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Alteração 56
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 192.º, n.º 1,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 192.º, n.º 1, e o 
artigo 114.º,

Or. de

Justificação

A dupla base jurídica do Regulamento (CE) n.º 842/2006 em vigor (proteção do ambiente e 
mercado interno livre) deve ser mantida, por forma a garantir a livre circulação de 
mercadorias no seio do mercado interno através de regras europeias harmonizadas.

Alteração 57
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) De forma a atingir esse objetivo, a 
Comissão Europeia delineou, num roteiro 
de transição para uma economia 
hipocarbónica, uma via economicamente 
vantajosa com vista a conseguir efetuar as 
reduções necessárias das emissões na 
União até 2050. Este roteiro estabelece os 
contributos setoriais necessários em seis 
áreas. As emissões não constituídas por 
emissões de CO2 (incluindo os gases 
fluorados com efeito de estufa, mas não as 
emissões de origem agrícola) devem ser 
reduzidas em 72 % a 73 % até 2030 e em 
70 % a 78 % até 2050, comparativamente 
aos níveis de 1990. Relativamente ao ano 
de referência (2005), a redução 

(2) De forma a atingir esse objetivo, a 
Comissão Europeia delineou, num roteiro 
de transição para uma economia 
hipocarbónica, uma via economicamente 
vantajosa com vista a conseguir efetuar as 
reduções necessárias das emissões na 
União até 2050. Este roteiro estabelece os 
contributos setoriais necessários em seis 
áreas. As emissões não constituídas por 
emissões de CO2 (incluindo os gases 
fluorados com efeito de estufa, mas não as 
emissões de origem agrícola) devem ser 
reduzidas em 72 % a 73 % até 2030 e em 
70 % a 78 % até 2050, comparativamente 
aos níveis de 1990. Na União, as emissões 
de hidrofluorocarbonetos ascenderam a 



PE508.030v01-00 4/72 AM\931431PT.doc

PT

necessária das emissões que não 
consistem em emissões de CO2, excluídas 
as agrícolas, é de 60 % a 61 % até 2030. 
As estimativas das emissões de gases 
fluorados com efeito de estufa apontam 
para que, em 2005, tenham sido emitidos 
90 milhões de toneladas (Mt) de 
equivalente de CO2. Reduzir essas 
emissões em 60 % significa a redução de 
35 megatoneladas de equivalente de CO2
até 2030. Com base na plena aplicação da 
legislação vigente, prevê-se que as
emissões em 2030 sejam de 
104 megatoneladas de equivalente de 
CO2, o que exige um decréscimo 
suplementar de aproximadamente 70 
megatoneladas de equivalente de CO2.

27,8 milhões de toneladas (Mt) de 
equivalente de CO2 em 1990 e 
aumentaram para 84,4 Mt de equivalente 
de CO2 em 2010; as emissões de 
perfluorocarbonetos ascenderam a 
20,4 Mt de equivalente de CO2 e 
diminuíram para 3,3 Mt de equivalente de 
CO2 em 2010; as emissões de 
hexafluoreto de enxofre ascenderam a 
10,9 Mt de equivalente de CO2 e 
diminuíram para 6,5 Mt de equivalente de 
CO2 em 2010. Embora importe manter a 
tendência de redução das emissões de 
perfluorocarbonetos e de hexafluoreto de 
enxofre, os hidrofluorocarbonetos 
requerem uma ação rápida e significativa 
para as atuais tendências sejam invertidas 
e se alcance uma redução das emissões de 
72 % a 73 % dos seus níveis de 1990 até 
2030, ou seja, para 7,7 Mt de equivalente 
de CO2.

Or. en

Alteração 58
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Considera que, para manter a 
competitividade da indústria europeia e 
evitar a deslocalização de empresas para 
países terceiros, os objetivos da UE a 
longo prazo para a redução das emissões 
de gases fluorados devem ser aplicados 
mediante a aprovação de um acordo 
internacional sobre a redução dos HFC 
no âmbito da CQNUAC ou do Protocolo 
de Montreal.

Or. en
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Alteração 59
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) O aumento da utilização de gases 
fluorados com efeito de estufa serviu o 
objetivo de substituir outras substâncias 
que empobrecem a camada de ozono. 
Representam, atualmente, apenas 2 % das 
emissões globais de gases com efeito de 
estufa na UE. São utilizados 
principalmente nas regiões da UE com 
climas mais quentes. Se os objetivos não 
forem definidos de forma equilibrada, as 
empresas em determinados 
Estados-Membros terão de assumir um 
encargo mais pesado do que noutros.

Or. en

Alteração 60
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Num relatório elaborado pela 
Comissão, relativo à aplicação, aos efeitos 
e à adequação do Regulamento (CE) 
n.º 842/2006, conclui-se que as medidas de 
confinamento vigentes, se plenamente
aplicadas, são potencialmente capazes de 
reduzir as emissões de gases fluorados 
com efeito de estufa. Essas medidas 
devem, portanto, manter-se e ser 
clarificadas com base na experiência 
adquirida na sua aplicação. Algumas delas 
devem mesmo ser alargadas a outros 

(3) Num relatório elaborado pela 
Comissão, relativo à aplicação, aos efeitos 
e à adequação do Regulamento (CE) 
n.º 842/2006, conclui-se que as disposições 
atuais do regulamento, se integralmente
aplicadas, combinadas com a Diretiva 
2006/40/CE, relativa às emissões 
provenientes de sistemas de ar 
condicionado instalados em veículos a 
motor («Diretiva MAC»), seriam 
potencialmente capazes de estabilizar até 
2050 as emissões de gases fluorados com 
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aparelhos que utilizam quantidades 
substanciais de gases fluorados com efeito 
de estufa, como os camiões e reboques
refrigerados. A obrigação de estabelecer e 
conservar registos dos equipamentos que 
contêm desses gases deve abranger 
também os comutadores elétricos.

efeito de estufa da UE-27 nos níveis 
atuais. Essas medidas devem, portanto, 
manter-se e ser clarificadas com base na 
experiência adquirida na sua aplicação. No 
entanto, tendo em vista uma redução das 
emissões da ordem dos 80 % a 95 % até 
2050, devem ser tomadas novas medidas 
com uma boa relação custo/ eficácia. Em 
matéria de contenção e recuperação, a 
ampliação do âmbito de aplicação aos 
sistemas de refrigeração dos veículos 
rodoviários, como camiões e reboques, foi 
considerada entre as opções disponíveis 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa.

Or. fr

Justificação

A alteração tem por objetivo a exatidão e a clareza relativamente às conclusões do relatório 
sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 842/2006.

Alteração 61
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Num relatório elaborado pela 
Comissão, relativo à aplicação, aos efeitos 
e à adequação do Regulamento (CE) 
n.º 842/2006, conclui-se que as medidas de 
confinamento vigentes, se plenamente 
aplicadas, são potencialmente capazes de 
reduzir as emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa. Essas medidas devem, 
portanto, manter-se e ser clarificadas com 
base na experiência adquirida na sua 
aplicação. Algumas delas devem mesmo 
ser alargadas a outros aparelhos que 
utilizam quantidades substanciais de gases 
fluorados com efeito de estufa, como os 
camiões e reboques refrigerados. A 

(3) Num relatório elaborado pela 
Comissão, relativo à aplicação, aos efeitos 
e à adequação do Regulamento (CE) 
n.º 842/2006, conclui-se que as medidas de 
confinamento vigentes, se plenamente 
aplicadas, são potencialmente capazes de 
reduzir as emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa. Essas medidas devem, 
portanto, manter-se e ser clarificadas com 
base na experiência adquirida na sua 
aplicação e devem ser complementadas 
por requisitos relativos aos sistemas de 
recuperação e pela extensa utilização de 
gases fluorados com efeito de estufa 
recuperados e reciclados, juntamente com 
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obrigação de estabelecer e conservar 
registos dos equipamentos que contêm 
desses gases deve abranger também os 
comutadores elétricos.

as proibições introduzidas. Algumas delas 
devem mesmo ser alargadas a outros 
aparelhos que utilizam quantidades 
substanciais de gases fluorados com efeito 
de estufa, como os camiões e reboques 
refrigerados. A obrigação de estabelecer e 
conservar registos dos equipamentos que 
contêm desses gases deve abranger 
também os comutadores elétricos.

Or. en

Alteração 62
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Num relatório elaborado pela 
Comissão, relativo à aplicação, aos efeitos 
e à adequação do Regulamento (CE) 
n.º 842/2006, conclui-se que as medidas de 
confinamento vigentes, se plenamente 
aplicadas, são potencialmente capazes de 
reduzir as emissões de gases fluorados com
efeito de estufa. Essas medidas devem, 
portanto, manter-se e ser clarificadas com 
base na experiência adquirida na sua 
aplicação. Algumas delas devem mesmo 
ser alargadas a outros aparelhos que 
utilizam quantidades substanciais de gases 
fluorados com efeito de estufa, como os 
camiões e reboques refrigerados. A 
obrigação de estabelecer e conservar 
registos dos equipamentos que contêm 
desses gases deve abranger também os 
comutadores elétricos.

(3) Num relatório elaborado pela 
Comissão, relativo à aplicação, aos efeitos 
e à adequação do Regulamento (CE) 
n.º 842/2006, conclui-se que as medidas de 
confinamento vigentes, se plenamente 
aplicadas, são potencialmente capazes de 
reduzir as emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa. Essas medidas devem, 
portanto, manter-se e ser clarificadas com 
base na experiência adquirida na sua 
aplicação, e ainda reforçadas com 
medidas suplementares. Algumas delas 
devem mesmo ser alargadas a outros 
aparelhos que utilizam quantidades 
substanciais de gases fluorados com efeito 
de estufa, como os camiões e reboques 
refrigerados. A obrigação de estabelecer e 
conservar registos dos equipamentos que 
contêm desses gases deve abranger 
também os comutadores elétricos.

Or. en
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Alteração 63
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Conclui-se igualmente no relatório da 
Comissão que podem ser tomadas mais 
medidas para reduzir as emissões na União 
de gases fluorados com efeito de estufa, 
nomeadamente evitando utilizar gases 
desses quando existam alternativas seguras 
e eficientes, em termos energéticos, sem 
impacto, ou com impacto mais reduzido, 
no clima. Dado existirem alternativas 
provadas e ensaiadas em muitos setores, é 
possível reduzir as emissões de 2010 em 
dois terços até 2030, em condições 
economicamente vantajosas.

(4) Conclui-se igualmente no relatório da 
Comissão que podem ser tomadas mais 
medidas para reduzir as emissões na União 
de gases fluorados com efeito de estufa, 
nomeadamente evitando utilizar gases 
desses quando existam alternativas seguras 
e eficientes, em termos energéticos, sem 
impacto, ou com impacto mais reduzido, 
no clima. Tendo em conta a 
disponibilidade de alternativas provadas e 
ensaiadas em muitos setores, é possível 
reduzir as emissões de 2010 em dois terços 
até 2030, de maneira eficaz e a um custo 
razoável.

Or. fr

Justificação

A alteração tem por objetivo a clareza.

Alteração 64
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A Resolução do Parlamento 
Europeu sobre uma abordagem 
abrangente em relação às emissões 
antropogénicas não-CO2 relevantes para 
o clima (B7-0474/2011) louvou o 
compromisso assumido pela União 
Europeia no sentido de apoiar as medidas 
relativas ação relativa aos HFC no âmbito 
do Protocolo de Montreal como excelente 
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exemplo de uma abordagem não baseada 
no mercado para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa.

Or. en

Alteração 65
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Na sua Resolução B7-0474/2011, o 
Parlamento Europeu instou à exploração 
de formas de obter ou promover uma 
proibição imediata à escala internacional 
através do Protocolo de Montreal;

Or. en

Alteração 66
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A fim de garantir a monitorização 
dos objetivos de redução de gases 
fluorados com efeito de estufa, é 
necessário assegurar uma recolha 
completa dos dados. Consequentemente, a 
obrigação de criar e manter registos dos 
equipamentos que contêm esses gases 
deve abranger também os comutadores 
elétricos, assim como outros 
equipamentos abrangidos pelo presente 
regulamento.

Or. fr
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Justificação

É mais adequado abordar a necessidade de criação de registos num considerando específico.

Alteração 67
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Dado existirem alternativas adequadas, 
deve alargar-se a proibição atual da 
utilização de hexafluoreto de enxofre na 
fundição injetada de magnésio, bem como 
na reciclagem de ligas de magnésio obtidas 
por esse processo, às instalações que 
utilizam menos de 850 kg por ano. 
Analogamente, deve proibir-se, com um 
período de transição adequado, a utilização 
de refrigerantes com potencial de 
aquecimento global muito elevado na 
assistência técnica, ou na manutenção, de 
equipamentos de refrigeração cuja carga 
equivalha a cinco toneladas, ou mais, de 
CO2.

(7) Dado existirem alternativas adequadas, 
deve alargar-se a proibição atual da 
utilização de hexafluoreto de enxofre na 
fundição injetada de magnésio, bem como 
na reciclagem de ligas de magnésio obtidas 
por esse processo, às instalações que 
utilizam menos de 850 kg por ano. 
Analogamente, deve proibir-se, com um 
período de transição adequado, a utilização 
de refrigerantes com potencial de 
aquecimento global superior a 2 500, na 
assistência técnica, ou na manutenção, de 
equipamentos de refrigeração cuja carga 
equivalha a 50 toneladas, ou mais, de CO2.

Or. fr

Justificação

A proibição da assistência técnica ou da manutenção do equipamento com um potencial de 
aquecimento global equivalente a cinco toneladas poderia envolver custos demasiado 
elevados para o setor dos transportes, nomeadamente para as pequenas e médias empresas, 
que se veriam obrigadas a, em função do gás alternativo, substituir ou alterar o equipamento 
existente. O desempenho energético poderia também ser afetado pela alteração do gás 
refrigerante.

Alteração 68
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) Nos casos em que existem alternativas 
adequadas a determinados gases fluorados 
com efeito de estufa utilizados em 
equipamentos de refrigeração, ar 
condicionado e proteção contra incêndios, 
deve proibir-se também a colocação no 
mercado dos equipamentos novos desse 
tipo que funcionem com tais gases. Face às 
perspetivas de evolução técnica e à 
disponibilidade de alternativas 
economicamente vantajosas à utilização de 
gases fluorados com efeito de estufa, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
para incluir outros produtos e 
equipamentos ou para excluir, inclusive 
temporariamente, determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos, para os quais 
não estejam disponíveis substâncias 
alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido, 
por razões técnicas ou económicas, como a 
oferta insuficiente de substâncias 
alternativas para suprir a procura no 
mercado, ou devido à aplicabilidade de 
normas de segurança que excluem a 
utilização das alternativas em causa.

(8) Apenas nos casos em que existem 
alternativas adequadas a determinados 
gases fluorados com efeito de estufa 
utilizados em equipamentos de 
refrigeração, ar condicionado e proteção 
contra incêndios, deve proibir-se também a 
colocação no mercado dos equipamentos 
novos desse tipo que funcionem com tais 
gases. Face às perspetivas de evolução 
técnica e à disponibilidade de alternativas 
economicamente vantajosas à utilização de 
gases fluorados com efeito de estufa, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
para excluir determinadas categorias de 
produtos ou equipamentos, para os quais 
não estejam temporariamente disponíveis 
substâncias alternativas cujo potencial de 
aquecimento global seja inferior ao limite 
estabelecido, por razões técnicas ou 
económicas, como a oferta insuficiente de 
substâncias alternativas para suprir a 
procura no mercado, ou devido à 
aplicabilidade de normas de segurança que 
excluem a utilização das alternativas em 
causa.

Or. en

Alteração 69
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Nos casos em que existem alternativas 
adequadas a determinados gases fluorados 
com efeito de estufa utilizados em 
equipamentos de refrigeração, ar 
condicionado e proteção contra incêndios, 
deve proibir-se também a colocação no 

(8) Nos casos em que existem alternativas 
adequadas a determinados gases fluorados 
com efeito de estufa utilizados em 
equipamentos de refrigeração, ar 
condicionado, espumas, aerossóis e 
proteção contra incêndios, deve proibir-se 
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mercado dos equipamentos novos desse 
tipo que funcionem com tais gases. Face às 
perspetivas de evolução técnica e à 
disponibilidade de alternativas 
economicamente vantajosas à utilização de 
gases fluorados com efeito de estufa, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
para incluir outros produtos e 
equipamentos ou para excluir, inclusive 
temporariamente, determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos, para os quais 
não estejam disponíveis substâncias 
alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido, 
por razões técnicas ou económicas, como a 
oferta insuficiente de substâncias 
alternativas para suprir a procura no 
mercado, ou devido à aplicabilidade de 
normas de segurança que excluem a 
utilização das alternativas em causa.

também a colocação no mercado dos 
equipamentos novos desse tipo que 
funcionem com tais gases. Face às 
perspetivas de evolução técnica e à 
disponibilidade de alternativas 
economicamente vantajosas à utilização de 
gases fluorados com efeito de estufa, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
para incluir outros produtos e 
equipamentos ou para excluir, inclusive 
temporariamente, determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos, para os quais 
não estejam disponíveis substâncias 
alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido, 
por razões técnicas ou económicas, como a 
oferta insuficiente de substâncias 
alternativas para suprir a procura no 
mercado, ou devido à aplicabilidade de 
normas de segurança que excluem a 
utilização das alternativas em causa.

Or. de

Alteração 70
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Nos casos em que existem alternativas 
adequadas a determinados gases fluorados 
com efeito de estufa utilizados em 
equipamentos de refrigeração, ar 
condicionado e proteção contra incêndios, 
deve proibir-se também a colocação no 
mercado dos equipamentos novos desse 
tipo que funcionem com tais gases. Face às 
perspetivas de evolução técnica e à 
disponibilidade de alternativas 
economicamente vantajosas à utilização de 
gases fluorados com efeito de estufa, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
para incluir outros produtos e 

(8) Nos casos em que existem alternativas 
adequadas a determinados gases fluorados 
com efeito de estufa utilizados em 
equipamentos de refrigeração, ar 
condicionado e proteção contra incêndios, 
deve proibir-se também a colocação no 
mercado dos equipamentos novos desse 
tipo que funcionem com tais gases. Face às 
perspetivas de evolução técnica e à 
disponibilidade de alternativas 
economicamente vantajosas à utilização de 
gases fluorados com efeito de estufa, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
para incluir outros produtos e 
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equipamentos ou para excluir, inclusive 
temporariamente, determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos, para os quais 
não estejam disponíveis substâncias 
alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido, 
por razões técnicas ou económicas, como a 
oferta insuficiente de substâncias 
alternativas para suprir a procura no 
mercado, ou devido à aplicabilidade de 
normas de segurança que excluem a 
utilização das alternativas em causa.

equipamentos. Devem também ser 
conferidos à Comissão poderes para 
excluir, inclusive temporariamente, 
determinadas categorias de produtos ou 
equipamentos, para os quais já não estejam 
disponíveis substâncias alternativas cujo 
potencial de aquecimento global seja 
inferior ao limite estabelecido, por razões 
técnicas ou económicas, como a oferta 
insuficiente de substâncias alternativas 
para suprir a procura no mercado, ou 
devido a novos elementos científicos ou 
técnicos relacionados com a segurança das 
alternativas e que excluem a sua utilização 
com base no princípio da precaução.

Or. fr

Justificação

É importante garantir a segurança jurídica e não criar uma situação em que as mudanças 
ocorrem com muita frequência. Os equipamentos ou produtos não devem ser incluídos no 
âmbito de aplicação do regulamento a menos que as alternativas estejam disponíveis no 
mercado. Quanto à exclusão de equipamentos ou produtos, tal só deve acontecer em caso de 
problema com a oferta ou se novos elementos científicos revelarem a existência de problemas 
de segurança.

Alteração 71
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Nos casos em que existem alternativas 
adequadas a determinados gases fluorados 
com efeito de estufa utilizados em 
equipamentos de refrigeração, ar 
condicionado e proteção contra incêndios, 
deve proibir-se também a colocação no 
mercado dos equipamentos novos desse 
tipo que funcionem com tais gases. Face às 
perspetivas de evolução técnica e à 
disponibilidade de alternativas 
economicamente vantajosas à utilização de 

(8) Nos casos em que existem alternativas 
adequadas a determinados gases fluorados 
com efeito de estufa utilizados em 
equipamentos de refrigeração, ar 
condicionado e proteção contra incêndios, 
deve proibir-se também a colocação no 
mercado dos equipamentos novos desse 
tipo que funcionem com tais gases. Face às 
perspetivas de evolução técnica e à 
disponibilidade de alternativas 
economicamente vantajosas à utilização de 
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gases fluorados com efeito de estufa, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
para incluir outros produtos e 
equipamentos ou para excluir, inclusive 
temporariamente, determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos, para os quais 
não estejam disponíveis substâncias 
alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido, 
por razões técnicas ou económicas, como a 
oferta insuficiente de substâncias 
alternativas para suprir a procura no 
mercado, ou devido à aplicabilidade de 
normas de segurança que excluem a 
utilização das alternativas em causa.

gases fluorados com efeito de estufa, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
para incluir outros produtos e 
equipamentos ou para excluir, inclusive 
temporariamente, determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos, para os quais 
não estejam disponíveis substâncias 
alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido, 
por razões técnicas ou económicas, como a 
oferta insuficiente de substâncias 
alternativas para suprir a procura no
mercado, tendo em consideração os níveis 
de consumo de energia em relação aos 
atuais ou devido à aplicabilidade de 
normas de segurança que excluem a 
utilização das alternativas em causa.

Or. en

Alteração 72
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Nos casos em que existem alternativas 
adequadas a determinados gases fluorados 
com efeito de estufa utilizados em 
equipamentos de refrigeração, ar 
condicionado e proteção contra incêndios, 
deve proibir-se também a colocação no 
mercado dos equipamentos novos desse 
tipo que funcionem com tais gases. Face às 
perspetivas de evolução técnica e à 
disponibilidade de alternativas 
economicamente vantajosas à utilização de 
gases fluorados com efeito de estufa, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
para incluir outros produtos e 
equipamentos ou para excluir, inclusive 
temporariamente, determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos, para os quais 
não estejam disponíveis substâncias 

(8) Nos casos em que existem alternativas 
adequadas a determinados gases fluorados 
com efeito de estufa utilizados em 
equipamentos de refrigeração, ar 
condicionado, espumas, aerossóis e 
proteção contra incêndios, deve proibir-se 
também a colocação no mercado dos 
equipamentos novos desse tipo que 
funcionem com tais gases para enviar 
sinais claros de mercado para o 
investimento em instalações de produção 
com vista a realizar economias de escala, 
fomentando, ao mesmo tempo, a 
inovação. Face às perspetivas de evolução 
técnica e à disponibilidade de alternativas 
economicamente vantajosas à utilização de
gases fluorados com efeito de estufa, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
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alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido, 
por razões técnicas ou económicas, como a 
oferta insuficiente de substâncias 
alternativas para suprir a procura no 
mercado, ou devido à aplicabilidade de 
normas de segurança que excluem a 
utilização das alternativas em causa.

para incluir outros produtos e 
equipamentos ou para excluir, inclusive 
temporariamente, determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos, para os quais 
não estejam disponíveis substâncias 
alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido, 
por razões técnicas ou económicas, como a 
oferta insuficiente de substâncias 
alternativas para suprir a procura no 
mercado, ou devido à aplicabilidade de 
normas de segurança que excluem a 
utilização das alternativas em causa.

Or. en

Alteração 73
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Nos casos em que existem alternativas 
adequadas a determinados gases fluorados 
com efeito de estufa utilizados em 
equipamentos de refrigeração, ar 
condicionado e proteção contra incêndios, 
deve proibir-se também a colocação no 
mercado dos equipamentos novos desse 
tipo que funcionem com tais gases. Face às 
perspetivas de evolução técnica e à 
disponibilidade de alternativas 
economicamente vantajosas à utilização de 
gases fluorados com efeito de estufa, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
para incluir outros produtos e 
equipamentos ou para excluir, inclusive 
temporariamente, determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos, para os quais 
não estejam disponíveis substâncias 
alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido, 
por razões técnicas ou económicas, como a 
oferta insuficiente de substâncias 

(8) Nos casos em que existem alternativas 
adequadas a determinados gases fluorados 
com efeito de estufa utilizados em 
equipamentos de refrigeração, ar 
condicionado, espumas, aerossóis, 
solventes e proteção contra incêndios, deve 
proibir-se também a colocação no mercado 
dos equipamentos novos desse tipo que 
funcionem com tais gases para enviar 
sinais claros de mercado para o 
investimento em instalações de produção 
com vista a realizar economias de escala, 
fomentando, ao mesmo tempo, a 
inovação. Face à disponibilidade de 
tecnologias de substituição, às perspetivas 
atuais e futuras de evolução técnica e à 
disponibilidade de alternativas 
economicamente vantajosas à utilização de 
gases fluorados com efeito de estufa, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
para incluir outros produtos e 
equipamentos ou para excluir, inclusive 
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alternativas para suprir a procura no 
mercado, ou devido à aplicabilidade de 
normas de segurança que excluem a 
utilização das alternativas em causa.

temporariamente, determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos, para os quais 
não estejam disponíveis substâncias 
alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido, 
por razões técnicas ou económicas, como a 
oferta insuficiente de substâncias 
alternativas para suprir a procura no 
mercado, ou devido à aplicabilidade de 
normas de segurança que excluem a 
utilização das alternativas em causa.

Or. en

Justificação

Alteração em conformidade com a introdução das proibições no anexo III.

Alteração 74
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Essas proibições só devem ser impostas 
se delas resultar uma redução global das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
nomeadamente das correspondentes a 
fugas de gases fluorados com esse efeito e 
às emissões de CO2 associadas ao consumo 
energético dos equipamentos em causa. Por 
conseguinte, devem autorizar-se 
equipamentos que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa se as 
emissões destes gases que lhes estejam 
associadas forem inferiores às que 
resultariam de equipamento equivalente 
sem gases fluorados com efeito de estufa e 
cujo consumo energético seja o máximo 
permitido pelas medidas de aplicação 
pertinentes adotadas ao abrigo da 
Diretiva 2009/125/CE (Diretiva Conceção 
Ecológica).

(9) Essas proibições só devem ser impostas 
se delas resultar uma redução significativa 
global das emissões de gases com efeito de 
estufa, nomeadamente das correspondentes 
a fugas de gases fluorados com esse efeito 
e às emissões de CO2 associadas ao 
consumo energético dos equipamentos em 
causa. Por conseguinte, devem autorizar-se 
equipamentos que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa se as 
emissões destes gases que lhes estejam 
associadas forem inferiores às que 
resultariam de equipamento equivalente 
sem gases fluorados com efeito de estufa e 
cujo consumo energético seja o máximo 
permitido pelas medidas de aplicação 
pertinentes adotadas ao abrigo da 
Diretiva 2009/125/CE (Diretiva Conceção 
Ecológica).
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Or. en

Alteração 75
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Essas proibições só devem ser impostas 
se delas resultar uma redução global das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
nomeadamente das correspondentes a 
fugas de gases fluorados com esse efeito e 
às emissões de CO2 associadas ao 
consumo energético dos equipamentos em 
causa. Por conseguinte, devem autorizar-
se equipamentos que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa se as 
emissões destes gases que lhes estejam 
associadas forem inferiores às que 
resultariam de equipamento equivalente 
sem gases fluorados com efeito de estufa e 
cujo consumo energético seja o máximo 
permitido pelas medidas de aplicação 
pertinentes adotadas ao abrigo da 
Diretiva 2009/125/CE (Diretiva Conceção 
Ecológica)41.

(9) Essas proibições só devem ser impostas 
se delas resultar uma redução global das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
nomeadamente das correspondentes a 
fugas de gases fluorados com esse efeito e 
às emissões de CO2 associadas ao 
consumo energético dos equipamentos em 
causa. Por conseguinte, devem ser 
autorizados e incentivados equipamentos 
que contenham gases fluorados com efeito 
de estufa se as emissões destes gases que 
lhes estejam associadas forem inferiores às 
que resultariam de equipamento 
equivalente sem gases fluorados com efeito 
de estufa e cujo consumo energético seja o 
máximo permitido pelas medidas de 
aplicação pertinentes adotadas ao abrigo da 
Diretiva 2009/125/CE (Diretiva Conceção 
Ecológica)41 .

Or. it

Alteração 76
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Essas proibições só devem ser impostas 
se delas resultar uma redução global das 
emissões de gases com efeito de estufa, 

(9) Essas proibições só devem ser impostas 
se delas resultar uma redução global das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
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nomeadamente das correspondentes a 
fugas de gases fluorados com esse efeito e 
às emissões de CO2 associadas ao consumo 
energético dos equipamentos em causa. Por 
conseguinte, devem autorizar-se 
equipamentos que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa se as 
emissões destes gases que lhes estejam 
associadas forem inferiores às que 
resultariam de equipamento equivalente 
sem gases fluorados com efeito de estufa e 
cujo consumo energético seja o máximo 
permitido pelas medidas de aplicação 
pertinentes adotadas ao abrigo da 
Diretiva 2009/125/CE (Diretiva Conceção 
Ecológica)41.

nomeadamente das correspondentes a 
fugas de gases fluorados com esse efeito e 
às emissões de CO2 associadas ao consumo 
energético e ao processo de produção dos 
equipamentos em causa. Por conseguinte, 
devem autorizar-se equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de
estufa se as emissões destes gases que lhes 
estejam associadas ao longo de todo o 
ciclo de vida, incluindo as emissões de 
subprodutos durante a produção de gases 
fluorados com efeito de estufa, forem 
inferiores às que resultariam de 
equipamento equivalente sem gases 
fluorados com efeito de estufa.

Or. en

Alteração 77
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Concluiu-se que a maneira mais eficaz 
e economicamente mais vantajosa de 
reduzir a longo prazo as emissões de 
hidrofluorocarbonetos consiste em reduzir 
de forma gradual a colocação destas 
substâncias no mercado.

(11) Concluiu-se que a maneira mais eficaz 
e economicamente mais vantajosa de 
reduzir a longo prazo as emissões de 
hidrofluorocarbonetos consiste em reduzir 
de forma gradual a colocação destas 
substâncias no mercado da UE.

Or. en

Alteração 78
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) Concluiu-se que a maneira mais eficaz 
e economicamente mais vantajosa de 
reduzir a longo prazo as emissões de 
hidrofluorocarbonetos consiste em reduzir 
de forma gradual a colocação destas 
substâncias no mercado.

(11) Concluiu-se que a maneira mais eficaz 
e economicamente mais vantajosa de 
reduzir a longo prazo as emissões de 
hidrofluorocarbonetos consiste em reduzir 
de forma gradual a colocação destas 
substâncias no mercado. Esta abordagem 
será apoiada por proibições adicionais de
colocação no mercado de equipamentos 
baseados em hidrofluorocarbonetos, 
medidas de confinamento e requisitos de 
recuperação.

Or. en

Alteração 79
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de reduzir de forma gradual a 
colocação de hidrofluorocarbonetos no 
mercado e, concomitantemente, de não 
exceder a quantidade máxima global 
definida para a colocação destas 
substâncias no mercado da União, a 
Comissão deve atribuir aos produtores e 
importadores quotas individuais para a 
colocação de hidrofluorocarbonetos no 
mercado.

(12) A fim de reduzir de forma gradual a 
colocação de hidrofluorocarbonetos no 
mercado da UE e, concomitantemente, de 
não exceder a quantidade máxima global 
definida para a colocação destas 
substâncias no mercado da União, a 
Comissão deve atribuir aos produtores e 
importadores quotas individuais para a 
colocação de hidrofluorocarbonetos no 
mercado. A redução gradual não deve 
dizer respeito aos hidrofluorocarbonetos 
utilizados para fins específicos se não 
estiverem disponíveis substâncias 
alternativas por motivos técnicos, 
económicos ou de segurança.

Or. en
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Alteração 80
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As quotas atribuídas às empresas 
devem basear-se nas quantidades de 
hidrofluorocarbonetos por elas produzidas 
ou importadas no período de referência 
(2008 a 2011). Todavia, para não excluir 
os pequenos operadores, deve reservar-se 
5 % da quantidade máxima total para os 
importadores e produtores que, no período 
de referência, não importaram nem 
produziram mais de uma tonelada de gases 
fluorados com efeito de estufa.

(13) As quotas atribuídas às empresas 
devem basear-se nas quantidades de 
hidrofluorocarbonetos por elas produzidas 
ou importadas no período de referência 
(2009 a 2012). Todavia, para não excluir 
os pequenos operadores, deve reservar-se 
5 % da quantidade máxima total para os 
importadores e produtores que, no período 
de referência, não importaram nem 
produziram mais de uma tonelada de gases 
fluorados com efeito de estufa. A 
atribuição das quotas deve ser sujeita a 
uma taxa, que deve ser coletada pela 
Comissão e utilizada para o efeito descrito 
no artigo 14.º-A (novo).

Or. en

Alteração 81
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Comissão deve acompanhar de 
perto os efeitos da redução da colocação de 
hidrofluorocarbonetos no mercado, 
incluindo as consequências dessa redução 
na oferta destinada ao carregamento de 
aparelhos, nos casos em que as emissões 
durante todo o ciclo de vida resultantes da 
utilização de hidrofluorocarbonetos sejam 
inferiores às que resultariam do recurso a 
tecnologias alternativas. Essa vigilância 
deve também permitir detetar 
atempadamente situações problemáticas ao 

(18) A Comissão deve acompanhar de 
perto os efeitos da redução da colocação de 
hidrofluorocarbonetos no mercado, 
incluindo as consequências dessa redução 
na oferta destinada ao carregamento de 
aparelhos, nos casos em que as emissões 
durante todo o ciclo de vida resultantes da 
utilização de hidrofluorocarbonetos sejam 
inferiores às que resultariam do recurso a 
tecnologias alternativas. Essa vigilância 
deve também permitir detetar 
atempadamente situações problemáticas ao 
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nível da saúde ou da segurança, devidas a 
impactos negativos na disponibilidade de 
determinados produtos médicos. Antes de 
2030, deve proceder-se a uma revisão 
completa com vista à adaptação atempada 
das disposições do presente regulamento à 
luz da experiência de aplicação do mesmo 
e da evolução entretanto havida, bem como 
à adoção, em tempo útil, das medidas 
suplementares de redução que se 
justifiquem.

nível da saúde ou da segurança, devidas a 
impactos negativos na disponibilidade de 
determinados produtos médicos. Após os 
primeiros cinco anos de implementação, 
deve proceder-se a uma revisão completa 
com vista à adaptação atempada das 
disposições do presente regulamento à luz 
da experiência de aplicação do mesmo e da 
evolução entretanto havida, bem como à 
adoção, em tempo útil, das medidas 
suplementares de redução que se 
justifiquem. Essa revisão deve ser repetida 
de cinco em cinco anos.

Or. fr

Justificação

A fim de assegurar a boa execução do regulamento e as adaptações adequadas, uma revisão 
exaustiva deve ser efetuada de cinco em cinco anos.

Alteração 82
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Comissão deve acompanhar de 
perto os efeitos da redução da colocação de 
hidrofluorocarbonetos no mercado, 
incluindo as consequências dessa redução 
na oferta destinada ao carregamento de 
aparelhos, nos casos em que as emissões 
durante todo o ciclo de vida resultantes da 
utilização de hidrofluorocarbonetos sejam 
inferiores às que resultariam do recurso a 
tecnologias alternativas. Essa vigilância 
deve também permitir detetar 
atempadamente situações problemáticas ao 
nível da saúde ou da segurança, devidas a 
impactos negativos na disponibilidade de 
determinados produtos médicos. Antes de 
2030, deve proceder-se a uma revisão 
completa com vista à adaptação atempada 

(18) A Comissão deve acompanhar de 
perto os efeitos da redução da colocação de 
hidrofluorocarbonetos no mercado, 
incluindo as consequências dessa redução 
na oferta destinada ao carregamento de 
aparelhos, nos casos em que as emissões 
durante todo o ciclo de vida resultantes da 
utilização de hidrofluorocarbonetos sejam 
inferiores às que resultariam do recurso a 
tecnologias alternativas. Essa vigilância 
deve também permitir detetar 
atempadamente situações problemáticas ao 
nível da saúde ou da segurança, devidas a 
impactos negativos na disponibilidade de 
determinados produtos médicos. Antes de 
2030, deve proceder-se a uma revisão 
completa com vista à adaptação atempada 
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das disposições do presente regulamento à 
luz da experiência de aplicação do mesmo 
e da evolução entretanto havida, bem como 
à adoção, em tempo útil, das medidas 
suplementares de redução que se 
justifiquem.

das disposições do presente regulamento à 
luz da experiência de aplicação do mesmo 
e da evolução entretanto havida, bem como 
à adoção, em tempo útil, das medidas 
suplementares de redução que se 
justifiquem. O presente regulamento não 
se aplica a aplicações médicas de 
utilização crítica se não existirem 
alternativas adequadas ou se essas 
alternativas não puderem ser utilizadas 
por motivos técnicos, económicos ou de 
segurança.

Or. en

Justificação

A utilização crítica de aplicações médicas com gases fluorados com efeito de estufa deve ser 
mantida se não existirem alternativas adequadas, de modo a garantir a prestação segura e 
eficaz dos cuidados de saúde essenciais.

Alteração 83
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para ter em conta o progresso 
tecnológico e a evolução dos mercados 
afetados pelo presente regulamento, e 
garantir a observância dos acordos 
internacionais, devem ser delegados na 
Comissão poderes para a adoção de atos, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos seguintes domínios: 
estabelecimento de disposições relativas às 
verificações obrigatórias de fugas; 
alargamento da lista dos equipamentos 
sujeitos à obrigatoriedade de recuperação 
dos gases fluorados com efeito de estufa; 
estabelecimento dos requisitos mínimos e 
das condições de reconhecimento mútuo 
dos programas de formação das pessoas 

(20) Para ter em conta o progresso 
tecnológico e a evolução dos mercados 
afetados pelo presente regulamento, e 
garantir a observância dos acordos 
internacionais, devem ser delegados na 
Comissão poderes para a adoção de atos, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos seguintes domínios: 
estabelecimento de disposições relativas às 
verificações obrigatórias de fugas; 
alargamento da lista dos equipamentos 
sujeitos à obrigatoriedade de recuperação 
dos gases fluorados com efeito de estufa; 
estabelecimento dos requisitos mínimos e 
das condições de reconhecimento mútuo 
dos programas de formação das pessoas 
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que procedem à instalação, manutenção, 
reparação ou desativação dos 
equipamentos ou que verificam a 
existência de fugas e recuperam gases 
fluorados com efeito de estufa, bem como 
para a certificação dessas pessoas e das 
empresas que efetuam essas tarefas; 
alteração dos requisitos de rotulagem; 
proibição da colocação no mercado de 
mais produtos e equipamentos que 
contenham ou utilizem gases fluorados 
com efeito de estufa; alteração das 
quantidades máximas de 
hidrofluorocarbonetos que podem ser 
colocadas no mercado e isenção do regime 
de quotas, por razões de saúde ou de 
segurança, no caso dos fornecimentos de 
hidrofluorocarbonetos para determinadas 
utilizações críticas; definição das regras de 
recálculo dos valores de referência para a 
colocação de hidrofluorocarbonetos no 
mercado por empresas e alteração ou 
complemento do mecanismo de atribuição 
de quotas; revisão dos critérios para a 
exigência ou não das comunicações; 
estabelecimento de disposições relativas 
aos sistemas de comunicação de dados 
sobre as emissões de gases fluorados com
efeito de estufa e à utilização dos dados 
sobre as emissões coligidos pelos 
Estados-Membros; inclusão, nas listas de 
substâncias abrangidas pelo presente 
regulamento, de outras substâncias com 
potencial de aquecimento global 
significativo e atualização dessas listas 
com base nos novos elementos científicos, 
designadamente acerca do potencial de 
aquecimento global das substâncias 
enumeradas nos anexos do regulamento.

que procedem à instalação, manutenção, 
reparação ou desativação dos 
equipamentos ou que verificam a 
existência de fugas e recuperam gases 
fluorados com efeito de estufa, bem como 
para a certificação dessas pessoas e das 
empresas que efetuam essas tarefas; 
alteração dos requisitos de rotulagem; 
alteração das quantidades máximas de 
hidrofluorocarbonetos que podem ser 
colocadas no mercado e isenção do regime 
de quotas, por razões de saúde ou de 
segurança, no caso dos fornecimentos de 
hidrofluorocarbonetos para determinadas 
utilizações críticas; definição das regras de 
recálculo dos valores de referência para a 
colocação de hidrofluorocarbonetos no 
mercado por empresas e alteração ou 
complemento do mecanismo de atribuição 
de quotas; revisão dos critérios para a 
exigência ou não das comunicações; 
estabelecimento de disposições relativas 
aos sistemas de comunicação de dados 
sobre as emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa e à utilização dos dados 
sobre as emissões coligidos pelos 
Estados-Membros; inclusão, nas listas de 
substâncias abrangidas pelo presente 
regulamento, de outras substâncias com 
potencial de aquecimento global 
significativo e atualização dessas listas 
com base nos novos elementos científicos, 
designadamente acerca do potencial de 
aquecimento global das substâncias 
enumeradas nos anexos do regulamento.

Or. en

Alteração 84
Theodoros Skylakakis
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para ter em conta o progresso 
tecnológico e a evolução dos mercados 
afetados pelo presente regulamento, e 
garantir a observância dos acordos 
internacionais, devem ser delegados na 
Comissão poderes para a adoção de atos, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos seguintes domínios: 
estabelecimento de disposições relativas às 
verificações obrigatórias de fugas; 
alargamento da lista dos equipamentos 
sujeitos à obrigatoriedade de recuperação 
dos gases fluorados com efeito de estufa; 
estabelecimento dos requisitos mínimos e 
das condições de reconhecimento mútuo 
dos programas de formação das pessoas 
que procedem à instalação, manutenção, 
reparação ou desativação dos 
equipamentos ou que verificam a 
existência de fugas e recuperam gases 
fluorados com efeito de estufa, bem como 
para a certificação dessas pessoas e das 
empresas que efetuam essas tarefas; 
alteração dos requisitos de rotulagem; 
proibição da colocação no mercado de 
mais produtos e equipamentos que 
contenham ou utilizem gases fluorados 
com efeito de estufa; alteração das 
quantidades máximas de 
hidrofluorocarbonetos que podem ser 
colocadas no mercado e isenção do regime 
de quotas, por razões de saúde ou de 
segurança, no caso dos fornecimentos de 
hidrofluorocarbonetos para determinadas 
utilizações críticas; definição das regras de 
recálculo dos valores de referência para a 
colocação de hidrofluorocarbonetos no 
mercado por empresas e alteração ou 
complemento do mecanismo de atribuição 
de quotas; revisão dos critérios para a 
exigência ou não das comunicações; 
estabelecimento de disposições relativas 

(20) Para ter em conta o progresso 
tecnológico e a evolução dos mercados 
afetados pelo presente regulamento, e 
garantir a observância dos acordos 
internacionais, devem ser delegados na 
Comissão poderes para a adoção de atos, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos seguintes domínios: 
estabelecimento de disposições relativas às 
verificações obrigatórias de fugas; 
alteração da lista dos equipamentos 
sujeitos à obrigatoriedade de recuperação 
dos gases fluorados com efeito de estufa; 
estabelecimento dos requisitos mínimos e 
das condições de reconhecimento mútuo 
dos programas de formação das pessoas 
que procedem à instalação, manutenção, 
reparação ou desativação dos 
equipamentos ou que verificam a 
existência de fugas e recuperam gases 
fluorados com efeito de estufa, bem como 
para a certificação dessas pessoas e das 
empresas que efetuam essas tarefas; 
alteração dos requisitos de rotulagem; 
alteração das quantidades máximas de 
hidrofluorocarbonetos que podem ser 
colocadas no mercado e isenção do regime 
de quotas, por razões de saúde ou de 
segurança, no caso dos fornecimentos de 
hidrofluorocarbonetos para determinadas 
utilizações críticas; definição das regras de 
recálculo dos valores de referência para a 
colocação de hidrofluorocarbonetos no 
mercado por empresas e alteração ou 
complemento do mecanismo de atribuição 
de quotas; revisão dos critérios para a 
exigência ou não das comunicações; 
estabelecimento de disposições relativas 
aos sistemas de comunicação de dados 
sobre as emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa e à utilização dos dados 
sobre as emissões coligidos pelos 
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aos sistemas de comunicação de dados 
sobre as emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa e à utilização dos dados 
sobre as emissões coligidos pelos 
Estados-Membros; inclusão, nas listas de 
substâncias abrangidas pelo presente 
regulamento, de outras substâncias com 
potencial de aquecimento global 
significativo e atualização dessas listas 
com base nos novos elementos científicos, 
designadamente acerca do potencial de 
aquecimento global das substâncias 
enumeradas nos anexos do regulamento.

Estados-Membros; atualização da lista de 
substâncias abrangidas pelo presente 
regulamento com base nos novos 
elementos científicos, designadamente 
acerca do potencial de aquecimento global 
das substâncias enumeradas nos anexos do 
regulamento.

Or. en

Alteração 85
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.º-A
Âmbito de aplicação

1. O presente regulamento é aplicável à 
utilização de gases fluorados com efeito 
de estufa na UE, com exceção dos casos 
especificados no n.º 2.
2. O presente regulamento não se aplica à 
utilização de gases fluorados com efeito 
de estufa para efeitos de cuidados de 
saúde, geração e transmissão de energia 
elétrica, aplicações aeroespaciais e 
produção de gases industriais.

Or. en

Alteração 86
Jo Leinen
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Proposta de regulamento
Artigo -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.º-A
Âmbito de aplicação

O presente regulamento tem por objetivo 
proteger o ambiente mediante a redução 
das emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa e estimular a inovação no 
domínio das tecnologias sustentáveis. 
Como tal, o presente regulamento define 
regras relativas ao confinamento, à 
utilização, à recuperação e à destruição 
de gases fluorados com efeito de estufa e 
proíbe utilizações específicas destes gases, 
definindo ainda limites quantitativos para 
a colocação no mercado de 
hidrofluorocarbonetos. Para além de 
promover o crescimento sustentável na 
União Europeia, o presente regulamento 
dá um valioso contributo para a adoção 
de um futuro acordo internacional.

Or. en

Alteração 87
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) «Hidrofluorocarbonetos (HFC)», as 
substâncias enumeradas na secção 1 do 
anexo I ou misturas que contenham 
qualquer uma dessas substâncias.

Or. en
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Alteração 88
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Gases fluorados com efeito de estufa», 
os hidrofluorocarbonetos («HFC»), os 
perfluorocarbonetos («PFC»), o 
hexafluoreto de enxofre («SF6») e outros 
gases com efeito de estufa que contêm 
flúor, enumerados no anexo I, estremes ou 
misturados.

(1) «Gases fluorados com efeito de estufa», 
os hidrofluorocarbonetos («HFC»), os 
perfluorocarbonetos («PFC»), o 
hexafluoreto de enxofre («SF6») e outros 
gases com efeito de estufa que contêm 
flúor, enumerados no anexo I, ou misturas 
que contenham qualquer uma dessas 
substâncias.

Or. en

Alteração 89
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Gases fluorados com efeito de estufa», 
os hidrofluorocarbonetos («HFC»), os 
perfluorocarbonetos («PFC»), o 
hexafluoreto de enxofre («SF6») e outros 
gases com efeito de estufa que contêm 
flúor, enumerados no anexo I, estremes ou 
misturados.

(1) «Gases fluorados com efeito de estufa», 
os hidrofluorocarbonetos («HFC»), os 
perfluorocarbonetos («PFC»), o 
hexafluoreto de enxofre («SF6») e outros 
gases com efeito de estufa que contêm 
flúor, enumerados nos anexos I e II, 
estremes ou misturados, mas apenas os 
gases fluorados com efeito de estufa 
enumerados no anexo I, salvo indicação 
em contrário.

Or. en

Alteração 90
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B) «Perfluorocarbonetos (PFC)», as 
substâncias enumeradas na secção 2 do 
anexo I ou misturas que contenham 
qualquer uma dessas substâncias.

Or. en

Alteração 91
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-C) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C) «Hexafluoreto de enxofre (SF6)», 
esta substância, enumerada na secção 3 
do anexo I, ou misturas que a contenham.

Or. en

Alteração 92
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) «Operador», uma pessoa singular ou 
coletiva que possui equipamentos ou 
sistemas abrangidos pelo presente 
regulamento e exerce o poder efetivo sobre 
o funcionamento técnico dos mesmos.

4) «Operador», uma pessoa singular ou 
coletiva que possui equipamentos ou 
sistemas abrangidos pelo presente 
regulamento que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa cujo 
potencial de aquecimento global 
equivalha a 5 toneladas de CO2 ou mais e 
exerce o poder efetivo sobre o 
funcionamento técnico dos mesmos.
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Or. en

Justificação

A atual definição de operador não é suficientemente clara no que se refere aos particulares 
que possuem pequenos equipamentos. Por conseguinte, a definição deve ser clarificada em 
conformidade com os artigos 3.º e 5.º.

Alteração 93
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Operador», uma pessoa singular ou 
coletiva que possui equipamentos ou 
sistemas abrangidos pelo presente 
regulamento e exerce o poder efetivo 
sobre o funcionamento técnico dos 
mesmos.

(4) «Operador», uma pessoa singular ou 
coletiva que exerce o poder efetivo sobre o 
funcionamento técnico dos equipamentos 
ou sistemas abrangidos pelo presente 
regulamento.

Or. fr

Justificação

A dupla condicionalidade desta definição introduz uma incerteza jurídica quanto à aplicação 
do regulamento no setor dos transportes.

Alteração 94
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. «Bomba de calor», um dispositivo ou 
instalação que extrai calor a baixa 
temperatura do ar, da água ou da terra 
para fornecer calor;

Or. it
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Justificação

Ver o n.º 9 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 842/2006.

Alteração 95
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Sistema hermeticamente fechado», um 
sistema em que todas as partes que contêm 
gases fluorados com efeito de estufa 
foram hermeticamente fechadas, durante 
o fabrico, por meio de soldadura, brasagem 
ou outro tipo de ligação permanente, cujo 
circuito de refrigeração não necessita de 
ser aberto para pôr o sistema em 
funcionamento;

(7) «Sistema hermeticamente fechado», um 
sistema em que todas as partes que 
contenham gás de refrigeração são 
tornadas estanques por meio de soldadura, 
de braçadeiras ou de uma ligação 
permanente semelhante, que pode incluir 
válvulas cobertas e orifícios de saída 
cobertos que permitam uma correta 
reparação ou eliminação e que tenham 
uma taxa de fugas comprovada inferior a 
3 gramas por ano sob uma pressão 
mínima equivalente a um quarto da 
pressão máxima permitida;

Or. it

Justificação

Ver o n.º 11 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 842/2006.

Alteração 96
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7) «Sistema hermeticamente fechado», um 
sistema em que todas as partes que contêm 
gases fluorados com efeito de estufa
foram hermeticamente fechadas, durante o 

7) «Sistema hermeticamente fechado», um 
sistema em que todas as partes que contêm 
um agente refrigerante foram 
hermeticamente fechadas por meio de 
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fabrico, por meio de soldadura, brasagem 
ou outro tipo de ligação permanente, cujo 
circuito de refrigeração não necessita de 
ser aberto para pôr o sistema em 
funcionamento.

soldadura, de braçadeiras ou de uma 
ligação permanente semelhante, que pode 
incluir válvulas cobertas e orifícios de 
saída cobertos que permitam uma correta 
reparação ou eliminação e que tenham 
uma taxa de fugas comprovada inferior a 
três gramas por ano sob uma pressão 
mínima equivalente a um quarto da 
pressão máxima permitida;

Or. de

Justificação

A definição é contrária aos padrões europeus em vigor (normas EN 16084:2011 e EN 378-
1:2012), devendo manter-se sem alterações a definição do regulamento em vigor. As válvulas 
de serviço permitem em muitos equipamentos uma verificação rápida e fiável da 
estanqueidade, evitando o risco de abertura excessiva do circuito de refrigeração e a 
probabilidade de aumento de fugas. Permitem, além disso, a aspiração em segurança do gás
de refrigeração na eventualidade de uma reparação ou eliminação.

Alteração 97
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7) «Sistema hermeticamente fechado», um 
sistema em que todas as partes que contêm
gases fluorados com efeito de estufa 
foram hermeticamente fechadas, durante 
o fabrico, por meio de soldadura, 
brasagem ou outro tipo de ligação 
permanente, cujo circuito de refrigeração 
não necessita de ser aberto para pôr o 
sistema em funcionamento.

7) «Sistema hermeticamente fechado», um 
sistema em que todas as partes que 
contenham gás de refrigeração foram 
tornadas estanques por meio de 
soldadura, de braçadeiras ou de uma 
ligação permanente semelhante, que pode 
incluir válvulas cobertas e orifícios de 
saída cobertos que permitam uma correta 
reparação ou eliminação e que tenham 
uma taxa de fugas comprovada inferior a 
3 gramas por ano sob uma pressão 
mínima equivalente a um quarto da 
pressão máxima permitida.

Or. en
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Justificação

Esta definição é a constante do Regulamento (CE) n.º 842/2006.

Alteração 98
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13) «Fixo», imóvel quando em 
funcionamento.

13) «Fixo», normalmente não em trânsito
quando em funcionamento.

Or. en

Justificação

Definição reformulada a fim de se ajustar ao Regulamento (CE) n.º 842/2006.

Alteração 99
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A) «Móvel», normalmente em trânsito 
quando em funcionamento.

Or. en

Alteração 100
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-A) «Camioneta refrigerada», um 
veículo com menos de 3,5 toneladas, 
concebido e construído principalmente 
para o transporte de mercadorias e 
equipado com uma unidade de 
refrigeração.

Or. fr

Alteração 101
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) «Recipiente», unidade de 
transporte intermodal concebida e 
construída principalmente para o 
transporte de mercadorias e equipada com 
uma unidade de refrigeração.

Or. fr

Alteração 102
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A) «Refrigeração comercial», 
refrigeração utilizada em unidades de 
venda a retalho.

Or. en



PE508.030v01-00 34/72 AM\931431PT.doc

PT

Alteração 103
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A) «Bomba de calor», um dispositivo 
ou instalação que extrai calor a baixa 
temperatura do ar, da água ou da terra 
para fornecer calor.

Or. en

Justificação

Esta definição já consta da Diretiva 2009/125/CE relativa aos gases fluorados com efeito de 
estufa.

Alteração 104
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A) «Bomba de calor», um 
equipamento ou instalação que extrai 
calor a baixa temperatura do ar, da água 
ou da terra para apenas fornecer calor.

Or. en

Justificação

Esta definição, baseada no Regulamento (CE) n.º 842/2006, esclarece a distinção entre 
bombas de calor que contêm sistemas reversíveis de ar condicionado (sistemas «split», 
sistemas «multi-split»/VRF, sistemas de instalação no telhado, refrigeradores centrífugos e 
refrigeradores de deslocação) e bombas de calor que apenas fornecem calor (designadas 
como bombas de calor). Está em conformidade com a nomenclatura do estudo preparatório 
(anexo V, p. 259 e anexo VI, p. 309) e da avaliação de impacto (p. 118).
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Alteração 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A) «Túneis de refrigeração», 
aparelhos concebidos para baixar 
rapidamente a temperatura dos produtos 
alimentares a uma temperatura igual ou 
inferior a + 10 ºC.

Or. en

Alteração 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A) «Túneis de congelação», aparelhos 
concebidos para baixar rapidamente a 
temperatura dos produtos alimentares a 
uma temperatura igual ou inferior a -
18 ºC.

Or. en

Justificação

A falta de alternativas adequadas para os tipos de gás a utilizar provocará a retirada 
completa dos túneis de refrigeração e de congelação do mercado europeu após as datas 
indicadas nos itens 10 e 11 do anexo III.

Alteração 107
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

16-A) «Fuga», a libertação anormal de 
gases fluorados com efeito de estufa 
significativamente superior do que a taxa 
de fuga especificada como parte da 
conceção do equipamento, se existir.

Or. en

Alteração 108
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-B) «Sistema de deteção de fugas», um 
dispositivo mecânico, elétrico ou 
eletrónico calibrado para deteção das 
fugas de gases fluorados com efeito de 
estufa que, em caso de deteção, alerta o 
operador.

Or. en

Justificação

Esta definição é extraída do Regulamento (CE) n.º 842/2006.

Alteração 109
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16-C) (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-C) «Empresa», qualquer pessoa 
singular ou coletiva que:
a) Produza, recupere, recicle, valorize, 
utilize, destrua, entregue ou receba gases 
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fluorados com efeito de estufa;
b) Importe gases dessa natureza;
c) Exporte gases dessa natureza;
d) Coloque gases dessa natureza no 
mercado; ou
e) Explore, instale, assista tecnicamente, 
mantenha, repare ou desative 
equipamentos ou sistemas que contenham 
gases fluorados com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

Definição baseada no Regulamento (CE) n.º 1005/2009.

Alteração 110
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16-D) (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-D) «Matéria-prima», qualquer gás 
fluorado com efeito de estufa enumerado 
nos anexos I e II ou composto fluorado 
enumerado nos anexos I, II e IV do 
Regulamento (CE) n.º 1005/2009 que 
sofra transformações químicas num 
processo em que seja convertido em 
relação à sua composição original.

Or. en

Justificação

Definição baseada no Regulamento (CE) n.º 1005/2009.

Alteração 111
Jo Leinen
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16-E) (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-E) «Agente de transformação», os 
compostos fluorados utilizados como 
agentes químicos de transformação.

Or. en

Justificação

Definição baseada no Regulamento (CE) n.º 1005/2009.

Alteração 112
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Serão tomadas todas as medidas 
técnica e economicamente viáveis para 
evitar e minimizar as emissões de gases 
fluorados.

Or. fr

Alteração 113
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Se forem detetadas fugas destes gases, 
os operadores devem providenciar a 
reparação do equipamento tão prontamente 
quanto possível.

3. Se forem detetadas fugas destes gases, 
os operadores devem providenciar a 
reparação do equipamento tão prontamente 
quanto possível, no prazo máximo de uma 
semana após a deteção.
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Or. en

Alteração 114
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Se forem detetadas fugas destes gases, 
os operadores devem providenciar a 
reparação do equipamento tão prontamente 
quanto possível.

3. Se forem detetadas fugas de gases SF6, 
os operadores devem providenciar a 
reparação do equipamento tão prontamente 
quanto possível, desde que a segurança do 
serviço e as condições técnicas o 
permitam e que o impacto ambiental 
dessa reparação seja aceitável (inferior ao 
da não reparação durante o provável 
tempo de vida restante do equipamento).

Or. en

Alteração 115
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

Depois da reparação de uma fuga num 
equipamento, o operador deve 
providenciar a verificação do mesmo por 
pessoal certificado, no prazo máximo de 
um mês após a reparação, a fim de avaliar 
a eficácia desta.

Suprimido

Or. de

Justificação

Nos termos do artigo 3.º, n.º 1, e do artigo 8.º, a deteção de fugas e eventuais reparações são 
exclusivamente efetuadas por pessoal certificado. Assegura-se deste modo uma reparação 
especializada. A nova verificação por pessoal certificado um mês após a reparação é, por 
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conseguinte, desnecessária.

Alteração 116
Theodoros Skylakakis

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

Texto da Comissão Alteração

Depois da reparação de uma fuga num 
equipamento, o operador deve providenciar 
a verificação do mesmo por pessoal 
certificado, no prazo máximo de um mês 
após a reparação, a fim de avaliar a eficácia 
desta.

No que se refere aos equipamentos 
especificados no artigo 3.º, n.º 1, depois da 
reparação de uma fuga num equipamento, 
o operador deve providenciar a verificação 
do mesmo por pessoal certificado, no prazo 
máximo de um mês após a reparação, a fim 
de avaliar a eficácia desta.

Or. en

Alteração 117
Erik Bánki

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

Texto da Comissão Alteração

Depois da reparação de uma fuga num 
equipamento, o operador deve providenciar 
a verificação do mesmo por pessoal 
certificado, no prazo máximo de um mês 
após a reparação, a fim de avaliar a eficácia 
desta.

Depois da reparação de uma fuga num 
equipamento, o operador deve providenciar 
a verificação do mesmo por pessoal 
certificado ou por monitorização 
automática, no prazo máximo de um mês 
após a reparação, a fim de avaliar a eficácia 
desta.

Or. en

Alteração 118
Giancarlo Scottà
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As pessoas e empresas que efetuam as 
seguintes tarefas devem estar certificadas
em conformidade com o artigo 8.º:

4. As empresas e os operadores, bem como 
o pessoal contratado por estes, que
efetuam as seguintes tarefas devem estar 
certificados em conformidade com o 
artigo 8.º:

Or. it

Alteração 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As pessoas e empresas que efetuam as 
seguintes tarefas devem estar certificadas 
em conformidade com o artigo 8.º: 

4. As pessoas que efetuam as tarefas 
mencionadas no artigo 8.º, n.º 1, devem 
estar certificadas em conformidade com o 
artigo 8.º e devem tomar precauções para 
evitar fugas de gases fluorados com efeito 
de estufa.

Or. en

Justificação

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Alteração 120
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Instalação, assistência técnica, 
manutenção, reparação ou desativação dos 
equipamentos referidos no artigo 3.º, n.º 1.

a) Instalação, assistência técnica, 
manutenção, reparação ou desativação dos 
equipamentos referidos no artigo 3.º, n.º 1, 
incluindo nos casos em que esses 
equipamentos contêm substâncias 
alternativas aos gases fluorados com 
efeito de estufa.

Or. en

Alteração 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Instalação, assistência técnica, 
manutenção, reparação ou desativação 
dos equipamentos referidos no artigo 3.º, 
n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 122
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Instalação, assistência técnica, 
manutenção, reparação ou desativação dos 
equipamentos referidos no artigo 3.º, n.º 1.

a) Instalação, assistência técnica, 
manutenção, reparação ou desativação dos 
equipamentos referidos no artigo 3.º, n.º 1
e de equipamentos que contenham 
substâncias alternativas aos gases 
fluorados com efeito de estufa.

Or. en
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Alteração 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Assistência técnica, manutenção, 
reparação ou desativação de 
equipamentos de ar condicionado móveis 
que contenham gases fluorados com 
efeito de estufa.

Suprimido

Or. en

Alteração 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Instalação, assistência técnica, 
manutenção, reparação ou desativação de 
comutadores elétricos que contenham 
SF6. 

Suprimido

Or. en

Alteração 125
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Instalação, assistência técnica, 
manutenção, reparação ou desativação de 
comutadores elétricos que contenham SF6.

c) Recuperação de SF6 ao efetuar a 
instalação, assistência técnica, manutenção, 
reparação ou desativação de comutadores 
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elétricos.

Or. en

Alteração 126
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Instalação, assistência técnica, 
manutenção, reparação ou desativação de 
comutadores elétricos que contenham SF6.

c) Instalação, assistência técnica, 
manutenção, reparação ou desativação de 
comutadores elétricos que contenham SF6 e 
exijam a manipulação de SF6.

Or. de

Justificação

Deve ser garantida uma elevada qualificação dos técnicos responsáveis pela supervisão ou 
reparação de equipamentos com SF6. Os comutadores elétricos com SF6 nunca se encontram, 
no entanto, em espaços de acesso público, estão sempre sob o controlo de um operador e só 
são utilizados por pessoal devidamente informado. Não é, portanto, necessária a certificação 
de todos os operadores de uma instalação, mas apenas do pessoal que procede efetivamente à 
manipulação do SF6.

Alteração 127
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Entrega ou receção de gases fluorados 
com efeito de estufa para as tarefas 
referidas nas alíneas a), b) e c).

Suprimido

Or. en
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Alteração 128
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Entrega ou receção de gases fluorados 
com efeito de estufa para as tarefas 
referidas nas alíneas a), b) e c).

d) Entrega ou receção de gases fluorados 
com efeito de estufa para as tarefas 
referidas nas alíneas a), b) e c). Excluem-
se a entrega e a receção de embalagens 
fechadas.

Or. de

Justificação

A entrega e a receção em embalagens fechadas não constituem atividades que envolvam 
contacto direto com o SF6. Não é, por conseguinte, necessário, que o pessoal encarregado 
destas atividades seja certificado nos termos do Regulamento (CE) n.º 305/2008.

Alteração 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Entrega ou receção de gases fluorados 
com efeito de estufa para as tarefas 
referidas nas alíneas a), b) e c).

Suprimido

Or. en

Alteração 130
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) No caso das tarefas enumeradas nas 
alíneas a) a c), os gases fluorados com 
efeito de estufa apenas podem ser 
entregues e recebidos por pessoas e 
empresas certificadas.

Or. en

Alteração 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

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

Texto da Comissão Alteração

Ao efetuarem estas tarefas, as pessoas e 
empresas referidas no primeiro parágrafo
devem tomar precauções para evitar fugas 
de gases fluorados com efeito de estufa.

As empresas que efetuam as atividades 
mencionadas no artigo 8.º, n.º 1, para 
outras partes devem estar certificadas em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 4 e 
devem tomar precauções para evitar fugas 
de gases fluorados com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Alteração 132
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. As pessoas que deleguem em terceiros a 
instalação, assistência técnica, manutenção, 
reparação ou desativação de comutadores 
elétricos que contenham SF6 ou dos 
equipamentos referidos no artigo 3.º, n.º 1, 
devem verificar se aqueles dispõem dos 
certificados necessários, ao abrigo do 
artigo 8.º, para as tarefas vão executar.

5. As pessoas que deleguem em terceiros a 
instalação, assistência técnica, manutenção, 
reparação ou desativação de comutadores 
elétricos que contenham SF6 e exijam a 
manipulação de SF6 ou dos equipamentos 
referidos no artigo 3.º, n.º 1, devem 
verificar se aqueles dispõem dos 
certificados necessários, ao abrigo do 
artigo 8.º, para as tarefas vão executar.

Or. de

Justificação

Deve ser garantida uma elevada qualificação dos técnicos responsáveis pela supervisão ou 
reparação de equipamentos com SF6. Os comutadores elétricos com SF6 nunca se encontram, 
no entanto, em espaços de acesso público, estão sempre sob o controlo de um operador e só 
são utilizados por pessoal devidamente informado. Não é, portanto, necessária a certificação 
de todos os operadores de uma instalação, mas apenas do pessoal que procede efetivamente à 
manipulação do SF6.

Alteração 133
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores de equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa, não incorporados em espumas, com 
potencial de aquecimento global 
equivalente a 5 toneladas de CO2 devem 
providenciar que seja verificado se o 
equipamento em causa tem fugas. Todavia, 
os equipamentos com sistemas 
hermeticamente fechados e rotulados como 
tal, que contenham gases fluorados com 
efeito de estufa cujo potencial de 
aquecimento global equivalha a menos de 
10 toneladas de CO2, não ficam obrigados 
à verificação da existência de fugas 

1. Os operadores de equipamentos de 
refrigeração e de ar condicionado fixos e 
móveis que contenham gases fluorados 
com efeito de estufa, não incorporados em 
espumas, com potencial de aquecimento 
global equivalente a 5 ou mais toneladas 
de CO2 devem providenciar que seja 
verificado se o equipamento em causa tem 
fugas. Todavia, os equipamentos com 
sistemas hermeticamente fechados e 
rotulados como tal, que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa cujo 
potencial de aquecimento global equivalha 
a menos de 10 toneladas de CO2, não ficam 
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prevista no presente artigo. obrigados à verificação da existência de 
fugas prevista no presente artigo.

Or. pl

Alteração 134
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores de equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa, não incorporados em espumas, com 
potencial de aquecimento global 
equivalente a 5 toneladas de CO2 devem 
providenciar que seja verificado se o 
equipamento em causa tem fugas. Todavia, 
os equipamentos com sistemas 
hermeticamente fechados e rotulados como 
tal, que contenham gases fluorados com 
efeito de estufa cujo potencial de 
aquecimento global equivalha a menos de 
10 toneladas de CO2, não ficam obrigados 
à verificação da existência de fugas 
prevista no presente artigo.

1. Os operadores de equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa, não incorporados em espumas, com 
potencial de aquecimento global 
equivalente a 5 toneladas de CO2 ou mais 
devem providenciar que seja verificado se 
o equipamento em causa tem fugas. 
Todavia, os equipamentos com sistemas 
hermeticamente fechados e rotulados como 
tal, que contenham gases fluorados com 
efeito de estufa cujo potencial de 
aquecimento global equivalha a menos de 
10 toneladas de CO2, não ficam obrigados 
à verificação da existência de fugas 
prevista no presente artigo.

Or. en

Alteração 135
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores de equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa, não incorporados em espumas, com 
potencial de aquecimento global 
equivalente a 5 toneladas de CO2 devem 

1. Os operadores de equipamentos que 
contenham 1,5 kg ou mais de gases 
fluorados com efeito de estufa não 
incorporados em espumas devem 
providenciar que seja verificado se o 
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providenciar que seja verificado se o 
equipamento em causa tem fugas. Todavia, 
os equipamentos com sistemas 
hermeticamente fechados e rotulados 
como tal, que contenham gases fluorados 
com efeito de estufa cujo potencial de 
aquecimento global equivalha a menos de 
10 toneladas de CO2, não ficam obrigados 
à verificação da existência de fugas 
prevista no presente artigo.

equipamento em causa tem fugas.

Or. en

Justificação

A mudança de kg para equivalência de CO2 não é aconselhável e deve ser descartada. O 
Regulamento relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, o Regulamento 
sobre os gases fluorados e as legislações nacionais utilizam medições em «kg». Os 
operadores e as autoridades nacionais estão familiarizados com esta unidade de medida. O 
objetivo da disposição é limitar as fugas. As elevadas taxas de fugas estão relacionadas com 
equipamentos de maior dimensão e não necessariamente com a equivalência de CO2. As 
experiências em Estados-Membros como a Dinamarca (1,5 kg) e França (2 kg) demonstram 
que a redução do tamanho da carga é viável e reduz as emissões.

Alteração 136
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Equipamentos de refrigeração fixos. a) Equipamentos de refrigeração fixos e 
móveis.

Or. pl

Alteração 137
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Equipamentos de ar condicionado fixos. b) Equipamentos de ar condicionado fixos 
e móveis.

Or. pl

Alteração 138
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Equipamentos de ar condicionado fixos. b) Equipamentos de ar condicionado fixos 
e móveis.

Or. de

Alteração 139
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Camiões refrigerados e reboques 
refrigerados.

e) Equipamentos de refrigeração a bordo 
de comboios, camiões, camionetas, 
reboques e recipientes refrigerados.

Or. fr

Justificação

Convém alargar o âmbito de aplicação do regulamento para assegurar uma concorrência 
leal no setor dos transportes.

Alteração 140
Theodoros Skylakakis
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Equipamentos que contêm gases 
fluorados com efeito de estufa cujo 
potencial de aquecimento global equivalha 
a 5 toneladas de CO2 ou mais, mas a menos 
de 50 toneladas de CO2: pelo menos uma 
vez por período de 12 meses.

a) Equipamentos que contêm gases 
fluorados com efeito de estufa cujo 
potencial de aquecimento global equivalha 
a 5 toneladas de CO2 ou mais, mas a menos 
de 50 toneladas de CO2: pelo menos uma 
vez por período de 12 meses ou, caso 
exista um sistema de deteção de fugas 
instalado, uma vez por período de 24 
meses.

Or. en

Alteração 141
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Equipamentos que contêm gases 
fluorados com efeito de estufa cujo 
potencial de aquecimento global 
equivalha a 5 toneladas de CO2 ou mais, 
mas a menos de 50 toneladas de CO2: 
pelo menos uma vez por período de 12 
meses.

a) Equipamentos que contêm 1,5 kg ou 
mais de gases fluorados com efeito de 
estufa: pelo menos uma vez por período de 
12 meses.

Or. en

Justificação

A mudança de kg para equivalência de CO2 não é aconselhável e deve ser descartada. O 
Regulamento relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, o Regulamento 
sobre os gases fluorados e as legislações nacionais utilizam medições em «kg». Os 
operadores e as autoridades nacionais estão familiarizados com esta unidade de medida. O 
objetivo da disposição é limitar as fugas. As elevadas taxas de fugas estão relacionadas com 
equipamentos de maior dimensão e não necessariamente com a equivalência de CO2. As 
experiências em Estados-Membros como a Dinamarca (1,5 kg) e França (2 kg) demonstram 
que a redução do tamanho da carga é viável e reduz as emissões.



PE508.030v01-00 52/72 AM\931431PT.doc

PT

Alteração 142
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Equipamentos que contêm gases 
fluorados com efeito de estufa cujo 
potencial de aquecimento global equivalha 
a 50 toneladas de CO2 ou mais, mas a 
menos de 500 toneladas de CO2: pelo 
menos uma vez por período de 6 meses.

b) Equipamentos que contêm gases 
fluorados com efeito de estufa cujo 
potencial de aquecimento global equivalha 
a 50 toneladas de CO2 ou mais, mas a 
menos de 500 toneladas de CO2: pelo 
menos uma vez por período de 6 meses ou, 
caso exista um sistema de deteção de 
fugas instalado, uma vez por período de 
12 meses.

Or. en

Alteração 143
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Equipamentos que contêm gases 
fluorados com efeito de estufa cujo 
potencial de aquecimento global 
equivalha a 50 toneladas de CO2 ou mais, 
mas a menos de 500 toneladas de CO2: 
pelo menos uma vez por período de 6 
meses.

b) Equipamentos que contêm 30 kg ou 
mais: pelo menos uma vez por período de 6 
meses.

Or. en

Justificação

A mudança de kg para equivalência de CO2 não é aconselhável e deve ser descartada. O 
Regulamento relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, o Regulamento 
sobre os gases fluorados e as legislações nacionais utilizam medições em «kg». Os 
operadores e as autoridades nacionais estão familiarizados com esta unidade de medida. O 
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objetivo da disposição é limitar as fugas. As elevadas taxas de fugas estão relacionadas com 
equipamentos de maior dimensão e não necessariamente com a equivalência de CO2. As 
experiências em Estados-Membros como a Dinamarca (1,5 kg) e França (2 kg) demonstram 
que a redução do tamanho da carga é viável e reduz as emissões.

Alteração 144
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Equipamentos que contêm gases 
fluorados com efeito de estufa cujo 
potencial de aquecimento global equivalha 
a 500 toneladas de CO2 ou mais: pelo 
menos uma vez por período de 3 meses.

c) Equipamentos que contêm gases 
fluorados com efeito de estufa cujo 
potencial de aquecimento global equivalha 
a 500 toneladas de CO2 ou mais: pelo 
menos uma vez por período de 3 meses ou, 
caso exista um sistema de deteção de 
fugas instalado, uma vez por período de 6 
meses.

Or. en

Alteração 145
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Equipamentos que contêm gases 
fluorados com efeito de estufa cujo 
potencial de aquecimento global 
equivalha a 500 toneladas de CO2 ou 
mais: pelo menos uma vez por período de 3 
meses.

c) Equipamentos que contêm 300 kg ou 
mais: pelo menos uma vez por período de 3 
meses.

Or. en

Justificação

A mudança de kg para equivalência de CO2 não é aconselhável e deve ser descartada. O 
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Regulamento relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, o Regulamento 
sobre os gases fluorados e as legislações nacionais utilizam medições em «kg». Os 
operadores e as autoridades nacionais estão familiarizados com esta unidade de medida. O 
objetivo da disposição é limitar as fugas. As elevadas taxas de fugas estão relacionadas com 
equipamentos de maior dimensão e não necessariamente com a equivalência de CO2. As 
experiências em Estados-Membros como a Dinamarca (1,5 kg) e França (2 kg) demonstram 
que a redução do tamanho da carga é viável e reduz as emissões.

Alteração 146
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
estabeleçam os requisitos das verificações 
da existência de fugas a efetuar, em 
observância do n.º 1 do presente artigo, aos 
equipamentos referidos nesse número, 
identifiquem as partes do equipamento 
mais sensíveis a fugas e alterem a lista dos 
equipamentos referidos no n.º 1 nela 
incluindo outros tipos de equipamentos, à 
luz da evolução do mercado e do progresso 
tecnológico.

4. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
estabeleçam os requisitos das verificações 
da existência de fugas a efetuar, em 
observância do n.º 1 do presente artigo, aos 
equipamentos referidos nesse número, 
identifiquem as partes do equipamento 
mais sensíveis a fugas e alterem a lista dos 
equipamentos referidos no n.º 1 nela 
incluindo outros tipos de equipamentos, à 
luz da evolução do mercado e do progresso 
tecnológico. Os requisitos específicos para 
as verificações de fugas devem ser 
adotados até [1 de janeiro de 2015].

Or. en

Alteração 147
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores dos equipamentos 
referidos no artigo 3.º, n.º 1, que 

1. Os operadores dos equipamentos 
referidos no artigo 3.º, n.º 1, que 
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contenham gases fluorados com efeito de 
estufa cujo potencial de aquecimento 
global equivalha a 500 toneladas de CO2
ou mais devem providenciar que o 
equipamento disponha de um sistema de 
deteção de fugas que alerte o operador.

contenham 150 kg ou mais de gases 
fluorados com efeito de estufa devem 
providenciar que o equipamento disponha 
de um sistema de deteção de fugas que 
alerte o operador.

Or. en

Justificação

A mudança de kg para equivalência de CO2 não é aconselhável e deve ser descartada. O 
Regulamento relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, o Regulamento 
sobre os gases fluorados e as legislações nacionais utilizam medições em «kg». Os 
operadores e as autoridades nacionais estão familiarizados com esta unidade de medida. O 
objetivo da disposição é limitar as fugas. As elevadas taxas de fugas estão relacionadas com 
equipamentos de maior dimensão e não necessariamente com a equivalência de CO2. As 
experiências em Estados-Membros como a Dinamarca (1,5 kg) e França (2 kg) demonstram 
que a redução do tamanho da carga é viável e reduz as emissões.

Alteração 148
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do artigo 3.º, n.º 2, alínea 
b), no caso dos equipamentos que contêm 
gases fluorados com efeito de estufa cujo 
potencial de aquecimento global 
equivalha a 50 toneladas de CO2 ou mais,
mas a menos de 500 toneladas de CO2, e 
que estão equipados com um sistema de 
deteção de fugas, a verificação da 
existência de fugas pode ser efetuada 
apenas uma vez por período de 12 meses.

2. Em derrogação do artigo 3.º, n.º 2, alínea 
b), no caso dos equipamentos que contêm 
30 kg ou mais de gases fluorados com 
efeito de estufa, mas menos de 500 
toneladas de CO2, e que estão equipados 
com um sistema de deteção de fugas, a 
verificação da existência de fugas pode ser 
efetuada apenas uma vez por período de 12 
meses.

Or. en

Justificação

A mudança de kg para equivalência de CO2 não é aconselhável e deve ser descartada. O 
Regulamento relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, o Regulamento 
sobre os gases fluorados e as legislações nacionais utilizam medições em «kg». Os 
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operadores e as autoridades nacionais estão familiarizados com esta unidade de medida. O 
objetivo da disposição é limitar as fugas. As elevadas taxas de fugas estão relacionadas com 
equipamentos de maior dimensão e não necessariamente com a equivalência de CO2. As 
experiências em Estados-Membros como a Dinamarca (1,5 kg) e França (2 kg) demonstram 
que a redução do tamanho da carga é viável e reduz as emissões.

Alteração 149
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores de equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa não incorporados em espumas 
devem efetuar e conservar registos, por 
peça de equipamento, dos seguintes dados 
identificativos dos equipamentos em causa:

1. Os operadores de equipamentos 
enumerados no artigo 3.º, n.º 1, que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa não incorporados em espumas 
devem efetuar e conservar registos, por 
cada peça desse equipamento, dos 
seguintes dados identificativos dos 
equipamentos em causa:

Or. en

Alteração 150
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Quantidade e tipo dos gases fluorados 
com efeito de estufa presentes no 
equipamento.

a) Quantidade e tipo dos gases fluorados 
com efeito de estufa presentes no 
equipamento quando o equipamento é 
instalado pela primeira vez e, se possível, 
a quantidade aproximada e o tipo de gases 
fluorados com efeito de estufa quando é 
prestada assistência técnica relativamente 
ao equipamento.

Or. en



AM\931431PT.doc 57/72 PE508.030v01-00

PT

Alteração 151
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quantidade de gases fluorados com 
efeito de estufa adicionados e razões da 
adição.

b) Quantidades de gases fluorados com 
efeito de estufa adicionados, especificando 
se se são virgens, reciclados ou 
valorizados, e razões da adição.

Or. en

Alteração 152
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Taxas de fuga observadas. Suprimido

Or. en

Alteração 153
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As pessoas que procedem à deteção 
de fugas nos equipamentos referidos no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea a), devem 
estabelecer para cada intervenção uma 
ficha de controlo de que constem os 
seguintes elementos:
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a) Tipo de equipamento controlado, 
respetiva capacidade de carga, tipo de gás 
com efeito de estufa carregado e data de 
entrada em funcionamento;
b) Tipo de intervenção no equipamento e 
data do controlo;
c) Tipo de dano constatado, se for o caso;
d) Quantidade de gases fluorados com 
efeito de estufa adicionados e tipo de gás 
utilizado;
e) Quantidade de gases fluorados com 
efeito de estufa recuperados;
f) Se o equipamento foi desativado;
g) Identificação do operador e, tratando-
se do equipamento referido no artigo 3º, 
n.º 1, alínea e), a identificação do veículo 
ou do recipiente.

As pessoas que procedem à deteção de 
fugas devem conservar um registo com as 
informações indicadas no n.º 1 e fornecer 
ao operador uma cópia da ficha de 
controlo.
Os operadores de equipamentos que 
contenham gases com efeito de estufa nos 
termos do artigo 3.º, n.º 2, alínea a) devem 
conservar o conjunto das fichas de 
controlo durante a vida útil do 
equipamento.

Or. fr

Justificação

Convém adotar um sistema de comunicação eficaz para os controlos anuais. A eficácia deve 
ser aumentada através da manutenção de um registo pelas pessoas que efetuam os controlos.

Alteração 154
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O presente número aplica-se aos 
operadores dos comutadores elétricos que 
contêm SF6 e dos equipamentos referidos 
no artigo 3.º, n.º 2.

O presente número aplica-se aos 
operadores dos comutadores elétricos que 
contêm SF6 e aos operadores dos 
equipamentos referidos no artigo 3.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 155
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número aplica-se aos 
operadores dos comutadores elétricos que 
contêm SF6 e dos equipamentos referidos 
no artigo 3.º, n.º 2.

O presente número aplica-se aos 
operadores dos comutadores elétricos que 
contêm SF6 e dos equipamentos referidos 
no artigo 3.º, n.º 2, alíneas b) e c).

Or. fr

Justificação

Os encargos administrativos associados aos registos não se justificam no caso de controlos 
anuais. É mais adequado criar um sistema de comunicação pelas pessoas que procedem à 
deteção de fugas.

Alteração 156
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O presente número aplica-se aos 
operadores dos comutadores elétricos que 
contêm SF6 e dos equipamentos referidos 
no artigo 3.º, n.º 2.

Os operadores devem apresentar registos 
anuais às autoridades competentes com 
resumos do cumprimento.
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O presente número aplica-se aos 
operadores dos comutadores elétricos que 
contêm SF6 e dos equipamentos referidos 
no artigo 3.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 157
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O presente número aplica-se aos 
operadores dos comutadores elétricos que 
contêm SF6 e dos equipamentos referidos 
no artigo 3.º, n.º 2.

O presente número aplica-se aos 
operadores dos comutadores elétricos que 
contêm SF6 e dos equipamentos referidos 
no artigo 3.º, n.º 2.

No caso de comutadores elétricos MV SF6
hermeticamente fechados, apenas se 
aplicam as alíneas a) e g).

Or. en

Alteração 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A menos que os registos referidos no n.º 
1 sejam conservados numa base de dados 
estabelecida pelas autoridades competentes 
do Estado-Membro, os operadores 
referidos no n.º 1 devem conservar os seus 
registos até à desativação do equipamento 
e durante, pelo menos, mais dois anos
depois disso.

2. A menos que os registos referidos no n.º 
1 sejam conservados numa base de dados 
estabelecida pelas autoridades competentes 
do Estado-Membro, os operadores 
referidos no n.º 1 devem conservar os seus 
registos durante, pelo menos, cinco anos.

Or. en
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Justificação

Deste modo, continua a proporcionar-se aos Estados-Membros a opção de criar uma base de 
dados de registos dos equipamentos, caso a considerem viável, mas define-se um período de 
tempo mais adequado para os operadores de equipamentos que contenham gases fluorados 
manterem registos, caso os Estados-Membros optem por não criar uma base de dados.

Alteração 159
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A menos que os registos referidos no 
n.º 1-A sejam conservados numa base de 
dados estabelecida pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro, as 
pessoas que procedem à deteção de fugas 
a que se refere o n.º 1-A devem conservar 
os registos por um período mínimo de 
cinco anos após o controlo.

Or. fr

Justificação

A alteração assegura a existência de coerência com a alteração relativa ao artigo 5.º, n.º 1-
A.

Alteração 160
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, por meio de um ato 
de execução, estabelecer o modelo dos 
registos referidos no n.º 1 e definir o modo 
com estes devem ser efetuados e 
conservados. Esse ato é adotado em 

3. A Comissão deve, por meio de um ato de 
execução adotado em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
21.º, estabelecer o modelo dos registos e 
resumos do cumprimento referidos no 
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conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 21.º

n.º 1 e definir o modo como estes devem 
ser efetuados e conservados numa base de 
dados eletrónica. O formato e as 
especificações são adotados até [1 de 
janeiro de 2015].

Or. en

Alteração 161
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os produtores de compostos fluorados 
devem tomar as precauções necessárias 
para limitar, tanto quanto possível, as 
emissões geradas na produção, no 
transporte e no armazenamento de gases 
fluorados com efeito de estufa.

Os produtores de compostos fluorados 
devem tomar as precauções necessárias 
para limitar, tanto quanto possível, as 
emissões geradas na produção, no 
transporte e no armazenamento de gases 
fluorados com efeito de estufa. Esta 
disposição inclui a produção colateral de 
gases com efeito de estufa.

Or. de

Alteração 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses produtores devem providenciar que o 
trifluorometano (HFC-23) produzido como 
subproduto em quantidades significativas
seja destruído durante o processo de 
fabrico.

Esses produtores devem providenciar que o 
trifluorometano (HFC-23) produzido como 
subproduto durante o processo de fabrico 
seja destruído segundo as melhores 
técnicas disponíveis.

Or. de
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Justificação

Não é razoável exigir a destruição de qualquer quantidade de HFC-23 produzido como 
subproduto. É quase inevitável que haja alguma emissão: mesmo tendo instalada a 
tecnologia adequada, é possível destruir cerca de 99 % do HFC-23, mas não a sua 
totalidade. Isto iria conduzir à transferência da produção de compostos fluorados para fora 
da Europa, onde não seria necessário controlar os subprodutos, resultando em emissões 
superiores às que teriam sido registadas se a produção tivesse permanecido na Europa. A 
destruição deve ser efetuada segundo as melhores técnicas disponíveis.

Alteração 163
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
estabelecer sistemas de recuperação 
obrigatórios dos gases fluorados com 
efeito de estufa em produtos e 
equipamentos não abrangidos pela 
Diretiva 2012/19/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 
2012, relativa aos resíduos de produtos 
elétricos e eletrónicos1, até 1 de janeiro de 
2006. Esses sistemas de recuperação 
requerem um depósito financeiro por 
conta de gases fluorados com efeito de 
estufa colocados no mercado, a 
reembolsar pela quantidade de gases 
fluorados com efeito de estufa que for 
entregue a uma instalação de reciclagem 
ou destruição aprovada, exceto se já 
tiverem sido estabelecidos sistemas de 
recuperação de eficiência comparável.
__________________
1 JO L 1 de 24.7.2012, p. 38.

Or. en
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Alteração 164
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de eliminar um recipiente que 
contenha gases fluorados com efeito de 
estufa, a pessoa que o utilizou para 
transporte ou armazenamento deve 
providenciar a recuperação dos gases 
residuais a fim de serem reciclados, 
valorizados ou destruídos.

3. Antes de eliminar um recipiente que 
contenha gases fluorados com efeito de 
estufa, o operador que exerce poder 
efetivo sobre o seu funcionamento técnico
deve providenciar a recuperação dos gases 
residuais a fim de serem reciclados, 
valorizados ou destruídos.

Or. en

Alteração 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Sistema de responsabilidade dos 

produtores
1. Os Estados-Membros devem velar pela 
instituição de sistemas de 
responsabilidade dos produtores para a 
recuperação de gases fluorados com efeito 
de estufa e para a sua reciclagem, 
valorização ou destruição. Estes sistemas, 
concebidos para abranger os gases 
fluorados com efeito de estufa em 
produtos e equipamentos que fiquem fora 
do âmbito de aplicação da Diretiva 
2012/19/UE e em espumas, devem ser 
adotados até [1 de janeiro de 2016].
2. Os sistemas de responsabilidade dos 
produtores devem:
a) Permitir que os operadores e as pessoas 
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eliminem gases fluorados com efeito de 
estufa valorizados, incluindo produtos e 
equipamentos que contêm gases fluorados 
com efeito de estufa, num ponto de 
recolha acessível na sua vizinhança e sem 
qualquer custo;
b) Obrigar os operadores e as pessoas que 
desativem equipamentos a eliminar os 
gases fluorados com efeito de estufa 
valorizados num ponto de recolha 
acessível.
3. Desde que os sistemas preencham os 
critérios enumerados no n.º 2 ou 
demonstrem eficácia comparável, os 
Estados-Membros podem:
a) Obrigar os produtores e importadores a 
implementarem esses sistemas;
b) Obrigar outros operadores ou pessoas a 
participarem nesses sistemas; ou
c) Manter os sistemas existentes.
4. Para efeitos de proteção do ambiente, a 
Comissão deve desenvolver normas 
mínimas de qualidade para a recuperação 
de gases fluorados com efeito de estufa de 
produtos e equipamentos que tenham sido 
recolhidos. Essas normas devem basear-se 
nas práticas mais avançadas e ser 
publicadas pela Comissão.

Or. en

Alteração 166
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Formação e certificação Certificação

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem garantir, por meio de certificação, que o nível de formação e/ou 
experiência dos profissionais e das empresas é suficiente. Caberá ao mercado, e não aos 
Estados-Membros, prever regimes de formação.

Alteração 167
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas de formação e certificação das 
seguintes pessoas:

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas de certificação das seguintes 
pessoas:

Or. en

Alteração 168
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas de formação e certificação das 
seguintes pessoas:

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas de formação e de exames das 
seguintes pessoas:

Or. pl

Alteração 169
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
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programas de formação e certificação das 
seguintes pessoas:

e manter programas de certificação das
seguintes pessoas:

Or. en

Alteração 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas de formação e certificação das 
seguintes pessoas:

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas de certificação, incluindo 
processos de avaliação, e assegurar a 
disponibilidade de formação para as
seguintes pessoas:

Or. en

Justificação

O texto da Comissão torna obrigatória a formação, tanto para adquirir como para manter a 
certificação. Trata-se de uma obrigação desproporcionada e desadequada. O que importa é o 
conhecimento, e este pode advir não só na formação, mas também da experiência ou de uma 
educação recente. A alteração sugerida ajusta a proposta ao regulamento vigente sobre 
gases fluorados que estipula a certificação obrigatória.

Também não é feita referência a pessoas que trabalhem com equipamentos de ar 
condicionado móveis. O texto sugerido aditado como artigo 8.º, n.º 1, alínea d) aborda esta 
questão.

Alteração 171
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pessoal que instale, assista tecnicamente, 
mantenha, repare ou desative equipamentos 
referidos no artigo 3.º, n.º 1, terceiro 

a) Pessoal que instale, assista tecnicamente, 
mantenha, repare ou desative equipamentos 
referidos no artigo 3.º, n.º 1, terceiro 
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parágrafo. parágrafo, incluindo quando esse 
equipamento contém alternativas aos 
gases fluorados com efeito de estufa.

Or. en

Alteração 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pessoal que instale, assista tecnicamente, 
mantenha, repare ou desative equipamentos 
referidos no artigo 3.º, n.º 1, terceiro 
parágrafo.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

O texto da Comissão torna obrigatória a formação, tanto para adquirir como para manter a 
certificação. Trata-se de uma obrigação desproporcionada e inadequada. O que importa é o 
conhecimento, e este pode advir não só na formação, mas também da experiência ou de uma 
educação recente. A alteração sugerida ajusta a proposta ao regulamento vigente sobre 
gases fluorados que estipula a certificação obrigatória.

.

Alteração 173
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pessoal que instale, assista 
tecnicamente, mantenha, repare ou 
desative comutadores elétricos que 
contenham SF6.

b) Pessoal que manipule SF6 ao efetuar a 
instalação, assistência técnica, 
manutenção, reparação ou desativação de 
comutadores elétricos.

Or. en
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Alteração 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pessoal que instale, assista 
tecnicamente, mantenha, repare ou 
desative comutadores elétricos que 
contenham SF6.

Suprimido

Or. en

Justificação

O texto da Comissão torna obrigatória a formação, tanto para adquirir como para manter a 
certificação. Trata-se de uma obrigação desproporcionada e inadequada. O que importa é o 
conhecimento, e este pode advir não só na formação, mas também da experiência ou de uma 
educação recente. A alteração sugerida ajusta a proposta ao regulamento vigente sobre 
gases fluorados que estipula a certificação obrigatória.

Alteração 175
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pessoal que instale, assista 
tecnicamente, mantenha, repare ou desative 
comutadores elétricos que contenham SF6.

b) Pessoal que instale, assista 
tecnicamente, mantenha, repare ou desative 
comutadores elétricos que contenham SF6 e 
exijam a manipulação de SF6.

Or. de

Justificação

Deve ser garantida uma elevada qualificação dos técnicos responsáveis pela supervisão ou 
reparação de equipamentos com SF6. Os comutadores elétricos com SF6 nunca se encontram, 
no entanto, em espaços de acesso público, estão sempre sob o controlo de um operador e só 
são utilizados por pessoal devidamente informado. Não é, portanto, necessária a certificação 
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de todos os operadores de uma instalação, mas apenas do pessoal que procede efetivamente à 
manipulação do SF6.

Alteração 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pessoal que instale, assista 
tecnicamente, mantenha, repare ou desative 
comutadores elétricos que contenham SF6.

b) Pessoal que instale, assista 
tecnicamente, mantenha, repare ou desative 
comutadores elétricos de alta tensão que 
contenham SF6 nos sistemas não 
hermeticamente fechados.

Or. fr

Justificação

Os programas de formação e de certificação não têm qualquer utilidade para as pessoas em 
contacto com comutadores elétricos que contêm SF6, uma vez que estes são hermeticamente 
fechados. Com efeito, as ampolas que contêm SF6 são carregadas na fábrica e não há 
qualquer manipulação ou contacto posterior com o SF6.

Alteração 177
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Pessoal que realize as tarefas 
mencionadas nas alíneas a), b) e c) em 
equipamentos que utilizem refrigeradores 
alternativos aos gases fluorados com 
efeito de estufa.

Or. en

Alteração 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Pessoal que instale, assista 
tecnicamente, mantenha, repare ou 
desative equipamento de ar condicionado 
móvel.

Or. en

Justificação

Também não é feita referência a pessoas que trabalhem com equipamentos de ar 
condicionado móveis. O texto sugerido aditado como artigo 8.º, n.º 1, alínea d) aborda esta 
questão.

Alteração 179
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas de formação previstos no 
n.º 1 devem contemplar o seguinte:

2. Os programas de certificação previstos 
no n.º 1 devem contemplar o seguinte:

Or. en

Alteração 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas de formação previstos no 
n.º 1 devem contemplar o seguinte:

2. Os programas de certificação e a 
formação previstos no n.º 1 devem 
contemplar o seguinte:

Or. en
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Justificação

A alteração ao primeiro parágrafo é necessária para apoiar as mudanças efetuadas na 
alteração 4 relativa à formação obrigatória. 

Alteração 181
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas de formação previstos no 
n.º 1 devem contemplar o seguinte:

2. Os programas de formação e de exames
previstos no n.º 1 devem contemplar o 
seguinte:

Or. pl

Alteração 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Tecnologias de substituição ou de 
redução da utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa e recurso a essas 
tecnologias em condições de segurança. 

Suprimido

Or. en

Justificação

A supressão do parágrafo 1, alínea e), reflete a opinião de que não será rápido nem barato 
obrigar o pessoal a seguir uma formação em «tecnologias alternativas». As alternativas são 
numerosas e requerem, muitas vezes, um trabalho muito mais complexo do que os HFC, 
resultando em programas de formação alargados, ainda que muitos engenheiros nunca 
venham a trabalhar, na prática, com as tecnologias alternativas. Um alargamento do âmbito 
de aplicação do regulamento é, por isso, considerado inapropriado e inviável.


