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Alteração 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A emissão de certificados no âmbito dos 
programas de certificação previstos no 
n.º 1 está subordinada à aprovação do 
requerente num programa de formação
estabelecido em conformidade com os 
n.os 1 e 2.

3. A emissão de certificados no âmbito dos 
programas de certificação previstos no 
n.º 1 está subordinada à aprovação do 
requerente num processo de avaliação
estabelecido em conformidade com os n.os

1 e 2.

Or. en

Justificação

A alteração sugerida é necessária para reforçar as alterações introduzidas na alteração 4 em 
relação ao artigo 8.º, n.º 1, relativo à formação obrigatória. O requisito deve aplicar-se a 
pessoas que concluam com êxito (aprovação) um processo de avaliação que, em muitos 
casos, os indivíduos são capazes de concluir sem qualquer tipo de formação devido à 
experiência e conhecimentos de que dispõem. 

Alteração 184
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A emissão de certificados no âmbito dos 
programas de certificação previstos no 
n.º 1 está subordinada à aprovação do 
requerente num programa de formação 
estabelecido em conformidade com os 
n.os 1 e 2.

Suprimido

Or. en
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Alteração 185
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A emissão de certificados no âmbito dos 
programas de certificação previstos no 
n.º 1 está subordinada à aprovação do
requerente num programa de formação 
estabelecido em conformidade com os 
n.os 1 e 2.

3. A emissão de certificados no âmbito dos 
programas de certificação previstos no 
n.º 1 está subordinada ao facto de o
requerente passar um exame adequado,
em conformidade com os n.os 1 e 2, que 
comprova os conhecimentos adquiridos.

Or. pl

Alteração 186
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas de certificação das empresas 
que efetuam as atividades referidas no 
n.º 1, alíneas a) a d), por conta de terceiros.

4. Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas de certificação das empresas 
que efetuam as atividades referidas no 
n.º 1, alíneas a) a e), por conta de terceiros.

Or. en

Alteração 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas de certificação das empresas 
que efetuam as atividades referidas no 

4. Os Estados-Membros devem estabelecer 
programas de certificação das empresas 
que efetuam as atividades referidas no 
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n.º 1, alíneas a) a d), por conta de terceiros. n.º 1, alíneas a) a c), por conta de terceiros.

Or. en

Justificação

A alteração restringe o âmbito de aplicação da certificação de empresas aos setores mais 
relevantes e volta a adaptar a proposta com o atual regulamento relativo aos gases 
fluorados. 

Alteração 188
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O período de eficácia dos certificados 
referidos no n.os 1 e 3 não pode exceder 
cinco anos. Os Estados-Membros podem
prorrogar o período de eficácia desses 
certificados quando a pessoa em causa 
tiver formação obrigatória, com a 
periodicidade de cinco anos, para atualizar 
conhecimentos sobre as matérias referidas 
no n.º 2.

5. O período de eficácia dos certificados 
referidos nos n.os 1 e 3 não pode exceder 
cinco anos. Os Estados-Membros devem 
prorrogar o período de eficácia desses 
certificados quando a pessoa em causa 
tiver formação obrigatória, com a 
periodicidade de cinco anos, para atualizar 
conhecimentos sobre as matérias referidas 
no n.º 2.

Or. de

Justificação

A prorrogação dos certificados não deve ficar à discrição dos Estados-Membros.

Alteração 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O período de eficácia dos certificados 
referidos no n.os 1 e 3 não pode exceder 

5. Os certificados referidos nos n.os 1 a 3 
devem conter, no mínimo, o seguinte:
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cinco anos. Os Estados-Membros podem 
prorrogar o período de eficácia desses 
certificados quando a pessoa em causa 
tiver formação obrigatória, com a 
periodicidade de cinco anos, para 
atualizar conhecimentos sobre as 
matérias referidas no n.º 2.

a) Nome do organismo de certificação, 
nome completo do titular, número do 
certificado e data de expiração, se for o 
caso;
b) Atividades que o titular do certificado 
está autorizado a executar;
c) Data de emissão e assinatura do 
emitente.

Or. en

Justificação

O regulamento relativo a gases fluorados existente permite aos Estados-Membros optarem 
por aplicar ou não uma data de expiração aos certificados. A alteração proposta pela 
Comissão relativamente ao período de eficácia dos certificados teria um impacto significativo 
nos certificados já emitidos. As pessoas que dispusessem de um certificado sem data de 
expiração ao abrigo do regulamento atualmente em vigor, apesar de terem cursado os 
programas de formação e certificação atualizados que cumprem os requisitos mínimos da 
Comissão, teriam de voltar a fazer os exames com os consequentes custos significativos para 
essas pessoas.

Alteração 190
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O período de eficácia dos certificados 
referidos nos n.os 1 e 3 não pode exceder 
cinco anos. Os Estados-Membros podem 
prorrogar o período de eficácia desses 
certificados quando a pessoa em causa 
tiver formação obrigatória, com a 
periodicidade de cinco anos, para atualizar 

5. O período de eficácia dos certificados 
referidos no n.os 1 e 3 não pode exceder 
cinco anos. O período de eficácia desses 
certificados é prorrogado quando a pessoa 
em causa tiver formação obrigatória, com a 
periodicidade de cinco anos, para atualizar 
conhecimentos sobre as matérias referidas 
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conhecimentos sobre as matérias referidas 
no n.º 2.

no n.º 2.

Or. it

Alteração 191
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O período de eficácia dos certificados 
referidos no n.os 1 e 3 não pode exceder 
cinco anos. Os Estados-Membros podem 
prorrogar o período de eficácia desses 
certificados quando a pessoa em causa 
tiver formação obrigatória, com a 
periodicidade de cinco anos, para atualizar 
conhecimentos sobre as matérias referidas 
no n.º 2.

5. O período de eficácia dos certificados 
referidos no n.º 1 não pode exceder cinco 
anos. Os Estados-Membros podem 
prorrogar o período de eficácia desses 
certificados quando a pessoa em causa 
tiver formação obrigatória, com a 
periodicidade de cinco anos, para atualizar 
conhecimentos sobre as matérias referidas 
no n.º 2.

Or. en

Alteração 192
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O período de eficácia dos certificados 
referidos no n.os 1 e 3 não pode exceder 
cinco anos. Os Estados-Membros podem 
prorrogar o período de eficácia desses 
certificados quando a pessoa em causa 
tiver formação obrigatória, com a 
periodicidade de cinco anos, para 
atualizar conhecimentos sobre as 
matérias referidas no n.º 2.

5. O período de eficácia dos novos 
certificados referidos nos n.os 1 e 3 deve ser 
renovado a cada cinco anos, em 
conformidade com os processos de 
certificação. Os candidatos recebem a 
certificação caso concluam com êxito o 
processo.
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Or. en

Alteração 193
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O período de eficácia dos certificados 
referidos no n.os 1 e 3 não pode exceder 
cinco anos. Os Estados-Membros podem 
prorrogar o período de eficácia desses 
certificados quando a pessoa em causa 
tiver formação obrigatória, com a 
periodicidade de cinco anos, para 
atualizar conhecimentos sobre as 
matérias referidas no n.º 2.

5. Os certificados já existentes, emitidos 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 842/2006, mantêm-se válidos, em 
conformidade com as condições nos 
termos das quais foram originalmente 
emitidos.

Or. en

Alteração 194
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O período de eficácia dos certificados 
referidos no n.os 1 e 3 não pode exceder 
cinco anos. Os Estados-Membros podem 
prorrogar o período de eficácia desses 
certificados quando a pessoa em causa 
tiver formação obrigatória, com a 
periodicidade de cinco anos, para 
atualizar conhecimentos sobre as 
matérias referidas no n.º 2.

5. Os certificados emitidos em 
conformidade como o Regulamento (CE) 
n.º 842/2006 mantêm-se válidos.

Or. fi
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Alteração 195
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os certificados obtidos com base no 
Regulamento n.º (CE) 842/2006 são 
válidos na condição de, até 1 de janeiro de 
2020, os titulares desses certificados 
passarem num exame em conformidade 
com o procedimento definido no novo 
regulamento.

Or. pl

Alteração 196
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os certificados já existentes, emitidos 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 842/2006, mantêm-se válidos, em 
conformidade com as mesmas condições 
em que foram originalmente emitidos.

Or. en

Alteração 197
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O mais tardar a 1 de janeiro de 2020, 
todos os detentores de certificados 
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referidos no n.º 5 devem ser submetidos a 
um processo de avaliação em relação às 
tecnologias referidas no n.º 2, alínea e).

Or. en

Alteração 198
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem comunicar 
os seus programas de formação e de 
certificação à Comissão até a Comissão até 
1 de janeiro de 2015 e reconhecer os 
certificados emitidos nos outros 
Estados-Membros. Os Estados-Membros
não podem restringir a liberdade de 
prestação de serviços nem de 
estabelecimento com o argumento de que 
um determinado certificado foi emitido 
noutro Estado-Membro.

6. Os Estados-Membros devem comunicar 
os seus programas de certificação à 
Comissão até a Comissão até 1 de janeiro 
de 2015 e reconhecer os certificados 
emitidos nos outros Estados-Membros. Os 
Estados-Membros não podem restringir a 
liberdade de prestação de serviços nem de 
estabelecimento com o argumento de que 
um determinado certificado foi emitido 
noutro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem comunicar 
os seus programas de formação e de 
certificação à Comissão até a Comissão até 
1 de janeiro de 2015 e reconhecer os 
certificados emitidos nos outros 
Estados-Membros. Os Estados-Membros
não podem restringir a liberdade de 

6. Os Estados-Membros devem comunicar 
os seus programas de certificação à 
Comissão até a Comissão até 1 de janeiro 
de 2017 e reconhecer os certificados 
emitidos nos outros Estados-Membros. Os 
Estados-Membros não podem restringir a 
liberdade de prestação de serviços nem de 
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prestação de serviços nem de 
estabelecimento com o argumento de que 
um determinado certificado foi emitido 
noutro Estado-Membro.

estabelecimento com o argumento de que 
um determinado certificado foi emitido 
noutro Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Pretende-se refletir a alteração 4 e as alterações propostas ao artigo 8.º, primeiro parágrafo, 
relativo à formação. A presente alteração volta a adaptar a proposta ao que está definido no 
regulamento relativo aos gases fluorados já existente e que prevê formação harmonizada e 
certificação obrigatória. A alteração da data permite aos Estados-Membros desenvolverem e 
implementarem novos requisitos de certificação quando necessário para que sejam tidas em 
conta áreas em que o âmbito de aplicação dos requisitos de certificação foi alargado a 
outros setores.

Alteração 200
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem comunicar 
os seus programas de formação e de 
certificação à Comissão até 1 de janeiro de 
2015 e reconhecer os certificados emitidos 
nos outros Estados-Membros. Os 
Estados-Membros não podem restringir a 
liberdade de prestação de serviços nem de 
estabelecimento com o argumento de que 
um determinado certificado foi emitido 
noutro Estado-Membro.

6. Os Estados-Membros devem comunicar 
os seus programas de formação e de 
certificação à Comissão até 1 de janeiro de 
2018 e reconhecer os certificados emitidos 
nos outros Estados-Membros. Os 
Estados-Membros não podem restringir a 
liberdade de prestação de serviços nem de 
estabelecimento com o argumento de que 
um determinado certificado foi emitido 
noutro Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 201
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
estabeleçam requisitos mínimos para a 
formação e a certificação previstas no 
n.º 1, bem como as condições de 
reconhecimento mútuo dos certificados.

7. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
estabeleçam requisitos mínimos para a 
certificação previstas no n.º 1, bem como 
as condições de reconhecimento mútuo dos 
certificados.

Or. en

Alteração 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
estabeleçam requisitos mínimos para a 
formação e a certificação previstas no 
n.º 1, bem como as condições de 
reconhecimento mútuo dos certificados.

7. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
estabeleçam requisitos mínimos para a 
certificação previstas no n.º 1, bem como 
as condições de reconhecimento mútuo dos 
certificados.

Or. en

Justificação

Pretende-se refletir a alteração 4 e as alterações propostas ao artigo 8.º, n.º1, relativo à 
formação. A presente alteração volta a adaptar a proposta ao que está definido no 
regulamento relativo aos gases fluorados já existente, que requer que os Estados-Membros
notifiquem a Comissão dos certificados que cumprem os requisitos mínimos.

Alteração 203
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A colocação no mercado dos produtos e 
equipamentos especificados no anexo III é 
proibida a partir das datas nele indicadas, 
com a diferenciação eventualmente 
aplicável em função dos gases fluorados 
com efeito de estufa que contenham ou do 
potencial de aquecimento global desses
gases.

1. A colocação no mercado dos produtos e 
equipamentos que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa e que deles 
dependam, especificados no anexo III é 
proibida a partir das datas nele indicadas, 
com a diferenciação eventualmente 
aplicável em função dos gases fluorados 
com efeito de estufa que contenham ou do 
potencial de aquecimento global desses 
gases.

Or. pl

Alteração 204
Bas Eickhout

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A colocação no mercado dos produtos e 
equipamentos especificados no anexo III é 
proibida a partir das datas nele indicadas, 
com a diferenciação eventualmente 
aplicável em função dos gases fluorados 
com efeito de estufa que contenham ou do 
potencial de aquecimento global desses 
gases.

1. A colocação no mercado e a exportação 
dos produtos e equipamentos especificados 
no anexo III é proibida a partir das datas 
nele indicadas, com a diferenciação 
eventualmente aplicável em função dos 
gases fluorados com efeito de estufa que 
contenham ou do potencial de aquecimento 
global desses gases.

Or. en

Justificação

Trata-se de garantir que os produtos e equipamentos que contêm HFC, cuja colocação no 
mercado da UE é proibida, não sejam despejados nos países em desenvolvimento.

Alteração 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A colocação no mercado dos produtos e 
equipamentos especificados no anexo III é 
proibida a partir das datas nele indicadas, 
com a diferenciação eventualmente 
aplicável em função dos gases fluorados 
com efeito de estufa que contenham ou do 
potencial de aquecimento global desses 
gases.

1. A colocação no mercado dos produtos e 
equipamentos especificados no anexo III é 
proibida a partir das datas nele indicadas, 
com a diferenciação eventualmente 
aplicável em função dos gases fluorados 
com efeito de estufa que contenham ou do 
potencial de aquecimento global desses 
gases.

Os Estados-Membros não devem 
restringir ainda mais a colocação no 
mercado ou a entrada em serviço de 
produtos ou equipamentos que não 
constem da lista do anexo III.

Or. en

Justificação

Restrictions on the placing on the market and control of use have to be set at the EU level –
otherwise the effectiveness and market impact of the regulation will be undermined. Ensuring 
a well functioning internal market is a key priority for the EU and that the further 
strengthening of the four freedoms of the internal market remain of paramount importance for 
growth, competitiveness and employment.Decision to ban further applications should be 
solely evaluated and finally proposed on a European level. Unilateral decisions by individual 
Member States would deteriorate the free movement of goods in the EU internal market.

Alteração 206
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem 
restringir a colocação no mercado ou a 
entrada em serviço de produtos ou 
equipamentos que não constem da lista do 
anexo III.
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Or. en

Alteração 207
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A proibição estabelecida no n.º 1 não se 
aplica a equipamentos cujos requisitos de 
conceção ecológica, adotados em 
aplicação da Diretiva 2009/125/CE, sejam 
tais que, devido ao facto de o 
funcionamento do equipamento em 
questão ser mais eficiente em termos 
energéticos, as emissões de CO2 dele 
provenientes em todo o ciclo de vida 
seriam menores do que as provenientes de 
equipamento equivalente sem 
hidrofluorocarbonetos conforme com os 
requisitos de conceção ecológica 
pertinentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A proibição estabelecida no n.º 1 não se 
aplica a equipamentos cujos requisitos de 
conceção ecológica, adotados em aplicação 
da Diretiva 2009/125/CE, sejam tais que, 
devido ao facto de o funcionamento do 
equipamento em questão ser mais eficiente 
em termos energéticos, as emissões de CO2
dele provenientes em todo o ciclo de vida 
seriam menores do que as provenientes de 

2. A proibição estabelecida no n.º 1 não se 
aplica a refrigeradores e congeladores de 
elevada potência e a equipamentos cujos 
requisitos de conceção ecológica, adotados 
em aplicação da Diretiva 2009/125/CE, 
sejam tais que, devido ao facto de o 
funcionamento do equipamento em questão 
ser mais eficiente em termos energéticos, 
as emissões de CO2 dele provenientes em 
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equipamento equivalente sem 
hidrofluorocarbonetos conforme com os 
requisitos de conceção ecológica 
pertinentes.

todo o ciclo de vida seriam menores do que 
as provenientes de equipamento 
equivalente sem hidrofluorocarbonetos 
conforme com os requisitos de conceção 
ecológica pertinentes.

Or. en

Justificação

For blast chillers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 150 or 
more, actually only one alternative refrigerating gas is available on the market and it is 
produced by only one supplier; the availability of only one supplier of the refrigerating gas 
will expose all manufacturers to undue pressure and unbalanced situation on the market.  For 
blast freezers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 2500 or 
more, actually no alternative refrigerating gas is available on the market; it will not be 
possible for blast freezers to be produced after 1st January 2017.Use of flammable 
refrigerating gases as possible alternative to the refrigerating gases that are intended to be 
banned, due to the needed quantity, is not feasible as the safety limits (max 150g) forbid the 
use of such gases.

Alteração 209
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
alterem a lista do anexo III incluindo nessa 
lista outros produtos e equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa cujo potencial de aquecimento 
global seja igual ou superior a 150, ou 
cujo funcionamento deles dependa, quando 
se conclua existirem alternativas à 
utilização de gases fluorados com efeito de 
estufa, ou à utilização de tipos específicos 
desses gases, cujo uso geraria, 
globalmente, menos emissões de gases 
fluorados com efeito de estufa, ou 
excluindo da referida lista – quando se 
justifique, temporariamente – determinadas 

3. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
alterem a lista do anexo III incluindo nessa 
lista outros produtos e equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa ou cujo funcionamento deles 
dependa, quando se conclua existirem 
alternativas à utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou à utilização de 
tipos específicos desses gases, cujo uso 
geraria, globalmente, menos emissões de 
gases fluorados com efeito de estufa, ou 
excluindo da referida lista – quando se 
justifique, temporariamente – determinadas 
categorias de produtos ou equipamentos 
para os quais, por razões técnicas, 
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categorias de produtos ou equipamentos 
para os quais, por razões técnicas, 
económicas ou de segurança, não se 
disponha de substâncias alternativas cujo 
potencial de aquecimento global seja 
inferior ao limite estabelecido.

económicas ou de segurança, não se 
disponha de substâncias alternativas cujo 
potencial de aquecimento global seja 
inferior ao limite estabelecido.

Or. de

Alteração 210
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
alterem a lista do anexo III incluindo nessa 
lista outros produtos e equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa cujo potencial de aquecimento 
global seja igual ou superior a 150, ou 
cujo funcionamento deles dependa, 
quando se conclua existirem alternativas 
à utilização de gases fluorados com efeito 
de estufa, ou à utilização de tipos 
específicos desses gases, cujo uso geraria, 
globalmente, menos emissões de gases 
fluorados com efeito de estufa, ou
excluindo da referida lista – quando se 
justifique, temporariamente – determinadas 
categorias de produtos ou equipamentos 
para os quais, por razões técnicas, 
económicas ou de segurança, não se 
disponha de substâncias alternativas cujo 
potencial de aquecimento global seja 
inferior ao limite estabelecido.

3. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
alterem a lista do anexo III excluindo da 
referida lista – quando se justifique, 
temporariamente – determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos para os quais, 
por razões técnicas, económicas ou de 
segurança, não se disponha 
temporariamente de substâncias 
alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido.

Or. en

Justificação

O anexo III tem impacto direto no âmbito de aplicação do presente regulamento. Por esta 
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razão, só devem ser acrescentados novos itens com base num processo de codecisão, 
permitindo ao Parlamento Europeu assumir totalmente a sua responsabilidade legislativa. A 
exclusão de determinados itens do anexo III deve apenas ser temporária, com base em razões 
de natureza económica, técnica e de segurança.

Alteração 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
alterem a lista do anexo III incluindo 
nessa lista outros produtos e equipamentos
que contenham gases fluorados com 
efeito de estufa cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior 
a 150, ou cujo funcionamento deles 
dependa, quando se conclua existirem 
alternativas à utilização de gases 
fluorados com efeito de estufa, ou à 
utilização de tipos específicos desses 
gases, cujo uso geraria, globalmente, 
menos emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa, ou excluindo da referida 
lista – quando se justifique, 
temporariamente – determinadas 
categorias de produtos ou equipamentos 
para os quais, por razões técnicas, 
económicas ou de segurança, não se 
disponha de substâncias alternativas cujo 
potencial de aquecimento global seja 
inferior ao limite estabelecido.

3. A Comissão pode, no seguimento de um 
pedido apresentado por uma autoridade 
competente de um Estado-Membro, 
através de atos de execução, autorizar 
uma isenção por tempo limitado com vista 
a excluir determinadas categorias de 
produtos ou equipamentos listados no 
anexo III quando não se encontrem 
disponíveis ou não possam ser utilizadas 
substâncias alternativas por razões de 
ordem técnica, económica ou de 
segurança. Os referidos atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 21.º.

Or. en

Justificação

The amendment introduces critical use exemptions for a specified period of time from the 
bans set out in Annex III. These would be applied where the continued use of fluorinated 
gases is needed for technical, economic or safety reasons and where no suitable alternatives 
exist (e.g. fire suppression in military uses and aviation or other niche applications). A 
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consequential amendment would be needed in Article 11 to allow the continued servicing and 
maintenance of equipment exempted under this provision for a specified period of time. This 
makes the process a lot clearer than opting for the route of exemptions introduced via 
delegated acts. 

Alteração 212
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
alterem a lista do anexo III incluindo nessa 
lista outros produtos e equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa cujo potencial de aquecimento 
global seja igual ou superior a 150, ou cujo 
funcionamento deles dependa, quando se 
conclua existirem alternativas à utilização 
de gases fluorados com efeito de estufa, ou 
à utilização de tipos específicos desses 
gases, cujo uso geraria, globalmente, 
menos emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa, ou excluindo da referida 
lista – quando se justifique, 
temporariamente – determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos para os quais, 
por razões técnicas, económicas ou de 
segurança, não se disponha de substâncias 
alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido.

3. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
alterem a lista do anexo III incluindo nessa 
lista outros produtos e equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa cujo potencial de aquecimento 
global seja igual ou superior a 150, ou cujo 
funcionamento deles dependa, quando se 
conclua existirem alternativas à utilização 
de gases fluorados com efeito de estufa, ou 
à utilização de tipos específicos desses 
gases, cujo uso geraria, globalmente, 
menos emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa. Devem também ser 
conferidos à Comissão poderes para 
excluir da referida lista – quando se 
justifique, temporariamente – determinadas 
categorias de produtos ou equipamentos 
para os quais não se disponha de 
substâncias alternativas cujo potencial de 
aquecimento global seja inferior ao limite 
estabelecido ou porque novos elementos 
científicos ou técnicos sobre a segurança 
das substâncias alternativas excluem a 
sua utilização devido ao princípio da 
precaução.

Or. fr

Justificação

É importante garantir a segurança jurídica e não criar uma situação em que as mudanças 



PE508.081v01-00 20/84 AM\931885PT.doc

PT

ocorrem com muita frequência. Os equipamentos ou produtos não devem ser incluídos no 
âmbito de aplicação do regulamento a menos que estejam disponíveis alternativas 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 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
alterem a lista do anexo III incluindo nessa 
lista outros produtos e equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa cujo potencial de aquecimento 
global seja igual ou superior a 150, ou cujo 
funcionamento deles dependa, quando se 
conclua existirem alternativas à utilização 
de gases fluorados com efeito de estufa, ou 
à utilização de tipos específicos desses 
gases, cujo uso geraria, globalmente, 
menos emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa, ou excluindo da referida 
lista – quando se justifique, 
temporariamente – determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos para os quais, 
por razões técnicas, económicas ou de 
segurança, não se disponha de substâncias 
alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido.

3. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
alterem a lista do anexo III incluindo nessa 
lista outros produtos e equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa cujo potencial de aquecimento 
global seja igual ou superior a 150, ou cujo 
funcionamento deles dependa, quando se 
conclua existirem alternativas à utilização 
de gases fluorados com efeito de estufa, ou 
à utilização de tipos específicos desses 
gases, cujo uso geraria, globalmente, 
menos emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa, ou excluindo da referida 
lista – quando se justifique, 
temporariamente – determinadas categorias 
de produtos ou equipamentos para os quais, 
por razões técnicas, económicas ou de 
segurança, não se disponha de substâncias 
alternativas cujo potencial de aquecimento 
global seja inferior ao limite estabelecido, 
ou devido a questões de eficiência 
energética durante o seu funcionamento 
caso as emissões de gases com efeito de 
estufa do ciclo de vida, incluindo emissões 
de subprodutos durante o processo de 
fabrico de gases fluorados com efeito de 
estufa e de quaisquer matérias-primas e 
agentes de transformação, sejam
inferiores às emissões oriundas de 
equipamentos equivalentes.
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Or. en

Alteração 214
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os gases fluorados só podem ser 
vendidos e comprados por empresas que 
disponham dos correspondentes 
certificados, salvo nos casos em que a 
aquisição destes gases compreenda a 
realização por parte do vendedor de uma
transação de instalação, manutenção ou 
assistência técnica de equipamentos em 
que seja preciso utilizar os referidos 
gases.

Or. en

Alteração 215
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A proibição definida no n.º 1 não é 
aplicável aos seguintes âmbitos de 
utilização:
- aplicações no setor dos cuidados de 
saúde (incluindo ,em especial, aplicações 
médicas e farmacêuticas);
- aplicações aeroespaciais (incluindo, em 
especial, sistemas de supressão de 
incêndios e extintores em aviões);
- aplicações de produção e transmissão de 
energia elétrica;
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- aplicações criogénicas;
- produção de gases industriais.

Or. en

Alteração 216
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para efeitos de execução das 
atividades referidas no artigo 8.º, n.º 1, 
alíneas a) a d), os gases fluorados com 
efeito de estufa só devem ser vendidos e 
comprados por empresas e pessoas que 
sejam detentoras dos certificados 
pertinentes em conformidade com o 
artigo 8.º.

Or. en

Alteração 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para efeitos de execução das 
atividades referidas no artigo 8.º, n.º 1, 
alíneas a) a d), os gases fluorados com 
efeito de estufa só devem ser vendidos e 
comprados por empresas que sejam 
detentoras do certificado pertinente, 
quando aplicável, em conformidade com o 
artigo 8.º, n.º 4, e por pessoas que sejam 
detentoras dos certificados pertinentes em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 1.
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O presente número não impede as pessoas 
que não detenham um certificado por não 
executarem quaisquer das atividades 
previstas no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) a 
d), de recolherem, transportarem ou 
entregarem gases fluorados com efeito de 
estufa.

Or. en

Justificação

Trata-se de restringir a venda e a compra de gases fluorados a empresas e pessoas que sejam 
detentoras dos certificados pertinentes, impedindo desta forma as pessoas e empresas não 
certificadas de executarem atividades em equipamentos que contenham ou tenham sido 
concebidos para conter gases fluorados.

Alteração 218
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Cada Estado-Membro deve publicar 
e apresentar à Comissão, até [1 de janeiro 
de 2016], um relatório sobre os códigos, 
as normas ou a legislação aplicada a nível 
local, regional ou nacional que 
restringem a introdução de tecnologias de 
substituição que utilizem substâncias de 
refrigeração inflamáveis, incluindo 
hidrocarbonetos, em produtos, 
equipamentos ou espumas de refrigeração 
e de ar condicionado. O relatório deve 
propor ações que deem resposta a estas 
restrições com vista a permitir a entrada 
em vigor das proibições de mercado 
listadas no anexo III ou, quando 
aplicável, áreas de aplicação 
pormenorizadas onde podem ser 
necessárias pequenas exceções por razões 
de segurança legítimas.
A Comissão deve publicar um relatório de 
síntese até [1 de janeiro de 2017], 
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disponível ao público, em formato 
eletrónico, com vista à sua divulgação 
ativa e sistemática em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 1367/2006.

Or. en

Alteração 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Tendo em atenção a natureza 
estratégica de determinadas atividades e 
as especificidades do clima local, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros podem autorizar 
derrogações temporárias às proibições 
definidas no anexo III por um período 
máximo de 12 meses. Para cada 
derrogação, a autoridade competente deve 
informar a Comissão Europeia sobre as 
razões que motivaram a decisão.

Or. en

Alteração 220
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os gases fluorados destinados a serem 
utilizados como matérias-primas nos 
processos químicos, a serem destruídos, 
exportados ou reacondicionados estão 
sujeitos à obrigação de rotulagem.
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Or. pl

Alteração 221
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) As misturas de polióis para espumas
e os solventes.

Or. pl

Alteração 222
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. As espumas que contêm gases fluorados 
com efeito de estufa só podem ser 
colocadas no mercado se os gases em 
causa estiverem identificados por um 
rótulo com a designação aceite no setor ou 
– se esta não existir –, com a 
denominação química dos mesmos. O 
rótulo deve indicar claramente que a 
espuma contém gases fluorados com 
efeito de estufa.

4. As espumas que contêm gases fluorados 
com efeito de estufa só podem ser 
colocadas no mercado se tiverem um rótulo 
que indique claramente que a espuma 
contém gases fluorados com efeito de 
estufa de acordo com a legislação em 
vigor na UE.

Or. en

Alteração 223
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. As informações referidas nos n.os 2 e 3 
devem constar dos manuais de instruções 
dos produtos e equipamentos em causa. No 
caso dos produtos e equipamentos que 
contêm gases fluorados com efeito de 
estufa cujo potencial de aquecimento 
global seja igual ou superior a 150, estas 
informações devem figurar também nas 
descrições publicitárias.

5. As informações referidas nos n.os 2 e 3 
devem constar dos manuais de instruções 
dos produtos e equipamentos em causa. No 
caso dos produtos e equipamentos que 
contêm gases fluorados com efeito de 
estufa cujo potencial de aquecimento 
global seja igual ou superior a 150.

Or. en

Alteração 224
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibido utilizar SF6 na fundição 
injetada de magnésio e na reciclagem de 
ligas de magnésio obtidas por esse 
processo. Esta proibição só se aplica a 
partir de 1 de janeiro de 2015 no caso das 
instalações que utilizem menos de 850 kg 
de SF6 por ano.

1. É proibido utilizar SF6 na fundição 
injetada de magnésio e na reciclagem de 
ligas de magnésio obtidas por esse 
processo. Esta proibição só se aplica a 
partir de [...]1 no caso das instalações que 
utilizem menos de 850 kg de SF6 por ano.

__________________
1 Inserir a data correspondente a 3 anos a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. it

Alteração 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão avalia, até 1 de janeiro 
de 2018, a existência de uma alternativa 
eficaz e segura que permita substituir, a 
um custo aceitável, a utilização de SF6 
nas novas células de distribuição 
secundária de média voltagem, assim 
como a oportunidade de proibir a 
utilização de SF6 nas novas células;

Or. fr

Justificação

Uma vez que não existe, de momento, uma alternativa tão segura e eficaz como o SF6, seria 
perigoso e economicamente inoportuno prever a sua proibição. Convém, por isso, que a 
Comissão avalie as vantagens e desvantagens destas alternativas a fim de prever uma 
proibição do SF6 limitada às novas células.

Alteração 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 5 
toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 40 
toneladas ou mais de CO2. A presente 
disposição não é aplicável a equipamentos 
destinados a aplicações <-50 ºC ou 
equipamentos convertidos para utilizar 
gases fluorados com um potencial de 
aquecimento global igual ou superior a 
2500 para cumprir os compromissos 
assumidos no âmbito do regulamento 
relativo às substâncias que empobrecem a 
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camada de ozono.
Para efeitos desta disposição, o potencial 
de aquecimento global das misturas que 
contêm gases fluorados com efeito de 
estufa é calculado como se descreve no 
anexo IV.

Até 1 de janeiro de 2025, a presente 
disposição não é aplicável a gases 
fluorados com efeito de estufa valorizados 
com um potencial de aquecimento global 
igual ou superior a 2500 utilizados na 
manutenção ou assistência técnica de 
equipamentos de refrigeração existentes, 
desde que possuam um rótulo em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 5.
Até 1 de janeiro de 2025, a presente 
disposição não é aplicável a gases 
fluorados com efeito de estufa reciclados 
com um potencial de aquecimento global 
igual ou superior a 2500 utilizados na 
manutenção ou assistência técnica de 
equipamentos de refrigeração existentes 
desde que tenham sido recuperados dos 
referidos equipamentos. Estes gases 
reciclados só podem ser utilizados pela 
empresa que executa a sua recuperação 
como parte da manutenção ou da 
assistência técnica ou pela empresa para 
a qual a recuperação foi efetuada como 
parte da manutenção ou assistência 
técnica.

Or. en

Justificação

This amendment will ensure existing equipment already in use is not made obsolete before its 
commercial end of life where there are no drop-in/retrofit replacements available. The 
amendment excludes certain equipment disproportionately affected by the ban, provides a 
better distinction between a ban on new equipment and a ban on servicing and allows the use 
of recycled F gases with a GWP of 2500 or more for a specific time period. Exemptions would 
also be introduced for equipment intended for applications < - 50°C and equipment converted 
to use F gases with a GWP above 2500 to meet commitments under the Ozone Depleting 
Substances Regulations.

Alteração 227
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A proibição definida no n.º 1 não é 
aplicável aos seguintes setores de 
utilização:
- aplicações no setor dos cuidados de 
saúde (incluindo ,em especial, aplicações 
médicas e farmacêuticas);
- aplicações aeroespaciais (incluindo, em 
especial, sistemas de supressão de 
incêndios e extintores em aviões);
- aplicações de produção e transmissão de 
energia elétrica;
- aplicações criogénicas;
- produção de gases industriais. 

Or. en

Alteração 228
Martin Callanan

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão pode, no seguimento de 
um pedido apresentado por uma 
autoridade competente de um Estado-
Membro, através de atos de execução, 
autorizar uma isenção por tempo limitado 
com vista a excluir determinadas 
categorias de produtos ou equipamentos 
da lista que consta do anexo III quando 
substâncias alternativas não se encontrem 
disponíveis ou não possam ser utilizadas 
nesses produtos ou equipamentos por 
razões de ordem técnica, económica ou de 
segurança.  Os referidos atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 21.º.
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Or. en

Justificação

A alteração está relacionada com a alteração 11 que introduz isenções por razões de 
utilização crítica e por um período de tempo específico das proibições definidas no anexo III. 
Trata-se de uma alteração em consequência de outra, que permite continuar a assistência 
técnica e manutenção de equipamentos com gases fluorados com um potencial de 
aquecimento global igual ou superior a 2500 para os equipamentos isentos nos termos do 
artigo 9.º, terceiro parágrafo, por um período de tempo específico.

Alteração 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. Tendo em atenção a natureza 
estratégica de determinadas atividades e 
as especificidades do clima local, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros podem autorizar a 
utilização de gases fluorados com efeito 
de estufa, ou misturas que contenham 
esses gases, com potencial de 
aquecimento global superior ao limite de 
2500 referido no n.º 3, por um período 
máximo de 12 meses. As autoridades 
competentes devem informar a Comissão 
Europeia sobre as razões que motivaram 
a sua decisão.

Or. en

Alteração 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior 
a 2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 5 
toneladas ou mais de CO2.

Suprimido

Or. en

Alteração 231
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2 500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 
5 toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de 1 de janeiro de 2025, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2 500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração concebidos para uma 
temperatura de funcionamento de -50 ºC 
ou superior e cuja carga equivalha a 
40 toneladas ou mais de CO2.

Or. pl

Alteração 232
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2 500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 
5 toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de 1 de janeiro de 2030, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou 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. de

Justificação

As experiências de há alguns anos sobre a eliminação dos CFC revelaram que o período de 
transição tem uma duração superior a seis anos. Os equipamentos de refrigeração são 
sistemas complexos em que não é possível substituir simplesmente um refrigerante por outro 
sem incorrer em desvantagens consideráveis em termos de eficiência energética e de 
segurança (inflamabilidade), contrariando a pretensão de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa. Em pequenas instalações com menos de 50 toneladas de equivalente de 
CO2, os custos de uma mudança são desproporcionadamente elevados.

Alteração 233
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2 500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 
5 toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de 1 de janeiro de 2015, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2 500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 
5 toneladas ou mais de CO2.

Or. de
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Alteração 234
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 5
toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, 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. A referência a 50 toneladas é fixada por analogia às categorias definidas no 
artigo 3.º. n.º 2.

Alteração 235
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 5 

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 50 
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toneladas ou mais de CO2. toneladas ou mais de CO2.

Os equipamentos existentes que 
funcionam com gases fluorados com 
efeito de estufa, com potencial de 
aquecimento global igual ou superior a 
2500, podem ser objeto de conservação ou 
assistência técnica utilizando gases 
fluorados com efeito de estufa 
valorizados, desde que tenham sido 
recuperados dos referidos equipamentos.

Or. en

Alteração 236
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 5 
toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração fixos concebidos para 
funcionarem a uma temperatura de -50 ºC 
ou superior e cuja carga equivalha a 50 
toneladas ou mais de CO2.

Or. en

Alteração 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2 500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 5
toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de [...]1, é proibida a utilização 
de gases fluorados com efeito de estufa, ou 
de misturas que contenham destes gases, 
cujo potencial de aquecimento global seja 
igual ou superior a 2 500, na assistência 
técnica ou na manutenção de equipamentos 
de refrigeração cuja carga equivalha a 40
toneladas ou mais de CO2. A presente 
disposição não é aplicável à utilização de 
gases fluorados com efeito de estufa 
recuperados ou reciclados, nem aos 
equipamentos destinados a funcionar 
abaixo de -50 ºC.
__________________
1 Inserir a data correspondente a 8 anos a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. it

Alteração 238
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 5 
toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de 1 de janeiro de 2015, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2150, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração concebidos para funcionarem 
a uma temperatura de -50 ºC ou superior 
e cuja carga equivalha a 40 toneladas ou 
mais de CO2.

Or. en
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Alteração 239
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 5 
toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 11 
quilogramas ou mais.

Or. en

Justificação

Para evitar um encargo desproporcionado para os operadores de equipamentos de pequenas 
dimensões, que é determinado em função da dimensão e não da equivalência CO2, o limiar 
para a assistência técnica deve ser expresso em quilogramas.

Alteração 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 5
toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de 1 de janeiro de 2025, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração concebidos para uma 
temperatura de funcionamento de -50 ºC 
ou superior e cuja carga equivalha a 40
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toneladas ou mais de CO2, à exceção dos 
gases fluorados com efeito de estufa 
valorizados ou reciclados.

Or. fr

Justificação

O prazo proposto no texto de origem não é alcançável e arrisca-se a ter um impacto 
particularmente forte nas pequenas e médias empresas. Por conseguinte, é necessário 
facilitar os prazos de transição e excluir desta proibição as aplicações de pequena 
envergadura, assim como autorizar a utilização de refrigerantes reciclados.

Alteração 241
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2 500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 
5 toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de 1 de janeiro de 2025, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2 500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 
40 toneladas ou mais de CO2. Até 1 de 
janeiro de 2025, esta disposição não se 
aplica aos gases fluorados com efeito de 
estufa recuperados ou reciclados.

Or. de

Justificação

Como consequência da proibição da utilização de clorofluorocarbonetos, os operadores 
fizeram investimentos na reconversão para gases fluorados. Deve, por conseguinte, ser 
garantido uma proteção adequada dos recursos, tendo em conta precisamente as pequenas 
instalações.
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Alteração 242
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 5 
toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de 1 de janeiro de 2025, é 
proibida a utilização de gases fluorados
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 50 
toneladas ou mais de CO2. A presente 
disposição não é aplicável a:
- equipamentos destinados a aplicações 
que funcionem abaixo dos -50 ºC;
- gases fluorados com efeito de estufa 
valorizados, com um potencial de 
aquecimento global igual ou superior a 
2 500, utilizados na manutenção ou na 
assistência técnica de equipamentos de 
refrigeração já existentes;
- gases fluorados com efeito de estufa 
reciclados, com um potencial de 
aquecimento global igual ou superior a 
2500, utilizados na manutenção ou na 
assistência técnica de equipamentos de 
refrigeração já existentes; ou
- equipamentos para os quais foi 
determinado nos requisitos de conceção 
ecológica, nos termos da Diretiva 
2009/125/CE relativa aos requisitos de 
conceção ecológica dos produtos 
relacionados com o consumo de energia, 
que, devido a uma superior eficiência 
energética durante o seu funcionamento, 
as emissões de CO2 do seu ciclo de vida 
são inferiores às emissões de 
equipamentos equivalentes que cumprem 
os requisitos de conceção ecológica 
relevantes e não contêm 
hidrofluorocarbonetos.
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Or. en

Alteração 243
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 5 
toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de 1 de janeiro de 2030, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 50 
toneladas ou mais de CO2.

A presente disposição não é aplicável a 
gases fluorados com efeito de estufa 
recuperados ou valorizados com um 
potencial de aquecimento global igual ou 
superior a 2500 utilizados na manutenção 
ou assistência técnica de equipamentos de 
refrigeração existentes, desde que tenham 
sido recuperados a partir dos referidos 
equipamentos.

Or. en

Justificação

Os utilizadores de equipamentos de refrigeração que tenham feito investimentos recentemente 
com vista a substituir o refrigerante R22 por substâncias alternativas seriam forçados a 
reconverter ou substituir equipamentos que podem não estar no fim do seu ciclo de vida. Por 
conseguinte, afigura-se melhor prever uma proibição a novos equipamentos e um período de 
transição para a manutenção do equipamento já existente.

Alteração 244
Chris Davies
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 1 de janeiro de 2020, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2500, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 5 
toneladas ou mais de CO2.

3. A partir de 1 de janeiro de 2018, é 
proibida a utilização de gases fluorados 
com efeito de estufa, ou de misturas que 
contenham destes gases, cujo potencial de 
aquecimento global seja igual ou superior a 
2150, na assistência técnica ou na 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração cuja carga equivalha a 40 
toneladas ou mais de CO2. A presente 
disposição não é aplicável a equipamentos 
destinados a aplicações concebidas para 
arrefecer produtos a temperaturas abaixo 
dos -50 ºC ou equipamentos convertidos 
para utilizarem gases fluorados com efeito 
de estufa com um potencial de 
aquecimento global superior a 2150 com 
vista a cumprir os compromissos 
assumidos nos termos do Regulamento 
relativo às substâncias que empobrecem a 
camada de ozono (Regulamento (CE) 
n.º 1005/2009).

Or. en

Justificação

Peritos e consultores independentes para a indústria sugerem que é possível uma proibição 
de assistência técnica a gases fluorados com efeitos de estufa com um potencial de 
aquecimento global de 2150. Contudo, para o alcançar, há que abrir exceções para os 
sistemas HCFC convertidos em conformidade com os regulamentos relativo ao ozono. 
Também se prevê excluir pequenos equipamentos desproporcionalmente afetados pela 
proibição.

Alteração 245
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Até 1 de janeiro de 2030, exclui-se da 
proibição a assistência técnica e a 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração que utilizam gases fluorados 
regenerados e provenientes da reciclagem.

Or. pl

Alteração 246
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até 1 de janeiro de 2027, a presente 
disposição não é aplicável a gases 
fluorados com efeito de estufa reciclados 
com um potencial de aquecimento global 
igual ou superior a 2500 utilizados na 
manutenção ou assistência técnica de 
equipamentos de refrigeração existentes, 
desde que tenham sido recuperados a 
partir dos referidos equipamentos.
Até 1 de janeiro de 2027, a presente 
disposição não é aplicável a gases 
fluorados com efeito de estufa valorizados 
com um potencial de aquecimento global 
igual ou superior a 2500 utilizados na 
manutenção ou assistência técnica de 
equipamentos de refrigeração existentes, 
desde que possuam um rótulo em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia



PE508.081v01-00 42/84 AM\931885PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos desta disposição, o potencial 
de aquecimento global das misturas que 
contêm gases fluorados com efeito de 
estufa é calculado como se descreve no 
anexo IV.

Suprimido

Or. en

Alteração 248
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de janeiro de 2017, os gases 
fluorados com efeito de estufa com um 
PAG igual ou superior a 2150 apenas 
podem ser utilizados para assistência 
técnica ou manutenção de outro 
equipamento de refrigeração que não o 
referido no primeiro parágrafo se esses 
gases forem recuperados a partir de outro 
equipamento na União.

Or. en

Alteração 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente regulamento não é 
aplicável a aplicações médicas de 
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utilização crítica, quando não existem 
alternativas adequadas ou quando essas 
alternativas não podem ser utilizadas por 
razões técnicas, económicas ou de 
segurança.

Or. en

Justificação

A utilização crítica de aplicações médicas que contenham gases fluorados com efeito de 
estufa deve ser mantida quando não se encontrem disponíveis alternativas adequadas, de 
modo a garantir uma prestação de serviços segura e eficaz ao nível dos cuidados de saúde 
essenciais.

Alteração 250
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Pré-carregamento de equipamentos

1. A partir de [dd/mm/aaaa] [data 
correspondente a três anos após a entrada 
em vigor do regulamento], os 
equipamentos de refrigeração ou de ar 
condicionado e as bombas de calor não 
podem ser carregados com 
hidrofluorocarbonetos antes de serem 
colocados no mercado nem antes de 
serem postos à disposição do utilizador 
final para serem instalados pela primeira 
vez.
Estes equipamentos só podem ser 
carregados, e apenas por pessoal 
certificado de acordo com o artigo 8.º, no 
local onde se destinem a ser utilizados.
2. O n.º 1 não se aplica aos equipamentos 
hermeticamente fechados nem aos 
equipamentos que contenham uma 
quantidade de hidrofluorocarbonetos 
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correspondente a menos de 2 % da 
capacidade máxima prevista do 
equipamento em causa.

Or. fr

Justificação

A proposta da Comissão de proibir o pré-carregamento teria efeitos negativos, tanto do 
ponto de vista económico como do ponto de vista ambiental, nomeadamente pela obrigação 
que seria criada de evacuar e carregar o dispositivo em cada etapa da manipulação, abrindo 
caminho a erros, por exemplo fugas ou uma possível sobrecarga do dispositivo.

Alteração 251
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Pré-carregamento de equipamentos

1. A partir de [dd/mm/aaaa] [data 
correspondente a três anos após a entrada 
em vigor do regulamento], os 
equipamentos de refrigeração ou de ar 
condicionado e as bombas de calor não 
podem ser carregados com 
hidrofluorocarbonetos antes de serem 
colocados no mercado nem antes de 
serem postos à disposição do utilizador 
final para serem instalados pela primeira 
vez.
Estes equipamentos só podem ser 
carregados, e apenas por pessoal 
certificado de acordo com o artigo 8.º, no 
local onde se destinem a ser utilizados.
2. O n.º 1 não se aplica aos equipamentos 
hermeticamente fechados nem aos 
equipamentos que contenham uma 
quantidade de hidrofluorocarbonetos 
correspondente a menos de 2 % da 
capacidade máxima prevista do 
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equipamento em causa.

Or. de

Justificação

A proibição do pré-carregamento é pouco eficaz em termos de redução das emissões de gases 
fluorados. Para efeitos de teste, os fabricantes deveriam voltar a esvaziar os aparelhos 
carregados antes do transporte. No local de utilização, o aparelho teria de ser novamente 
carregado, o que implicaria um risco acrescido de emissões involuntárias.

Alteração 252
Gilles Pargneaux

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

Texto da Comissão Alteração

 1. A partir de [dd/mm/aaaa] [data 
correspondente a três anos após a entrada 
em vigor do regulamento], os 
equipamentos de refrigeração ou de ar 
condicionado e as bombas de calor não 
podem ser carregados com 
hidrofluorocarbonetos antes de serem 
colocados no mercado nem antes de serem 
postos à disposição do utilizador final para 
serem instalados pela primeira vez.

1. A partir de [dd/mm/aaaa] [data 
correspondente a dois anos após a entrada 
em vigor do regulamento], os 
equipamentos de refrigeração ou de ar 
condicionado e as bombas de calor não 
podem ser carregados com 
hidrofluorocarbonetos antes de serem 
colocados no mercado nem antes de serem 
postos à disposição do utilizador final para 
serem instalados pela primeira vez.

Or. fr

Alteração 253
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de [dd/mm/aaaa] [data 
correspondente a três anos após a entrada 
em vigor do regulamento], os 
equipamentos de refrigeração ou de ar 

1. A partir de [dd/mm/aaaa] [data 
correspondente a três anos após a entrada 
em vigor do regulamento], os produtos e
equipamentos que tenham sido carregados 
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condicionado e as bombas de calor não 
podem ser carregados com 
hidrofluorocarbonetos antes de serem
colocados no mercado nem antes de serem 
postos à disposição do utilizador final 
para serem instalados pela primeira vez.

com hidrofluorocarbonetos não podem ser
colocados no mercado, se o produtor ou o 
importador não estiver previamente 
registado na base de dados a que se refere 
o artigo 15.º.

Or. de

Justificação

A proibição do pré-carregamento de equipamentos não é consentânea com o objetivo do 
regulamento de limitar a utilização de gases fluorados e minimizar as fugas.

Alteração 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de [dd/mm/aaaa] [data 
correspondente a três anos após a entrada 
em vigor do regulamento], os 
equipamentos de refrigeração ou de ar 
condicionado e as bombas de calor não 
podem ser carregados com 
hidrofluorocarbonetos antes de serem 
colocados no mercado nem antes de 
serem postos à disposição do utilizador 
final para serem instalados pela primeira 
vez.

1. A partir de [dd/mm/aaaa] [data 
correspondente a três anos após a entrada 
em vigor do regulamento], os 
equipamentos e os produtos que 
funcionam à base de 
hidrofluorocarbonetos não podem ser
importados para a União com 
hidrofluorocarbonetos, salvo se o 
importador se encontrar inscrito no 
registo de quotas referido no artigo 15.º.

Or. it

Alteração 255
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A partir de [dd/mm/aaaa] [data 
correspondente a três anos após a entrada 
em vigor do regulamento], os 
equipamentos de refrigeração ou de ar 
condicionado e as bombas de calor não 
podem ser carregados com 
hidrofluorocarbonetos antes de serem
colocados no mercado nem antes de serem 
postos à disposição do utilizador final 
para serem instalados pela primeira vez.

1. A partir de [dd/mm/aaaa] [data 
correspondente a um ano após a entrada 
em vigor do regulamento], os produtos e 
equipamentos colocados no mercado da 
União não podem ser carregados com 
hidrofluorocarbonetos, salvo se os 
hidrofluorocarbonetos tiverem sido 
colocados no mercado da União antes de 
[dd/mm/aaaa] [data correspondente ao 
início do sistema de quotas] ou estejam 
contemplados na quota de 
hidrofluorocarbonetos a que se refere o 
artigo 14.º.

Or. en

Justificação

As quantidades de refrigerante contidas em equipamentos importados têm de ser 
consideradas sem criar encargos administrativos desnecessários para assegurar que é dado 
o mesmo tratamento aos fabricantes de equipamento da UE e fora da UE. Os fabricantes de 
produtos/equipamentos terão de provar que apenas utilizam HFC abrangidos pela quota da 
UE (ou que já tenham sido colocados no mercado da UE antes do início da quota) através de 
uma declaração de conformidade. Terão de manter disponíveis os documentos necessários 
para inspeção (por exemplo: as «faturas» do fornecedor de gás HFC). Os pormenores têm de 
ser definidos através de um ato de execução.

Alteração 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

Estes equipamentos só podem ser 
carregados, e apenas por pessoal 
certificado de acordo com o artigo 8.º, no 
local onde se destinem a ser utilizados.

Suprimido

Or. it
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Alteração 257
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

Estes equipamentos só podem ser 
carregados, e apenas por pessoal 
certificado de acordo com o artigo 8.º, no 
local onde se destinem a ser utilizados.

Suprimido

Or. en

Alteração 258
Gilles Pargneaux

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

Texto da Comissão Alteração

Estes equipamentos só podem ser 
carregados, e apenas por pessoal 
certificado de acordo com o artigo 8.º, no 
local onde se destinem a ser utilizados.

Com exceção dos equipamentos referidos 
no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), os
equipamentos só podem ser carregados, e 
apenas por pessoal certificado de acordo 
com o artigo 8.º, no local onde se destinem 
a ser utilizados.

Or. fr

Justificação

As disposições do presente artigo tal como propostas pela Comissão não são pertinentes para 
os veículos e recipientes refrigerados.

Alteração 259
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A carga dos equipamentos referidos no 
artigo 3.º, n.º 1, alínea e), deve ser feita 
por pessoal certificado de acordo com o 
artigo 8.º, no Estado-Membro onde o 
veículo se encontra matriculado e à 
disposição do operador.

Or. fr

Justificação

É necessário ter em conta a especificidade do pré-carregamento no setor dos transportes.

Alteração 260
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica aos equipamentos 
hermeticamente fechados nem aos
equipamentos que contenham uma 
quantidade de hidrofluorocarbonetos 
correspondente a menos de 2 % da 
capacidade máxima prevista do 
equipamento em causa.

2. O n.º 1 não se aplica aos equipamentos 
que contenham uma quantidade de 
hidrofluorocarbonetos correspondente a 
menos de 2 % da capacidade máxima 
prevista do equipamento em causa.

Or. de

Justificação

A proibição do pré-carregamento de equipamentos não é consentânea com o objetivo do 
regulamento de limitar a utilização de gases fluorados e minimizar as fugas.

Alteração 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica aos equipamentos 
hermeticamente fechados nem aos 
equipamentos que contenham uma 
quantidade de hidrofluorocarbonetos 
correspondente a menos de 2 % da 
capacidade máxima prevista do 
equipamento em causa.

2. O n.º 1 não se aplica aos equipamentos 
que contenham uma quantidade de 
hidrofluorocarbonetos correspondente a 
menos de 2 % da capacidade máxima 
prevista do equipamento em causa.

Or. it

Alteração 262
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica aos equipamentos 
hermeticamente fechados nem aos 
equipamentos que contenham uma 
quantidade de hidrofluorocarbonetos 
correspondente a menos de 2 % da 
capacidade máxima prevista do 
equipamento em causa. 

2. O n.º 1 não se aplica aos equipamentos 
que contenham uma quantidade de 
hidrofluorocarbonetos correspondente a 
menos de 2 % da capacidade máxima 
prevista do equipamento em causa.

Or. en

Alteração 263
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve providenciar que a 
quantidade de hidrofluorocarbonetos que 
os produtores e importadores têm o direito 
de colocar anualmente no mercado da 

1. A Comissão deve providenciar que a 
quantidade de hidrofluorocarbonetos que 
os produtores e importadores têm o direito 
de colocar anualmente no mercado da 
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União não exceda a quantidade máxima 
para o ano em causa, calculada de acordo 
com o anexo V. Compete a cada produtor 
ou importador zelar por que a quantidade 
de hidrofluorocarbonetos, calculada de 
acordo com o anexo V, que coloca no 
mercado não excede a quota que lhe foi 
atribuída ao abrigo do artigo 145.º, n.º 5, 
ou para ele foi transferida ao abrigo do 
artigo 16.º.

União não exceda a quantidade máxima 
para o ano em causa, calculada de acordo 
com o anexo V. Compete a cada produtor 
ou importador de hidrofluorocarbonetos, 
assim como a cada produtor ou 
importador de produtos que contenham 
hidrofluorocarbonetos, zelar por que a 
quantidade de hidrofluorocarbonetos, 
calculada de acordo com o anexo V, que 
coloca direta ou indiretamente no mercado 
não excede a quota que lhe foi atribuída ao 
abrigo do artigo 145.º, n.º 5, ou para ele foi 
transferida ao abrigo do artigo 16.º.

Or. de

Justificação

O mecanismo de redução progressiva deve ser alargado aos produtores e importadores de 
produtos carregados com gases fluorados.

Alteração 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve providenciar que a 
quantidade de hidrofluorocarbonetos que 
os produtores e importadores têm o direito 
de colocar anualmente no mercado da 
União não exceda a quantidade máxima 
para o ano em causa, calculada de acordo 
com o anexo V. Compete a cada produtor 
ou importador zelar por que a quantidade 
de hidrofluorocarbonetos, calculada de 
acordo com o anexo V, que coloca no 
mercado não excede a quota que lhe foi 
atribuída ao abrigo do artigo 14.º, n.º 5, ou 
para ele foi transferida ao abrigo do artigo 
16.º.

1. A Comissão deve providenciar que a 
quantidade de hidrofluorocarbonetos 
incluídos nos anexos I e II que os 
produtores e importadores de 
hidrofluorocarbonetos e de produtos que 
os contenham têm o direito de colocar 
anualmente no mercado da União não 
exceda a quantidade máxima para o ano em 
causa, calculada de acordo com o anexo V. 
Compete a cada produtor ou importador de 
hidrofluorocarbonetos e de produtos que 
os contenham zelar por que a quantidade 
de hidrofluorocarbonetos, calculada de 
acordo com o anexo V, que coloca no 
mercado não excede a quota que lhe foi 
atribuída ao abrigo do artigo 14.º, n.º 5, ou 
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para ele foi transferida ao abrigo do artigo 
16.º.

Or. it

Justificação

A fim de proteger a competitividade das empresas estabelecidas na Europa, é fundamental 
que os importadores de equipamentos que contenham HFC sejam incluídos no mecanismo de 
eliminação gradual e de atribuição de quotas.

Alteração 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve providenciar que a 
quantidade de hidrofluorocarbonetos que 
os produtores e importadores têm o direito 
de colocar anualmente no mercado da 
União não exceda a quantidade máxima 
para o ano em causa, calculada de acordo 
com o anexo V. Compete a cada produtor 
ou importador zelar por que a quantidade 
de hidrofluorocarbonetos, calculada de 
acordo com o anexo V, que coloca no 
mercado não excede a quota que lhe foi 
atribuída ao abrigo do artigo 145.º, n.º 5, 
ou para ele foi transferida ao abrigo do 
artigo 16.º.

1. A Comissão deve providenciar, na 
medida em que existam, no mercado, 
alternativas seguras e técnica e 
economicamente viáveis que tenham em 
conta as diferentes condições climáticas 
dos Estados-Membros da União, que a 
quantidade de hidrofluorocarbonetos que 
os produtores e importadores têm o direito 
de colocar anualmente no mercado da 
União não exceda a quantidade máxima 
para o ano em causa, calculada de acordo 
com o anexo V. Compete a cada produtor 
ou importador zelar por que a quantidade 
de hidrofluorocarbonetos, calculada de 
acordo com o anexo V, que coloca no 
mercado não excede a quota que lhe foi 
atribuída ao abrigo do artigo 145.º, n.º 5, 
ou para ele foi transferida ao abrigo do 
artigo 16.º.

Or. fr

Justificação

É necessário refletir as realidades do mercado. As etapas devem ser realistas e viáveis do 
ponto de vista da saúde, da segurança, da eficácia energética e da perspetiva económica.
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Alteração 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente artigo não se aplica aos 
hidrofluorocarbonetos importados para a 
União a fim de serem destruídos.

2. O presente artigo não se aplica às 
seguintes situações:

O presente artigo também não se aplica 
aos produtores e importadores de menos 
de 1000 toneladas de equivalente de CO2 
de hidrofluorocarbonetos por ano.

a) aos hidrofluorocarbonetos importados 
para a União a fim de serem destruídos;
b) aos hidrofluorocarbonetos fornecidos 
para exportação direta para fora da 
União;
c) aos hidrofluorocarbonetos fornecidos 
para utilização em aplicações de 
matérias-primas;
d) aos hidrofluorocarbonetos fornecidos 
para reembalagem e subsequente 
exportação para fora da União;
e) aos hidrofluorocarbonetos produzidos 
ou importados para a União para 
utilização em aplicações médicas.

Or. en

Justificação

Uma isenção clara para aplicações médicas assegura a disponibilidade para esta utilização 
crítica. A utilização de HFC importados para fins de destruição não deve contar e os HFC 
em aplicações de matérias-primas tem o mesmo efeito que a destruição, dado que a 
substância é convertida noutra substância. Os HFC fornecidos para subsequente exportação 
nunca são colocados no mercado na UE e, por conseguinte, não devem ser contabilizados.

Alteração 267
Erik Bánki
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O presente artigo não se aplica aos
hidrofluorocarbonetos importados para a 
União a fim de serem destruídos.

2. O presente artigo não se aplica a:

a) hidrofluorocarbonetos importados para 
a União a fim de serem destruídos;
b) hidrofluorocarbonetos colocados no 
mercado da UE para os seguintes setores 
de utilização:
- aplicações no setor dos cuidados de 
saúde (incluindo ,em especial, aplicações 
médicas e farmacêuticas);
- aplicações aeroespaciais (incluindo, em 
especial, sistemas de supressão de 
incêndios e extintores em aviões);
- aplicações de produção e transmissão de 
energia elétrica;
- aplicações criogénicas;
- produção de gases industriais.

Or. en

Alteração 268
Bas Eickhout

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

Texto da Comissão Alteração

O presente artigo também não se aplica 
aos produtores e importadores de menos 
de 1 000 toneladas de equivalente de CO2
de hidrofluorocarbonetos por ano.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A atual isenção poderá ser uma potencial lacuna que permite importações de HFC sem 
quota, prejudicando dessa forma a integridade ambiental da eliminação gradual. Não devem 
ser autorizadas importações de HFC sem quota.

Alteração 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

 O presente artigo também não se aplica 
aos produtores e importadores de menos de 
1 000 toneladas de equivalente de CO2 de 
hidrofluorocarbonetos por ano.

O presente artigo também não se aplica aos 
produtores e importadores de menos de 10 
toneladas de equivalente de CO2 de 
hidrofluorocarbonetos por ano.

Or. en

Alteração 270
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o 
mais tardar até 31 de dezembro de 2014, 
um relatório sobre os avanços técnicos 
relativamente ao fornecimento de 
alternativas seguras, técnica e 
economicamente viáveis e 
comercializáveis aos 
hidrofluorocarbonetos existentes.

Or. de

Justificação

Ao determinar as quantidades máximas anuais de hidrofluorocarbonetos, a Comissão deve 
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ter em conta as alternativas seguras, técnica e economicamente viáveis, com um potencial de 
aquecimento global (PAG) reduzido que já estejam disponibilizadas no mercado.

Alteração 271
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Que alterem as quantidades máximas 
estabelecidas no anexo V, à luz da 
evolução do mercado dos 
hidrofluorocarbonetos e das emissões 
conexas; e

a) Que alterem as quantidades máximas 
estabelecidas no anexo V, à luz da 
evolução do mercado dos 
hidrofluorocarbonetos e das emissões 
conexas, se e na medida em que sejam 
disponibilizadas no mercado alternativas 
seguras, técnica e economicamente 
viáveis; e

Or. de

Justificação

Aquando de uma eventual alteração das quantidades máximas anuais de 
hidrofluorocarbonetos, a Comissão deve ter em conta as alternativas com um potencial de 
aquecimento global (PAG) reduzido que já estejam disponibilizadas no mercado.

Alteração 272
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Que alterem as quantidades máximas 
estabelecidas no anexo V, à luz da 
evolução do mercado dos 
hidrofluorocarbonetos e das emissões 
conexas; e

a) Que reduzem as quantidades máximas 
estabelecidas no anexo V, à luz da 
evolução do mercado dos 
hidrofluorocarbonetos e das emissões 
conexas; e

Or. de
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Alteração 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Que alterem as quantidades máximas 
estabelecidas no anexo V, à luz da 
evolução do mercado dos 
hidrofluorocarbonetos e das emissões 
conexas; e

a) Que alterem as quantidades máximas 
estabelecidas no anexo V, à luz da 
evolução do mercado dos 
hidrofluorocarbonetos e das emissões 
conexas, assim que exista no mercado 
uma alternativa exequível, segura e 
técnica e economicamente viável, tendo 
em conta as diferentes condições 
climáticas dos Estados-Membros da 
União; e

Or. fr

Justificação

Por motivos evidentes, devemos certificar-nos de que existem no mercado alternativas 
seguras e viáveis antes de proibir as utilizações dos hidrofluorocarbonetos mencionadas no 
presente texto.

Alteração 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 13 – 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:

4. A Comissão pode, no seguimento de um 
pedido por parte de uma autoridade 
competente de um Estado-Membro, 
através de atos de execução, autorizar 
uma isenção por período de tempo 
limitado com vista a excluir do requisito 
da quota definido no artigo 1.º 
determinadas categorias de produtos ou 
equipamentos listados no anexo III em 
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que a utilização de hidrofluorocarbonetos 
seja necessária por razões de saúde e 
segurança e em que não possa ser 
assegurado de outro modo um 
fornecimento suficiente. Os referidos atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 21.º.

a) Que alterem as quantidades máximas 
estabelecidas no anexo V, à luz da 
evolução do mercado dos 
hidrofluorocarbonetos e das emissões 
conexas; e
b) Que isentem do regime de quotas 
estabelecido no n.º 1 a colocação no 
mercado para determinadas finalidades 
que impliquem o uso de 
hidrofluorocarbonetos por razões de 
saúde ou de segurança e para as quais 
não seria possível obter as quantidades 
necessárias de outro modo.  

Or. en

Justificação

A alteração faria com que a revisão e alteração das quantidades máximas de HFC colocadas 
no mercado fizessem parte do artigo de revisão (artigo 19.º) em vez de serem objeto de um 
ato delegado e ii) incluiria quaisquer isenções ao requisito de quota diretamente no 
regulamento em vez de as introduzir mais tarde por via de um ato delegado. 

Alteração 275
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os produtores ou importadores 
existentes que já coloquem 
hidrofluorocarbonetos no mercado da 
União para fins de fornecimento de 
fabricantes que utilizam HFC como gás 
de transformação na produção de 
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semicondutores devem ser excluídos da 
redução gradual a que se refere o 
artigo 13.º, n.º 1, desde que os HFC sejam 
colocados no mercado somente para 
utilização na produção de semicondutores 
e que a utilização seja verificável por 
documentação que a comprove.

Or. en

Alteração 276
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Taxa de atribuição

Cada produtor e importador deve 
transmitir, antes de aceder à respetiva 
quota atribuída ou parte dela, uma taxa 
de atribuição para as quantidades de 
hidrofluorocarbonetos a colocar no 
mercado no ano seguinte.
2. A Comissão deve calcular a taxa de 
atribuição numa base anual e a uma taxa 
fixa por tonelada de equivalente de CO2
de hidrofluorocarbonetos. Para tal, os 
produtores e importadores que optem por 
aceder às respetivas quotas atribuídas ou
parte delas devem entregar uma 
declaração dirigida à Comissão, 
especificando a quantidade de 
hidrofluorocarbonetos que será acedida 
durante o ano seguinte.
3. A Comissão deve determinar a 
utilização das receitas geradas pelas taxas 
de atribuição. Após a dedução dos custos 
administrativos, as referidas receitas 
devem ser utilizadas para um ou mais dos 
seguintes fins:
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a) Financiamento adicional ao abrigo do 
LIFE de, no mínimo, 60 % das receitas; 
permitindo desta forma que os projetos 
relativos ao tratamento em fim de vida, 
formação, fiscalização do mercado ou 
facilitação da integração de tecnologias 
alternativas, especialmente em relação a 
temperaturas ambientes altas, sejam 
cobertos;
b) facilitação e implementação de um 
acordo internacional sobre 
hidrofluorocarbonetos;
4. A Comissão deve apresentar um 
relatório sobre a utilização das receitas 
em [1 de janeiro de 2017]. O relatório de 
síntese deve ser disponibilizado ao 
público, em formato eletrónico, com vista 
à sua divulgação ativa e sistemática em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1367/2006.
5. A Comissão deve, através de atos de 
execução, determinar as modalidades de 
recolha e distribuição das receitas 
referidas no n.º 3, bem como o formato da 
notificação referida no n.º 4. Os referidos 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 21.º

Or. en

Alteração 277
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em 31 de outubro de 2014, 
compete à Comissão estabelecer, por meio 
de decisões de execução, para cada 
produtor ou importador que tenha 
comunicado dados ao abrigo do artigo 6.º 

1. O mais tardar em 31 de outubro de 2014,
compete à Comissão estabelecer, por meio 
de decisões de execução, para cada 
produtor ou importador que tenha 
comunicado dados ao abrigo do artigo 6.º 
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do Regulamento (CE) n.º 842/2006, um 
valor de referência baseado na média anual 
das quantidades de hidrofluorocarbonetos 
que o produtor ou importador comunicou 
ter produzido ou importado de 2008 a 
2011.  Para efeitos da determinação destes 
valores de referência, as quantidades 
comunicadas que excedam as quotas não 
são contabilizadas. Os valores de 
referência são calculados de acordo com o 
anexo V do presente regulamento.

do Regulamento (CE) n.º 842/2006, um 
valor de referência baseado na média anual 
das quantidades de hidrofluorocarbonetos 
que o produtor ou importador comunicou 
ter colocado no mercado da UE de 2008 a 
2011.  Para efeitos da determinação destes 
valores de referência, as quantidades 
comunicadas que excedam as quotas não 
são contabilizadas. Os valores de 
referência são calculados de acordo com o 
anexo V do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A produção e a importação não determinam a quantidade colocada no mercado, dado que 
ignora as exportações.

Alteração 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os produtores e importadores que não 
tenham comunicado, ao abrigo do artigo 6.º 
do Regulamento (CE) n.º 842/2006, 
produções ou importações correspondentes 
ao período de referência referido no n.º 1 
podem declarar a intenção de produzir ou 
importar hidrofluorocarbonetos no ano 
seguinte.

2. Os produtores e importadores que não 
tenham comunicado, ao abrigo do artigo 6.º 
do Regulamento (CE) n.º 842/2006, 
produções ou importações correspondentes 
ao período de referência referido no n.º 1, 
bem como os importadores de 
equipamentos que contenham 
hidrofluorocarbonetos, declaram a 
intenção de produzir ou importar 
hidrofluorocarbonetos, ou de importar 
hidrofluorocarbonetos contidos nos 
produtos, no ano seguinte.

Or. it

Justificação

A fim de proteger a competitividade das empresas estabelecidas na Europa, é fundamental 
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que os importadores de equipamentos que contenham HFC sejam incluídos no mecanismo de 
eliminação gradual e de atribuição de quotas.

Alteração 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os exportadores de equipamentos que 
contenham hidrofluorocarbonetos 
declaram a sua intenção de requerer os 
créditos relativos às quotas com base nas 
quantidades exportadas no ano anterior.

Or. it

Alteração 280
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Compete à Comissão atribuir quotas 
para colocação de hidrofluorocarbonetos 
no mercado a cada produtor ou importador, 
para cada ano a partir de 2015, inclusive, 
recorrendo ao mecanismo de atribuição 
descrito no anexo VI.

5. Compete à Comissão atribuir quotas 
para colocação de hidrofluorocarbonetos 
no mercado a cada produtor ou importador, 
para cada ano a partir de 2015, inclusive, 
recorrendo ao mecanismo de atribuição 
descrito no anexo VI. A partir de 1 de 
janeiro de 2018, os produtores e 
importadores pagarão uma taxa de 
atribuição numa base anual com base 
num montante de 10 EUR por tonelada de 
equivalente de CO2 de 
hidrofluorocarbonetos por qualquer parte 
da quota atribuída. As receitas coletadas
devem ser utilizadas para apoiar a 
execução do presente regulamento e para 
dar resposta às diferenças regionais 
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especialmente identificadas em países 
com elevadas temperaturas, em relação ao 
grau de utilização de gases fluorados per 
capita, ao custo das tecnologias de 
substituição devido às condições 
climáticas, à criação de incentivos para a 
recuperação adequada de gases fluorados 
com efeito de estufa e à fiscalização do 
mercado com vista a combater o comércio 
ilegal. 

Or. en

Alteração 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Compete à Comissão atribuir quotas 
para colocação de hidrofluorocarbonetos 
no mercado a cada produtor ou importador, 
para cada ano a partir de 2015, inclusive, 
recorrendo ao mecanismo de atribuição 
descrito no anexo VI.

5. Compete à Comissão atribuir quotas 
para colocação de hidrofluorocarbonetos 
no mercado a cada produtor ou importador, 
bem como a cada importador de produtos 
que contenham hidrofluorocarbonetos,
para cada ano a partir de 2015, inclusive, 
recorrendo ao mecanismo de atribuição 
descrito no anexo VI.

Or. it

Justificação

A fim de proteger a competitividade das empresas estabelecidas na Europa, é fundamental 
que os importadores de equipamentos que contenham HFC sejam incluídos no mecanismo de 
eliminação gradual e de atribuição de quotas.

Alteração 282
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Até 31 de agosto de 2014, a Comissão 
deve apresentar uma proposta 
pormenorizada sobre o mecanismo de 
cobrança e atribuição das receitas a que 
se refere o n.º 5.

Or. en

Alteração 283
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O presente artigo não se aplica aos 
hidrofluorocarbonetos colocados no 
mercado da UE para os seguintes âmbitos
de utilização:
- aplicações no setor dos cuidados de 
saúde (incluindo ,em especial, aplicações 
médicas e farmacêuticas);
- aplicações aeroespaciais (incluindo, em 
especial, sistemas de supressão de 
incêndios e extintores em aviões);
- aplicações de produção e transmissão de 
energia elétrica;
- aplicações criogénicas;
- produção de gases industriais.

Or. en

Alteração 284
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os elementos a inscrever nesse registo, 
mediante pedido, são os seguintes:

Os elementos a inscrever nesse registo são 
os seguintes:

Or. de

Alteração 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os elementos a inscrever nesse registo, 
mediante pedido, são os seguintes:

O registo eletrónico deve incluir as 
seguintes informações:

Or. en

Alteração 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os importadores de produtos ou 
equipamentos que contenham 
hidrofluorocarbonetos que manifestem a 
sua adesão ao mecanismo de atribuição 
de quotas e apresentem uma declaração 
nos termos do artigo 14.º, n.º 2;

Or. it

Alteração 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Os exportadores de produtos ou 
equipamentos que contenham 
hidrofluorocarbonetos que manifestem a 
sua adesão ao mecanismo de atribuição 
de quotas e apresentem uma declaração 
nos termos do artigo 14.º, n.º 2;

Or. it

Alteração 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O registo eletrónico deve ser 
disponibilizado ao público, em formato
eletrónico, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1367/2006.

Or. en

Alteração 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

Cada exportador de produtos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa inscrito no registo referido no 
artigo 15.º, n.º 1, pode tomar como crédito 
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a quantidade que exportou da União, no 
ano anterior, da quota atribuída a outra 
empresa na União, desde que esta se 
encontre inscrita no registo.

Or. it

Alteração 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão efetuar o controlo 
das transações efetuadas ao abrigo do n.º 
1-A e apresentar ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho um relatório anual sobre o 
funcionamento do sistema de 
transferências.

Or. it

Alteração 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em 31 de março de 2014 
e, em seguida, anualmente, cada produtor, 
importador ou exportador que tenha 
produzido, importado ou exportado mais 
de uma tonelada métrica, ou mais de 1 
000 toneladas de equivalente de CO2, de 
gases fluorados com efeito de estufa e de 
gases referidos no anexo II no ano civil 
anterior deve comunicar à Comissão os 
dados previstos no anexo VII respeitantes a 

1. O mais tardar em 31 de março de 2014 
e, em seguida, anualmente, cada empresa
que tenha produzido, importado ou 
exportado mais de 1 000 toneladas de 
equivalente de CO2 de gases fluorados com 
efeito de estufa no ano civil anterior deve 
comunicar à Comissão os dados previstos 
no anexo VII respeitantes a cada uma 
dessas substâncias, para o ano civil em 
causa.
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cada uma dessas substâncias, para o ano 
civil em causa.

Or. it

Justificação

A fim de verificar o bom funcionamento do mecanismo de eliminação gradual, bem como o 
seu potencial impacto nas empresas estabelecidas na UE, a comunicação deve estabelecer 
uma distinção entre produtos e equipamentos produzidos na UE, importados e exportados.

Alteração 292
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em 31 de março de 2014 
e, em seguida, anualmente, cada produtor, 
importador ou exportador que tenha 
produzido, importado ou exportado mais 
de uma tonelada métrica, ou mais de 
1 000 toneladas de equivalente de CO2, de
gases fluorados com efeito de estufa e de 
gases referidos no anexo II no ano civil 
anterior deve comunicar à Comissão os 
dados previstos no anexo VII respeitantes a 
cada uma dessas substâncias, para o ano 
civil em causa.

1. O mais tardar em 31 de março de 2014 
e, em seguida, anualmente, cada produtor, 
importador ou exportador que tenha 
produzido, importado ou exportado gases 
fluorados com efeito de estufa e de gases 
referidos no anexo II no ano civil anterior 
deve comunicar à Comissão os dados 
previstos no anexo VII respeitantes a cada 
uma dessas substâncias, para o ano civil 
em causa.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da comunicação deve ser alargado de modo a incluir todos os 
produtores, importadores e exportadores.

Alteração 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em 31 de março de 2014 
e, em seguida, anualmente, cada produtor, 
importador ou exportador que tenha 
produzido, importado ou exportado mais 
de uma tonelada métrica, ou mais de
1 000 toneladas de equivalente de CO2, de 
gases fluorados com efeito de estufa e de 
gases referidos no anexo II no ano civil 
anterior deve comunicar à Comissão os 
dados previstos no anexo VII respeitantes a 
cada uma dessas substâncias, para o ano 
civil em causa.

1. O mais tardar em 31 de março de 2014 
e, em seguida, anualmente, cada produtor, 
importador ou exportador que tenha 
produzido, importado ou exportado mais 
de 10 toneladas de equivalente de CO2, de 
gases fluorados com efeito de estufa e de 
gases referidos no anexo II no ano civil 
anterior deve comunicar à Comissão os 
dados previstos no anexo VII respeitantes a 
cada uma dessas substâncias, para o ano 
civil em causa.

Or. en

Alteração 294
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mais tardar em 31 de março de 2014 
e, em seguida, anualmente, cada empresa 
que tenha destruído mais de uma tonelada 
métrica, ou mais de 1 000 toneladas de 
equivalente de CO2, de gases fluorados 
com efeito de estufa e de gases referidos no 
anexo II no ano civil anterior deve 
comunicar à Comissão os dados previstos 
no anexo VII respeitantes a cada uma 
dessas substâncias, para o ano civil em 
causa.

2. O mais tardar em 31 de março de 2014 
e, em seguida, anualmente, cada empresa 
que tenha destruído gases fluorados com 
efeito de estufa e de gases referidos no 
anexo II no ano civil anterior deve 
comunicar à Comissão os dados previstos 
no anexo VII respeitantes a cada uma 
dessas substâncias, para o ano civil em 
causa.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da comunicação deve ser alargado de modo a incluir todos os 
produtores, importadores e exportadores.
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Alteração 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O mais tardar em 31 de março de 2014 
e, em seguida, anualmente, cada empresa 
que tenha colocado no mercado mais de 
10 000 toneladas de equivalente de CO2 de 
gases fluorados com efeito de estufa e dos 
gases referidos no anexo II, em produtos 
ou equipamentos, no ano civil anterior 
deve comunicar à Comissão os dados 
previstos no anexo VII respeitantes a cada 
uma dessas substâncias, para o ano civil 
em causa.

3. O mais tardar em 31 de março de 2014 
e, em seguida, anualmente, cada empresa 
que tenha produzido, importado ou 
exportado mais de 10 000 toneladas de 
equivalente de CO2 de gases fluorados com 
efeito de estufa, em produtos ou 
equipamentos, no ano civil anterior deve 
comunicar à Comissão os dados previstos 
no anexo VII respeitantes a cada uma 
dessas substâncias, para o ano civil em 
causa.

Or. it

Justificação

A fim de verificar o bom funcionamento do mecanismo de eliminação gradual, bem como o 
seu potencial impacto nas empresas estabelecidas na UE, a comunicação deve estabelecer 
uma distinção entre produtos e equipamentos produzidos na UE, importados e exportados. 
Uma comunicação que incida na colocação no mercado não fornece informações detalhadas 
suficientes.

Alteração 296
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Compilação de dados relativos às 

emissões
1. Compete aos Estados-Membros coligir 
dados sobre as emissões de gases 
fluorados com efeito de estufa.
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Para o efeito, cada Estado-Membro deve 
estabelecer o sistema mais adequado dos 
seguintes:
a) Constituição de uma base de dados a 
nível nacional para compilação dos dados 
registados de acordo com o artigo 5.º, 
n.º 1.
b) Realização de inquéritos sobre as 
emissões dos operadores abrangidos pelo 
disposto no artigo 5.º, n.º 1, com base 
numa amostra representativa destes, a 
partir dos quais se extrapola.
2. Quando a Comissão solicitar os dados 
coligidos em conformidade com o n.º 1, 
estes devem ser-lhe facultados, podendo a 
Comissão transmiti-los depois aos outros 
Estados-Membros.
3. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
estabeleçam os requisitos dos sistemas de 
compilação de dados referidos no n.º 1, 
segundo parágrafo, do presente artigo e 
especifiquem se, em determinados setores, 
deve estabelecer-se um sistema conforme 
com a alínea a), ou com a alínea b), do 
segundo parágrafo do mesmo número. 

Or. en

Alteração 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Compilação de dados relativos às 
emissões
1. Compete aos Estados-Membros coligir 
dados sobre as emissões de gases 



PE508.081v01-00 72/84 AM\931885PT.doc

PT

fluorados com efeito de estufa.
Para o efeito, cada Estado-Membro deve 
estabelecer o sistema mais adequado dos 
seguintes:
a) Constituição de uma base de dados a 
nível nacional para compilação dos dados 
registados de acordo com o artigo 5.º, 
n.º 1.
b) Realização de inquéritos sobre as 
emissões dos operadores abrangidos pelo 
disposto no artigo 5.º, n.º 1, com base 
numa amostra representativa destes, a 
partir dos quais se extrapola.
2. Quando a Comissão solicitar os dados 
coligidos em conformidade com o n.º 1, 
estes devem ser-lhe facultados, podendo a 
Comissão transmiti-los depois aos outros 
Estados-Membros.
3. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
estabeleçam os requisitos dos sistemas de 
compilação de dados referidos no n.º 1, 
segundo parágrafo, do presente artigo e 
especifiquem se, em determinados setores, 
deve estabelecer-se um sistema conforme 
com a alínea a), ou com a alínea b), do 
segundo parágrafo do mesmo número. 

Or. en

Justificação

Introduz sistemas paralelos de apresentação de relatórios que iriam criar encargos 
administrativos desnecessários. Como consequência, seria necessário efetuar uma alteração 
ao artigo 19.º, n.º 3, para eliminar a referência ao artigo 18.º, n.º 2.

Alteração 298
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Compilação de dados relativos às 

emissões
1. Compete aos Estados-Membros coligir 
dados sobre as emissões de gases 
fluorados com efeito de estufa.
Para o efeito, cada Estado-Membro deve 
estabelecer o sistema mais adequado dos 
seguintes:
a) Constituição de uma base de dados a 
nível nacional para compilação dos dados 
registados de acordo com o artigo 5.º, 
n.º 1.
b) Realização de inquéritos sobre as 
emissões dos operadores abrangidos pelo 
disposto no artigo 5.º, n.º 1, com base 
numa amostra representativa destes, a 
partir dos quais se extrapola.

Or. en

Alteração 299
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Compilação de dados relativos às 

emissões
A Agência Europeia do Ambiente deve 
coligir dados de modo a aferir a 
quantidade de gases fluorados com efeito 
de estufa na atmosfera e deve torná-los 
públicos.

Or. en
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Alteração 300
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a Comissão solicitar os dados 
coligidos em conformidade com o n.º 1, 
estes devem ser-lhe facultados, podendo a 
Comissão transmiti-los depois aos outros 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. en

Alteração 301
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
estabeleçam os requisitos dos sistemas de 
compilação de dados referidos no n.º 1, 
segundo parágrafo, do presente artigo e 
especifiquem se, em determinados setores, 
deve estabelecer-se um sistema conforme 
com a alínea a), ou com a alínea b), do 
segundo parágrafo do mesmo número. 

Suprimido

Or. en

Alteração 302
Jolanta Emilia Hibner



AM\931885PT.doc 75/84 PE508.081v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Compilação de dados relativos às 

emissões
Os Estados-Membros devem criar um 
sistema ou utilizar um sistema já 
existente, caso esteja disponível, que lhes 
permita controlar a utilização e as 
emissões efetivas de gases fluorados nos 
setores abrangidos pelo presente 
regulamento. O referido sistema pode 
incluir a compilação e análise de dados 
registados pelos operadores dos 
equipamentos, tal como especifica o 
artigo 5.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 303
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão publicará, o mais tardar em 
31 de dezembro de 2020, um relatório 
sobre a disponibilidade de 
hidroclorofluorocarbonetos no mercado da 
União, designadamente para aplicações 
médicas.

A Comissão publicará, o mais tardar seis 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento, um relatório sobre a 
execução do mesmo e sobre a
disponibilidade de 
hidroclorofluorocarbonetos no mercado da 
União, para os diversos setores 
pertinentes. O relatório abrange os 
primeiros cinco anos de execução e inclui 
uma avaliação das quantidades de 
hidrofluorocarbonetos previstas no 
anexo V no período 2021-2030.

Or. fr
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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 304
Erik Bánki

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão publicará, o mais tardar em 
31 de dezembro de 2020, um relatório 
sobre a disponibilidade de 
hidroclorofluorocarbonetos no mercado da 
União, designadamente para aplicações 
médicas.

A Comissão publicará, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2020, um relatório sobre a 
disponibilidade de 
hidroclorofluorocarbonetos no mercado da 
União, designadamente para aplicações 
médicas, e a viabilidade de um plano de 
redução gradual relativamente a espumas
que contenham gases fluorados com 
efeito de estufa.

Or. en

Alteração 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Compete à Comissão supervisionar a 
aplicação e os efeitos do presente 
regulamento com base nas informações 
relativas à colocação no mercado 
comunicadas de acordo com o artigo 17.º e 
nas informações relativas às emissões de 
gases fluorados com efeito de estufa 
facultadas de acordo com o artigo 18.º, 
n.º 2.  

3. Compete à Comissão supervisionar a 
aplicação e os efeitos do presente 
regulamento com base nas informações
relativas à colocação no mercado 
comunicadas de acordo com o artigo 17.º.

Or. en
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Justificação

Esta alteração está relacionada com a minha alteração que propõe a supressão do 
artigo 18.º, sendo por conseguinte uma consequência da mesma.

Alteração 306
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão publicará, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2024, um relatório geral 
sobre a aplicação do presente regulamento, 
do qual devem constar previsões da 
procura de hidrofluorocarbonetos após 
2030.

A Comissão publicará, o mais tardar onze 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento, um relatório geral exaustivo
sobre a aplicação do presente regulamento 
nos primeiros 10 anos, do qual devem 
constar previsões da procura de 
hidrofluorocarbonetos após 2030.

Or. fr

Justificação

A alteração visa assegurar uma periodicidade de comunicação de cinco anos no que respeita 
à aplicação do regulamento.

Alteração 307
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão publicará, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2024, um relatório geral 
sobre a aplicação do presente regulamento, 
do qual devem constar previsões da 
procura de hidrofluorocarbonetos após 
2030.

A Comissão publicará, o mais tardar em 31 
de dezembro de 2022, um relatório geral 
sobre a aplicação do presente regulamento, 
do qual devem constar:

Or. en
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Alteração 308
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma previsão da procura contínua de 
hidrofluorocarbonetos em 2024, 2027, 
2030 e após 2030;

Or. en

Alteração 309
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma avaliação da potencial redução 
gradual de hidrofluorocarbonetos até 
2030 ou pouco depois dessa data, 
incluindo as derrogações e outras 
medidas necessárias para apoiar tal 
proposta;

Or. en

Alteração 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma perspetiva geral das normas 
europeias e internacionais, da legislação 
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nacional em matéria de segurança e dos 
códigos de construção dos 
Estados-Membros que impeçam a 
transição para refrigerantes inflamáveis, 
tais como os hidrocarbonetos;

Or. en

Alteração 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) uma análise da disponibilidade de 
alternativas tecnicamente viáveis e 
eficazes em termos de custos para 
produtos e equipamentos que contenham 
gases fluorados com efeito de estufa 
relativamente ao produtos e equipamentos 
não listados no anexo III, tendo em conta 
a eficiência energética;

Or. en

Alteração 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de dezembro de 2020, a Comissão 
publica um relatório sobre a 
disponibilidade de hidrofluorocarbonetos 
no mercado da União e fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 20.º para alterar as 
quantidades máximas definidas no 
anexo V tendo em conta a evolução do 
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mercado no tocante aos 
hidrofluorocarbonetos e emissões 
conexas;

Or. en

Justificação

Desta forma, a revisão e alteração das quantidades máximas de HFC colocados no mercado 
fariam parte da Revisão em vez de ficarem sujeitas a um ato delegado nos termos do 
artigo 13.º.

Alteração 313
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 31 de dezembro de 
2020, publica um relatório avaliando o 
custo administrativo e económico do 
presente regulamento para as empresas, 
incluindo propostas sobre como reduzir 
esses custos.

Or. en

Alteração 314
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 3.º, n.º 4, 7.º, n.º 2, 8.º, 
n.º 7, 9.º, n.º 3, 10.º, n.º 7, 13.º, n.º 5, 14.º, 
n.º 6, 17.º, n.º 5, 18.º, n.º 3, e 19.º, n.ºs 1 e 
2, é conferido à Comissão por um período
indeterminado, a partir de [dd/mm/aaaa] 

2. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 3.º, n.º 4, 7.º, n.º 2, 8.º, 
n.º 7, 9.º, n.º 3, 10.º, n.º 7, 13.º, n.º 4, 14.º, 
n.º 6, 17.º, n.º 5, 18.º, n.º 3, e 19.º, n.ºs 1 e 
2, é conferido à Comissão por um período 
de cinco anos, a partir de [dd/mm/aaaa] 
[data de entrada em vigor do regulamento]. 
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[data de entrada em vigor do regulamento]. A Comissão elabora um relatório relativo 
à delegação de poderes o mais tardar nove 
meses antes do final do prazo de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
automaticamente prorrogada por períodos 
de igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho se opuserem a 
essa prorrogação pelo menos três meses 
antes do final de cada período.

Or. fr

Justificação

No artigo 13.º, a delegação de poderes é referida no ponto 4 e não no ponto 5. Por outro 
lado, a delegação de poderes deve ser limitada no tempo e deve ser disponibilizado um 
relatório sobre a sua delegação.

Alteração 315
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 3.º, n.º 4, 7.º, n.º 2, 8.º, 
n.º 7, 9.º, n.º 3, 10.º, n.º 7, 13.º, n.º 5, 14.º, 
n.º 6, 17.º, n.º 5, 18.º, n.º 3, e 19.º, n.ºs 1 e 
2, pode ser revogado a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior especificada na mesma, mas não 
afeta os atos delegados já em vigor.

3. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 3.º, n.º 4, 7.º, n.º 2, 8.º, 
n.º 7, 9.º, n.º 3, 10.º, n.º 7, 13.º, n.º 4, 14.º, 
n.º 6, 17.º, n.º 5, 18.º, n.º 3, e 19.º, n.ºs 1 e 
2, pode ser revogado a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior especificada na mesma, mas não 
afeta os atos delegados já em vigor.

Or. fr

Justificação

No artigo 13.º, a delegação de poderes é referida no ponto 4 e não no ponto 5.
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Alteração 316
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto nos artigos 3.º, n.º 4, 
7.º, n.º 2, 8.º, n.º 7, 9.º, n.º 3, 10.º, n.º 7, 
13.º, n.º 5, 14.º, n.º 6, 17.º, n.º 5, 18.º, n.º 3, 
e 19.º, n.ºs 1 e 2, só entram em vigor se 
nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido prazo 
pode ser prorrogado por dois meses, por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto nos artigos 3.º, n.º 4, 
7.º, n.º 2, 8.º, n.º 7, 9.º, n.º 3, 10.º, n.º 7, 
13.º, n.º 4, 14.º, n.º 6, 17.º, n.º 5, 18.º, n.º 3, 
e 19.º, n.ºs 1 e 2, só entram em vigor se 
nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido prazo 
é prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. fr

Justificação

No artigo 13.º, a delegação de poderes é referida no ponto 4 e não no ponto 5.

Alteração 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, os Regulamentos n.os

1497/2007, 1516/2007, 303/2008, 
304/2008, 305/2008, 306/2008, 307/2008 e 
3084/2008 da Comissão continuam em 
vigor e continuam a ser aplicáveis, salvo 
se forem revogados, e até o serem, pela 
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Comissão através de atos de execução [ou 
delegados] adotados nos termos do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração para manter os regulamentos de execução da Comissão já 
existentes relativos à formação e certificação, salvo se forem revogados, e até o serem, em 
data posterior pela Comissão.

Alteração 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As referências ao regulamento revogado 
devem entender-se como referências ao 
presente regulamento e ser lidas de acordo 
com o quadro de correspondência 
constante do anexo VIII.

As referências ao regulamento 
n.º 842/2006  revogado devem entender-se 
como referências ao presente regulamento 
e ser lidas de acordo com o quadro de 
correspondência constante do anexo VIII. 

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração para manter os regulamentos de execução da Comissão já 
existentes relativos à formação e certificação, salvo se forem revogados, e até o serem, em 
data posterior pela Comissão.

Alteração 319
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento aplica-se com O presente regulamento aplica-se com 
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efeitos desde 1 de janeiro de 2014. efeitos desde […]1

__________________
1 Inserir a data: 1 de janeiro do ano a 
seguir à data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. it


