarentena e pré-
expedição referidas no n.º 1 do artigo 12.º,

Suprimida

Or. en

Justificação

Na sequência da supressão do artigo 12.º, esta parte também deveria ser suprimida. Em 
sintonia com a 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 expira em 18 de Março de 2009. Seria lógico que a 
utilização de brometo de metilo também fosse proibida no contexto da presente directiva. 
Também no contexto das QPS, existem alternativas suficientes, segundo o inquérito de 2004 
do Protocolo de Montreal e do estudo da Comissão de Opções Técnicas do Brometo de 
Metilo.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 17

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 

1. É proibida a exportação da Comunidade 
de substâncias regulamentadas ou de 
produtos e equipamento que não sejam 
bens de uso pessoal e que contenham essas 
substâncias regulamentadas ou delas 



PR\753508PT.doc 21/32 PE415.331v01-00

PT

substâncias ou de produtos e equipamento 
que não sejam bens de uso pessoal e que 
contenham essas substâncias 
regulamentadas ou delas dependam.

dependam.

2. A proibição prevista no n.º 1º não é 
aplicável às exportações de:

2. A proibição prevista no n.º 1º não é 
aplicável às exportações de:

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

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

b) Substâncias regulamentadas para 
satisfazer quaisquer utilizações críticas, 
referidas no n.º 1 do artigo 13.º, das 
partes;
c) Substâncias regulamentadas a utilizar 
como matéria-prima;
d) Substâncias regulamentadas a utilizar 
como agentes de transformação; 
e) Produtos e equipamentos que contenham 
substâncias regulamentadas produzidas em 
conformidade com o n.º 7 do artigo 10.º ou 
importadas ao abrigo do n.º 2, alíneas d) e
e), do artigo 15º ou que delas dependam;

b) Produtos e equipamentos que contenham 
substâncias regulamentadas produzidas em 
conformidade com o n.º 7 do artigo 10.º ou 
importadas ao abrigo do n.º 2, alínea e), do 
artigo 15º ou que delas dependam;

f) produtos e equipamentos que 
contenham halons ou deles dependam 
para satisfazer as utilizações críticas 
enumeradas no anexo VI;
g) hidroclorofluorocarbonetos virgens ou 
valorizados para utilizações diferentes da 
destruição.
3. Em derrogação do n.º 1, a Comissão 
pode, a pedido de uma autoridade 
competente de um Estado-Membro e em 
conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 25.º, autorizar a 
exportação de produtos e equipamentos 
que contenham 
hidroclorofluorocarbonetos, quando se 
demonstre que, dado o valor económico e 
a esperança de vida útil remanescente da 
mercadoria em questão, a proibição de 
exportação imporia uma sobrecarga 
desproporcionada ao exportador.
4. As exportações referidas nas alíneas a) 
a d) do n.º 2 estão sujeitas a licença. Esta 

4. As exportações referidas no n.º 2 estão 
sujeitas a licença. Esta licença de 
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licença de exportação é concedida às 
empresas pela Comissão após verificação 
da conformidade com o artigo 20º.

exportação é concedida às empresas pela 
Comissão após verificação da 
conformidade com o artigo 20.º.

5. As exportações referidas nas alíneas e) 
a g) do n.º 2 e no n.º 3 serão sujeitas a 
licença, à excepção das exportações 
subsequentes ao trânsito ou à 
armazenagem temporária sem afectação a 
um outro destino aduaneiro na acepção 
do Regulamento (CE) n.º 450/2008. Essa 
licença de exportação será concedida pela 
Comissão ao exportador, após verificação 
da conformidade com o artigo 20º.

Or. en

Justificação

Por razões éticas e ambientais, a exportação de substâncias que empobrecem o ozono 
deveria ser tão limitada quanto possível, em especial no caso dos halons e dos CFC. Há um 
risco demasiadamente elevado de que essas substâncias com elevado potencial de 
empobrecimento do ozono (e com elevado efeito de estufa) possam ser libertadas para a 
atmosfera.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Tanto quanto necessário em casos 
específicos, a Comissão pode partilhar os
dados comunicados com as autoridades 
competentes das partes em causa e pode:

6. Tanto quanto necessário em casos 
específicos, a Comissão pode partilhar os 
dados comunicados com as autoridades 
competentes das partes em causa e, num 
prazo de 30 dias úteis após recepção do 
pedido, adoptará uma das seguintes 
medidas:
-a) Aprovar o pedido de licença de 
importação ou de exportação,

Or. en

Justificação

O estabelecimento de um sistema complexo de “autorização mediante informação prévia”, 
tal como proposto neste artigo, resulta em demoras nos envios e, por conseguinte, em perda 
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de encomendas. Sugere-se que seja definido no regulamento um calendário, de modo a 
assegurar que o comércio pode prosseguir sem demoras não razoáveis.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

1. A produção, a importação, a colocação 
no mercado, a utilização e a exportação das 
novas substâncias enumeradas na parte A 
do anexo II são proibidas. Esta proibição 
não é aplicável a novas substâncias 
utilizadas como matéria-prima ou para 
utilizações laboratoriais ou analíticas, às 
importações para armazenagem 
temporária, incluindo o transbordo, nem às 
exportações subsequentes ao trânsito ou à 
armazenagem temporária sem afectação a 
um outro destino aduaneiro na acepção do 
Regulamento (CE) n.º 450/2008.

1. A produção, a importação, a colocação 
no mercado, a utilização e a exportação das 
novas substâncias enumeradas na parte A 
do anexo II são proibidas. Esta proibição 
não é aplicável a novas substâncias 
utilizadas como matéria-prima ou para 
utilizações laboratoriais ou analíticas, às 
importações para armazenagem 
temporária, incluindo o transbordo, nem às 
exportações subsequentes ao trânsito ou à 
armazenagem temporária sem afectação a 
um outro destino aduaneiro na acepção do 
Regulamento (CE) n.º 450/2008.

2. A Comissão pode incluir na parte A do 
anexo II quaisquer substâncias que não 
sejam regulamentadas, mas que o Comité 
de Avaliação Científica, previsto no 
Protocolo, considere como tendo um 
significativo potencial de empobrecimento 
da camada de ozono e determinar eventuais 
derrogações do n.º 1. 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.

2. A Comissão pode apresentar propostas, 
se for o caso, no sentido de incluir na parte 
A do anexo II quaisquer substâncias que 
não sejam regulamentadas, mas que o 
Comité de Avaliação Científica, previsto 
no Protocolo, considere como tendo um 
significativo potencial de empobrecimento 
da camada de ozono ou que são objecto de 
produção, utilização e emissão extensivas
e determinar eventuais derrogações do n.º 
1. 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.

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 

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 
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regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 25º.

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.

Or. en

Justificação

Este número permite à Comissão incluir uma nova substância no anexo II, com base 
unicamente no seu potencial de empobrecimento do ozono. Tal inclusão pode justificar-se por 
outros parâmetros que afectam a camada de ozono, tais como a utilização do produto e as 
respectivas emissões. Há muitas substâncias halogenadas de vida curta que têm potencial 
teórico de empobrecimento do ozono. Tem vindo a ser demonstrado que as substâncias de 
vida curta com uma vida atmosférica inferior a 120 dias não são capazes de atingir a 
estratosfera em quantidades substanciais, susceptíveis de terem um impacto duradouro 
significativo na camada de ozono.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros assegurarão que 
as inspecções sejam efectuadas em 
conformidade com a Recomendação 
2001/331/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 4 de Abril de 2001, 
relativa aos critérios mínimos aplicáveis 
às inspecções ambientais nos 
Estados-Membros1.

1. Os Estados-Membros efectuarão 
inspecções para verificar a conformidade 
das empresas com o presente regulamento, 
adoptando uma abordagem documentada, 
baseada nos riscos, incluindo inspecções 
das importações e exportações de 
substâncias regulamentadas e de produtos e 
equipamentos que contenham substâncias 
regulamentadas ou delas dependam. As 
autoridades competentes dos Estados-
Membros efectuarão as investigações que a 
Comissão considerar necessárias nos 

1. Os Estados-Membros efectuarão 
inspecções para verificar a conformidade 
das empresas com o presente regulamento, 
adoptando uma abordagem documentada, 
baseada nos riscos, incluindo inspecções 
das importações e exportações de 
substâncias regulamentadas e de produtos e 
equipamentos que contenham substâncias 
regulamentadas ou delas dependam. As 
autoridades competentes dos Estados-
Membros efectuarão as investigações que a 
Comissão considerar necessárias nos 
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termos do presente regulamento. termos do presente regulamento.

1-A. Sem prejuízo do n.º 2, os 
Estados-Membros podem também 
efectuar verificações aleatórias das 
importações e exportações de substâncias 
controladas.

2. Os funcionários da Comissão podem 
prestar assistência aos funcionários da 
autoridade competente no exercício das 
suas funções, com o acordo da Comissão e 
da autoridade competente do Estado-
Membro em cujo território irá decorrer a 
investigação.

2. Os funcionários da Comissão podem 
prestar assistência aos funcionários da 
autoridade competente no exercício das 
suas funções, com o acordo da Comissão e 
da autoridade competente do Estado-
Membro em cujo território irá decorrer a 
investigação.

3. A Comissão pode, no desempenho das 
funções que lhe são conferidas pelo 
presente regulamento, obter todas as 
informações necessárias dos Governos e 
autoridades competentes dos Estados-
Membros, bem como das empresas. Ao 
enviar um pedido de informação a uma 
empresa, a Comissão enviará 
simultaneamente uma cópia desse pedido à 
autoridade competente do Estado-Membro 
em cujo território se situa a sede da 
empresa.

3. A Comissão pode, no desempenho das 
funções que lhe são conferidas pelo 
presente regulamento, obter todas as 
informações necessárias dos Governos e 
autoridades competentes dos Estados-
Membros, bem como das empresas. Ao 
enviar um pedido de informação a uma 
empresa, a Comissão enviará 
simultaneamente uma cópia desse pedido à 
autoridade competente do Estado-Membro 
em cujo território se situa a sede da 
empresa.

4. A Comissão tomará as medidas 
adequadas para promover o devido 
intercâmbio de informações e a cooperação 
entre as autoridades nacionais e entre estas 
e a Comissão.

4. A Comissão tomará as medidas 
adequadas para promover o devido 
intercâmbio de informações e a cooperação 
entre as autoridades nacionais e entre estas 
e a Comissão.

A Comissão tomará as medidas adequadas 
para proteger a confidencialidade das 
informações obtidas ao abrigo do presente 
artigo.

A Comissão tomará as medidas adequadas 
para proteger a confidencialidade das 
informações obtidas ao abrigo do presente 
artigo.

4-A. A pedido de outro Estado-Membro, 
um Estado-Membro pode actuar em nome 
do cumprimento da lei contra pessoas 
suspeitas de envolvimento na expedição 
ilegal de substâncias controladas e que se 
encontrem no território desse 
Estado-Membro.
1JO L 118 de 4.4.2001, pp. 41-46.

Or. en
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Justificação

É importante que a Recomendação 2001/331/CE seja seguida no que diz respeito às 
inspecções. Os Estados Membros deveriam cooperar e também recorrer a inspecções 
aleatórias. Serão necessárias boas inspecções para obter verdadeiramente êxito com o 
presente regulamento.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo II – quadro
Texto da Comissão

Parte A: Substâncias sujeitas a restrições no âmbito do n.º 1 do artigo 24.º

Substância Potencial de 
empobrecimento do 

ozono

CBr2 F2 Dibromodifluorometano (halon-1202) 1,25

Parte B: Substâncias a comunicar no âmbito do artigo 26.º

Substância Potencial de 
empobrecimento do 

ozono
C3H7Br 1-Bromopropano (brometo de n-propilo) 0,02 – 0,10
C2H5Br Bromoetano (brometo de etilo) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluoroiodometano (iodeto de trifluorometilo) 0,01 – 0,02

Alteração

Parte A: Substâncias sujeitas a restrições no âmbito do n.º 1 do artigo 24.º

Substância Potencial de 
empobrecimento do 

ozono

CBr2 F2 Dibromodifluorometano (halon-1202) 1,25

C3H7Br 1-Bromopropano (brometo de n-propilo) 0,02 – 0,10
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Parte B: Substâncias a comunicar no âmbito do artigo 26.º

Substância Potencial de 
empobrecimento do 

ozono
C2H5Br Bromoetano (brometo de etilo) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluoroiodometano (iodeto de trifluorometilo) 0,01 – 0,02

Or. en

Justificação

A avaliação do ozono PNUMA/OMM de 2006 conclui que “o papel das substâncias de vida 
muito curta no empobrecimento do ozono é mais importante do anteriormente se pensava. 
Actualmente, julga-se que substâncias halogenadas de vida muito curta, tais como o brometo 
de n-propilo (n-PB), que é quase exclusivamente antropogénico, contribuem 
significativamente para o bromo estratosférico total e que isto tem um efeito adverso no 
ozono estratosférico. A proposta da Comissão incluía o n-PB no anexo II, parte B 
(substâncias a comunicar), mas é necessário que conste do anexo II, parte A (substâncias 
sujeitas a restrições).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

A nossa atmosfera é constituída de tal modo que há duas camadas diferentes que nos 
protegem. A camada inferior da atmosfera (camada troposférica) contém uma concentração 
benéfica importante de dióxido de carbono que retém o calor do Sol (embora uma 
concentração superior de CO2 cause um maior efeito de estufa, de onde podem resultar 
alterações climáticas). A segunda camada é a camada estratosférica de ozono, que protege a 
vida na Terra contra as radiações ultravioleta nocivas provenientes do Sol. Neste regulamento, 
o objectivo principal é a protecção da camada estratosférica de ozono, mas previnem-se 
também as alterações climáticas, uma vez que as substâncias proibidas não só têm um elevado 
potencial de empobrecimento de ozono (PEO) como também têm um potencial de 
aquecimento global (PAG).

No início da década de 1980, os cientistas observaram um decréscimo importante da 
concentração de ozono na estratosfera sobre o Antárctico, o qual se tornou conhecido em 
geral como “buraco do ozono”. No seu ponto mais acentuado – durante a Primavera, no virar 
do século –  a perda de ozono foi mais grave à volta dos pólos, embora tenha havido reduções 
acentuadas da concentração também em outros locais. O aumento da radiação de UV tem um 
impacto adverso sobre a saúde humana, por exemplo, aumentando a incidência de cancros da 
pele e catarata, bem como nos ecossistemas.

Já em 1987, alguns governos adoptaram o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que 
Empobrecem a Camada de Ozono, dando, desse modo, início à eliminação progressiva das 
substâncias que empobrecem o ozono (SEO) em todos os Estados signatários, de acordo com 
um calendário fixado. As principais SEO são os clorofluorocarbonetos (CFC), os halons, os 
hidroclorofluorocarbonetos (HCFC) e o brometo de metilo. Em 2007, as Partes (incluindo a 
Comunidade Europeia), comemoraram o vigésimo aniversário do Protocolo de Montreal, 
considerando-o o mais bem sucedido de todos os acordos internacionais em matéria de 
ambiente. Até então, todas as 191 Partes tinham conseguido uma redução de 95% do consumo 
de SEO, por comparação com os valores de referência estabelecidos. As reduções mais 
elevadas (99,2%) deram-se nos países industrializados, tendo sido algo inferiores (80%) nos 
países em desenvolvimento.

No seu relatório mais recente, publicado em 2007, o Painel de Avaliação Científica (PAC) 
criado no âmbito do Protocolo de Montreal, confirmou que a camada de ozono está a 
recuperar lentamente, graças às medidas de controlo introduzidas pelo Protocolo – ainda que 
com um atraso de 10 a 15 anos relativamente às projecções do relatório de 2002. Espera-se 
agora que os níveis médios e árcticos do ozono recuperem até 2050 e o buraco do ozono do 
Antárctico entre 2060 e 2075.

Segundo o PNUMA, os controlos introduzidos pelo Protocolo de Montreal vão evitar milhões 
de cancros da pele fatais e dezenas de milhões de cancros da pele não-fatais e de cataratas em 
todo o mundo. Além disso, esses controlos vão ajudar a evitar emissões de gases com efeito 
de estufa equivalentes a mais de 100 000 milhões de toneladas de CO2 entre 1990 e 2010. 

Em 2010, as emissões de SEO corresponderão a menos de 5% das emissões globais de CO2
previstas, a comparar com quase 50% em 1990. No seu relatório de 2007, o PAC advertiu as 



PR\753508PT.doc 29/32 PE415.331v01-00

PT

Partes para o facto de que, apesar do sucesso registado, era necessário manter a vigilância 
para respeitar o calendário recentemente projectado para a recuperação da camada de ozono, 
tendo também em conta as incertezas subsistentes, nomeadamente quanto ao impacto das 
alterações climáticas.

Proposta da Comissão

O Regulamento (CE) n.º 2037/2000 relativo às substâncias que empobrecem a camada de 
ozono (doravante, o “Regulamento”) é o principal instrumento da Comunidade Europeia para 
a implementação do Protocolo de Montreal. A proposta reformulada mantém, em geral, o 
âmbito do regulamento existente. O regulamento proposto aplicar-se-ia a substâncias 
enumeradas nos anexos I e II. O anexo II proporciona flexibilidade para estabelecer 
determinadas medidas de monitorização para substâncias que se considere terem potencial de 
empobrecimento do ozono ou medidas de controlo, sempre que esse potencial for 
significativo.

A proposta segue a estrutura do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, mas adita um novo 
capítulo sobre derrogações às interdições de produção, colocação no mercado e utilização, 
originalmente dispersas por várias disposições relativas aos calendários de eliminação 
progressiva de substâncias e produtos controlados. Esta modificação torna o texto mais 
legível, pelo que facilita a aplicação da legislação.

Os principais objectivos desta revisão são os seguintes: (1) simplificar e reformular o 
Regulamento (CE) n.º 2037/2000, reduzindo, ao mesmo tempo, quaisquer ónus 
administrativos desnecessários, em sintonia com o compromisso da Comissão no sentido de 
legislar melhor; (2) assegurar o cumprimento do Protocolo de Montreal tal como ajustado em 
2007; e (3) assegurar que os desafios cruciais futuros sejam enfrentados, a fim de assegurar a 
recuperação em devido tempo da camada de ozono e de evitar impactos adversos na saúde 
humana e nos ecossistemas.

Esses desafios cruciais são:

1. A libertação de emissões de SEO/GEE “reservadas” para a atmosfera – Uma vez que 
o Protocolo se tem concentrado na interdição da produção de SEO, quantidades 
significativas de SEO continuam armazenadas ou “reservadas” em produtos e 
equipamentos (por exemplo, espumas isolantes, sistemas de refrigeração e de ar 
condicionado). Segundo estimativas existentes, em 2015 essas reservas globais totalizarão 
2 milhões de toneladas de PEO ou 13,4 mil milhões de CO2eq – donde a necessidade de 
mais acção. As reservas de SEO na UE poderiam totalizar cerca de 700 000 toneladas de 
PEO em 2010, equivalentes a 5 mil milhões de toneladas de CO2, embora as estimativas 
actuais estejam sujeitas a um grau elevado de incerteza. Para a destruição de substâncias 
controladas, é criado um quadro jurídico no artigo 22º da proposta da Comissão. Há que 
encontrar maneiras de tornar essas disposições vinculativas e eficazes na prática.

2. Utilizações de SEO objecto de derrogação – O Protocolo prevê um certo grau de 
flexibilidade na utilização de SEO controladas, por exemplo, nos casos em que ainda não 
haja alternativas técnica ou economicamente viáveis para determinadas aplicações, tais 
como a utilização de brometo de metilo para fins de quarentena e pré-expedição ou 
matéria-prima (artigo 12º). Segundo uma recente Decisão da Comissão (2008/753/CE) 
relativa à não inclusão da substância activa brometo de metilo no anexo I da Directiva 
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91/414/CEE (relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado), deveria 
resultar numa interdição directa da utilização de brometo de metilo. Os halons são ainda 
muito mais preocupantes, porque são as substâncias com maior potencial de 
empobrecimento da camada de ozono (e também com um efeito de estufa muito elevado). 
A utilização de halons deveria, por isso, ser tão restrita quanto possível, o que já era 
intenção do Regulamento existente. No entanto, a revisão do anexo VI não teve lugar até 
agora. É muito importante que isso aconteça num futuro próximo (vide artigo 13º da 
proposta da Comissão). Uma vez que, actualmente, estão disponíveis alternativas que 
permitem substituir os halons em aplicações de protecção contra o fogo, é agora possível 
fixar datas finais para as aplicações existentes. No artigo 11º, propõe-se que o prazo para a 
produção na Europa de HCFC para exportação seja antecipado (de 2025 para 2020), de 
acordo com o Protocolo de Montreal. O estudo efectuado pela Milieu Ltd e pela Ecosphere 
Lda  propôs 2015, mas a Comissão não adoptou esta sugestão. Para se ser mais ambicioso, 
o prazo deveria ser reduzido.

3. SEO novas – Novas provas científicas revelaram que o PEO de determinadas substâncias 
químicas actualmente não controladas pelo Protocolo é substancialmente maior, enquanto 
a colocação no mercado dessas substâncias está a aumentar rapidamente. A avaliação do 
ozono PNUMA/OMM de 2006 conclui que "o papel das substâncias de vida muito curta 
no empobrecimento do ozono é mais importante do anteriormente se pensava". 
Actualmente, julga-se que as substâncias halogenadas de vida muito curta, tais como o 
brometo de n-propilo (n-PB), que é quase exclusivamente antropogénico, contribuem 
significativamente para o bromo estratosférico total e que isto tem um efeito adverso no 
ozono estratosférico. A proposta da Comissão incluía o n-PB no anexo II, parte B 
(substâncias a comunicar), mas é necessário que conste do anexo II, parte A (substâncias 
sujeitas a restrições).

Outra questão é a da interdição de exportação, no artigo 17º. É muito importante que haja 
menos derrogações a esta interdição de exportação. Se houver muitas derrogações, será difícil, 
na prática, fiscalizá-las e mantê-las. Por razões éticas e ambientais, a exportação de 
substâncias que empobrecem o ozono deveria ser tão limitada quanto possível, em especial no 
caso dos halons e dos CFC. Há um risco demasiadamente elevado de que essas substâncias 
com elevado potencial de empobrecimento do ozono (e com elevado efeito de estufa) possam 
ser libertadas para a atmosfera.

No que diz respeito às inspecções, será necessária uma estrutura mais forte, em sintonia com a 
Recomendação sobre inspecções ambientais, a fim de alcançar o decréscimo real de SEO e 
um incremento da espessura da camada de ozono.

As alterações propostas no presente relatório visam melhorar o regulamento, em sintonia com 
os desafios atrás referidos. Deste modo, a UE pode ser mais ambiciosa para si própria e 
assumir um papel de liderança a nível mundial. Isso dar-nos-á mais protecção contra os 
efeitos destrutivos de uma radiação excessiva de UV e fará diminuir o efeito de 
estufa/alterações climáticas.
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ANEXO: CARTA DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS

xx
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ANEXO: PARECER DO GRUPO CONSULTIVO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO 
PARLAMENTO EUROPEU, DO CONSELHO E DA COMISSÃO

GRUPO CONSULTIVO
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 31 de Outubro de 2008

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às substâncias 
que empobrecem a camada de ozono (reformulação)
COM(2008)0505 de 31.10.2008 – 2008/0165(COD)
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