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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 
gases fluorados com efeito de estufa
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0643),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2 e o artigo 192.º, n.º 1 do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0370/2012),

 Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de …1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de …2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

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

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Num relatório elaborado pela 
Comissão, relativo à aplicação, aos efeitos 
e à adequação do Regulamento (CE) 

(3) Num relatório elaborado pela 
Comissão, relativo à aplicação, aos efeitos 
e à adequação do Regulamento (CE) 

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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n.º 842/2006, conclui-se que as medidas de 
confinamento vigentes, se plenamente 
aplicadas, são potencialmente capazes de 
reduzir as emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa. Essas medidas devem, 
portanto, manter-se e ser clarificadas com 
base na experiência adquirida na sua 
aplicação. Algumas delas devem mesmo 
ser alargadas a outros aparelhos que 
utilizam quantidades substanciais de gases 
fluorados com efeito de estufa, como os 
camiões e reboques refrigerados. A 
obrigação de estabelecer e conservar 
registos dos equipamentos que contêm 
desses gases deve abranger também os 
comutadores elétricos.

n.º 842/2006, conclui-se que as medidas de 
confinamento vigentes, se plenamente 
aplicadas, são potencialmente capazes de 
reduzir as emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa. Essas medidas devem, 
portanto, manter-se e ser clarificadas com 
base na experiência adquirida na sua 
aplicação e devem ser complementadas 
por requisitos relativos aos sistemas de 
recuperação. Algumas delas devem 
mesmo ser alargadas a outros aparelhos 
que utilizam quantidades substanciais de 
gases fluorados com efeito de estufa, como 
os camiões e reboques refrigerados. A 
obrigação de estabelecer e conservar 
registos dos equipamentos que contêm 
desses gases deve abranger também os 
comutadores elétricos.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) Essas proibições só devem ser impostas 
se delas resultar uma redução global das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
nomeadamente das correspondentes a 
fugas de gases fluorados com esse efeito e 
às emissões de CO2 associadas ao consumo 
energético dos equipamentos em causa.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) A abordagem regulamentar utilizada 
para as substâncias que empobrecem a 
camada de ozono no Regulamento (CE) 
n.º 2037/2000 e no Regulamento (CE) n.º
1005/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de setembro de 2009, 
relativo às substâncias que empobrecem a 
camada de ozono1, deve ser igualmente 
utilizada para regulamentar os 
hidrofluorocarbonetos. Além da proibição 
de colocação no mercado de 
equipamentos à base de 
hidrofluorocarbonetos, das medidas de 
confinamento e dos requisitos de 
recuperação, conclui-se que a maneira 
mais eficaz e economicamente mais 
vantajosa de reduzir a longo prazo as 
emissões de hidrofluorocarbonetos consiste 
em reduzir de forma gradual a colocação 
destas substâncias no mercado. 

________________
1 JO L 286 de 31.10.2009, p. 1.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de reduzir de forma gradual a 
colocação de hidrofluorocarbonetos no 
mercado e, concomitantemente, de não 
exceder a quantidade máxima global 
definida para a colocação destas 
substâncias no mercado da União, a 

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

Comissão deve atribuir aos produtores e 
importadores quotas individuais para a 
colocação de hidrofluorocarbonetos no 
mercado. A partir de 1 de janeiro de 2018, 
a utilização de quotas deve estar sujeita a 
uma taxa que deverá ser cobrada pela 
Comissão e redistribuída para corrigir 
disparidades regionais na implementação 
do presente regulamento na União.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A produção de alguns gases 
fluorados com efeito de estufa pode 
resultar em emissões significativas de 
subprodutos de outros gases fluorados 
com efeito de estufa durante o processo de 
produção. Estas emissões de subprodutos 
devem ser eliminadas como condição para 
colocar no mercado gases fluorados com 
efeito de estufa, a fim de assegurar que o 
impacto do seu ciclo de vida completo 
sobre o clima seja tratado. 

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A) “Aerossol técnico”, um gerador de 
aerossol utilizado na manutenção, 
reparação, limpeza, ensaio, desinfeção, 
fabricação, instalação ou outras 
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aplicações em que uma formulação não 
inflamável é requerida.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores dos equipamentos que 
contêm gases fluorados com efeito de 
estufa devem tomar precauções para evitar 
a libertação não intencional desses gases 
(adiante designadas por «fugas»).

2. Os operadores dos equipamentos que 
contêm gases fluorados com efeito de 
estufa devem tomar medidas de precaução
para evitar a libertação não intencional 
desses gases (adiante designadas por 
«fugas»). Sem prejuízo da obrigação de 
tomar medidas de precaução para evitar 
fugas, os operadores têm que assegurar 
que as taxas máximas de fugas não sejam 
ultrapassadas.

Or. en

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. São atribuídas à Comissão 
competências para adotar atos delegados, 
nos termos do artigo 20.º, que 
especifiquem as medidas de precaução 
mínimas e as taxas máximas de fugas 
referidas no n.º 2, com base nas melhores 
práticas e experiências nos 
Estados-Membros para cada tipo de 
equipamento. Essas disposições devem ser 
adotadas até [1 de janeiro de 2015]. 

Or. en
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Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

e) Camiões refrigerados e reboques 
refrigerados.

e) Camiões refrigerados, reboques 
refrigerados e camionetas refrigeradas.

Or. en
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Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Quantidade de gases fluorados com 
efeito de estufa adicionados e razões da 
adição; no caso da assistência técnica ou 
manutenção de equipamento de 
refrigeração, nos termos  do artigo 11.º, 
n.º 3, terceiro parágrafo, também indicar 
se a substância foi reciclada ou 
regenerada, assim como o nome e o 
endereço da empresa que efetuou a 
reciclagem ou regeneração;

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os registos referidos no n.º 1 serão
conservados numa base de dados 
estabelecida pelas autoridades competentes 
do Estado-Membro. A Comissão prestará 
orientação operacional e assistência 
técnica aos Estados-Membros no 
estabelecimento e manutenção da base de 
dados. Os Estados-Membros garantirão 
que o acesso às informações referidas nos 
n.ºs 1 e 2 conforme com a Diretiva 
2003/4/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de janeiro de 2003, 
relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente1. 
_____________
1 JO L 41 de 14.2.2003, p. 26.

Or. en
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Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

A menos que os registos referidos no n.º 1 
sejam conservados numa base de dados 
estabelecida pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro, as 
pessoas e empresas que efetuem as 
atividades referidas no n.º 1, alínea e), por 
conta do operador devem conservar uma 
cópia dos registos durante, pelo menos, 
cinco anos. 

Suprimido

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando a autoridade competente ou a 
Comissão solicitar os registos, estes devem 
ser-lhe facultados.

Suprimido

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão, por meio de um ato de 
execução, estabelece o modelo dos registos 
referidos no n.º 1 e definir o modo com 
estes devem ser efetuados e conservados. 
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conservados. Esse ato é adotado em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 21.º

Esse ato é adotado em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
21.º

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. Sem prejuízo do disposto no artigo 
9.º, n.º 1, os produtores e importadores 
são proibidos de colocar no mercado os 
gases fluorados com efeito de estufa 
indicados nos Anexos I e II, exceto se 
todos os gases com efeito de estufa 
gerados como subprodutos durante o 
processo de produção, inclusive durante o 
processo de produção da sua 
matéria-prima e dos seus agentes de 
processamento, forem eliminados.

Or. en

Justificação

A produção de HFC ocorre frequentemente em países terceiros que não impõem restrições a 
emissões de subprodutos (como as emissões de HFC-23). A proposta da Comissão poderia, 
portanto, aumentar involuntariamente as emissões globais de gases fluorados se não 
houvesse uma proibição de colocação no mercado de quaisquer gases fluorados cujas 
emissões de subprodutos durante o processo de produção não fossem eliminadas. 

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros estabelecerão 
sistemas de recuperação obrigatórios dos 
gases fluorados com efeito de estufa em 
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produtos e equipamentos não abrangidos 
pela Diretiva 2012/19/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 
2012, relativa aos resíduos de produtos 
eléctricos e electrónicos1, até 1 de janeiro 
de 2006. Esses sistemas de recuperação 
requerem um depósito financeiro por 
conta de gases fluorados com efeito de 
estufa colocados no mercado, a 
reembolsar pela quantidade de gases 
fluorados com efeito de estufa que for 
entregue a uma instalação de destruição 
aprovada, exceto se já tiverem sido 
estabelecidos sistemas de recuperação de 
eficiência comparável. 
_______________
1 JO L 197 de 24.7.2012, p. 38.

Or. en

Justificação

A fim de promover a responsabilidade do produtor, devem ser estabelecidos sistemas de 
recuperação em todos os Estados-Membros, de forma a assegurar a reciclagem, regeneração 
ou destruição de gases fluorados.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros adotarão 
medidas específicas sobre a 
responsabilidade dos produtores pela 
recuperação dos gases fluorados com 
efeito de estufa contidos em espumas.

Or. en

Justificação

A fim de promover a responsabilidade do produtor, devem ser estabelecidos sistemas de 
recuperação em todos os Estados-Membros, de forma a assegurar a reciclagem, regeneração 
ou destruição de gases fluorados.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
alterem a lista dos equipamentos referidos 
no n.º 1 incluindo nessa lista outros tipos 
de equipamentos, cuja importância 
aumente em consequência da evolução 
comercial ou tecnológica.

2. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
alterem a lista dos equipamentos referidos 
no n.º 1 incluindo nessa lista outros tipos 
de equipamentos, cuja importância 
aumente em consequência da evolução 
comercial ou tecnológica, assim como 
para adotar normas específicas relativas 
aos sistemas de recuperação referidos no 
n.º 1-A.

Or. en

Justificação

A fim de promover a responsabilidade do produtor, devem ser estabelecidos sistemas de 
recuperação em todos os Estados-Membros, de forma a assegurar a reciclagem, regeneração 
ou destruição de gases fluorados.

Alteração 22

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 

Suprimido
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requisitos de conceção ecológica 
pertinentes.

Or. en

Justificação

Esta disposição poderia criar uma lacuna e prejudicar a certeza de mercado que, de outro 
modo, pode ser conseguida por proibições. Há amplos diferenciais de eficiência energética 
no equipamento à base de HFC, assim como no equipamento baseado em refrigerantes 
naturais. A regulamentação dos gases fluorados poderia, portanto, ser potencialmente 
prejudicada pela seleção de equipamento específico por comparação entre a eficiência 
energética de equipamento não HFC e HFC.  

Alteração 23

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 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.

Or. en
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

 c) A partir de 1 de janeiro de 2017, a 
quantidade de gases com efeito de estufa 
que o produto ou equipamento contém, 
expressa em massa ou em equivalente de 
CO2.

c) A partir de 1 de janeiro de 2017, a 
quantidade de gases com efeito de estufa 
que o produto ou equipamento contém, 
expressa em massa ou em equivalente de 
CO2 e PAG.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os recipientes para gases fluorados 
com efeito de estufa com um PAG igual 
ou superior a 2150 utilizados para 
assistência técnica ou manutenção de 
equipamento de refrigeração, nos termos 
do artigo 11.º, n.º 3, terceiro parágrafo,
serão rotulados com a indicação de até 
que ponto a substância foi reciclada ou 
regenerada, assim como do nome e 
endereço da empresa que efetuou a 
reciclagem ou regeneração. 

Or. en
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A utilização de SF6 em células de 
distribuição secundária de média 
voltagem é proibida a partir de 1 de 
janeiro de2020.

Or. en

Justificação

O SF6 é um gás com efeito de estufa com um potencial de aquecimento até 22.800 vezes 
superior ao dióxido de carbono (CO2) e uma duração de vida atmosférica de mais de 3.000 
anos. Na Europa, estão em funcionamento quase 3 milhões de instalações de média voltagem 
que contêm SF6. Já se encontram agora disponíveis no mercado, e produzidas por uma vasta 
gama de fabricantes, alternativas competitivas sem SF6 para células de distribuição 
secundária de média voltagem (na interface com a baixa voltagem). Consequentemente, 
qualquer emissão de SF6 deve ser considerada como simplesmente irresponsável.

Alteração 27

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 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 uma 
temperatura de funcionamento de -50ºC 
ou superior e cuja carga equivalha a 40
toneladas ou mais de CO2.

Or. en
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Justificação

Recentes atividades e experiências com o recarregamento em supermercados europeus 
mostram que podem ser obtidas reduções significativas de HFC economicamente eficientes 
através de proibições de utilização, e já em 2015. A introdução antecipada de proibições de 
utilização permite, portanto, obter amplos benefícios ambientais e de custos. Excluir da 
proibição de utilização cerca de 80% dos sistemas no setor do pequeno comércio através de 
um aumento do limite de 5 para 40 toneladas de equivalente CO2 reduziria os benefícios 
ambientais a apenas 8% ou menos. O equipamento de refrigeração que funciona a 
temperaturas abaixo de -50°C também deve ser excluído. 

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. 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 29

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. É conferida à Comissão competência 
para adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 20.º, para conceder derrogações, 
quando adequado, e por um período de 
tempo específico, a certas utilizações de
SF6, quando, por razões técnicas, 
económicas ou de segurança, não 
estiverem disponíveis alternativas.
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Or. en

Alteração 30

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 
1000 toneladas de equivalente de CO2 de 
hidrofluorocarbonetos por ano.

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

Or. en

Alteração 31

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

Or. en

Alteração 32

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 

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 
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descrito no anexo VI. descrito no anexo VI. A partir de 1 de 
janeiro de 2018, os produtores e 
importadores pagarão uma taxa de 
atribuição com base num montante de 30 
€ por tonelada de equivalente de CO2 de 
hidrofluorocarbonetos por qualquer quota 
utilizada ou transferida. As receitas 
cobradas serão utilizadas para apoiar a 
implementação do presente regulamento e 
para corrigir as disparidades regionais do 
custo de tecnologias de substituição 
devido a condições climáticas.

Or. en

Justificação

Na proposta da Comissão, as quotas são atribuídas sem qualquer custo, o que viola o 
princípio do poluidor-pagador. É, portanto, introduzida uma taxa de utilização de quotas de 
HFC com base no montante de 30 €/ton eq-CO2, que se esperava ser o custo médio de CO2
durante a terceira fase do RECLE aquando da aprovação da Diretiva RECLE. Isto garantirá 
uma fonte de receitas para compensar disparidades regionais de custos devidas às condições 
climáticas.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
estabeleçam o mecanismo de recálculo dos 
valores de referência nos termos do n.º 3 e 
alterem ou complementem o mecanismo de 
atribuição de quotas descrito no anexo VI.

6. São conferidos à Comissão, em 
conformidade com o artigo 20.º, poderes 
para a adoção de atos delegados que 
estabeleçam o mecanismo de recálculo dos 
valores de referência nos termos do n.º 3 e 
alterem ou complementem o mecanismo de 
atribuição de quotas descrito no anexo VI, 
assim como para especificar o mecanismo 
de atribuição de receitas, nos termos do 
n.º 5.

Or. en



PR\928287PT.doc 23/40 PE506.101v01-00

PT

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

O registo deve incluir:

Or. en

Alteração 35

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 mais 
de uma tonelada métrica, ou mais de 500
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 36

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 1000 toneladas de 

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 500 toneladas de 
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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.

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 37

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, cada Estado-Membro deve 
estabelecer o sistema mais adequado dos 
seguintes:

Para o efeito, cada Estado-Membro deve 
estabelecer uma base de dados a nível 
nacional para compilação dos dados 
registados de acordo com o artigo 5.º, n.º 1.

(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 38

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. 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 
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2, é conferido à Comissão por um período 
indeterminado, a partir de [dd/mm/aaaa] 
[data de entrada em vigor do 
regulamento].

2, é conferido à Comissão por um período 
de cinco anos a contar de …1 A Comissão 
elabora um relatório relativo à delegação 
de poderes num prazo máximo de nove 
meses antes do termo do período de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
o mais tardar três meses antes do final de 
cada prazo. 
_______________________
1 Inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – linha 9-A (nova)

Texto da Comissão

Alteração

9-A. Aerossóis técnicos 1 de janeiro de 2020

Or. en

Justificação

As alternativas sustentáveis são economicamente eficientes e permitem conseguir reduções 
significativas de emissões de HFC (~3.6 Mt/equivalente CO2/ano em 2030).
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Alteração 40

Proposta de regulamento
Anexo III - quadro – linha 10

Texto da Comissão

10. Frigoríficos e congeladores domésticos 
com HFC que contenham 
hidrofluorocarbonetos com potencial de 
aquecimento global igual ou superior a 
150

1 de janeiro de 2015

Alteração

10. Frigoríficos e congeladores domésticos 
com HFC  

1 de janeiro de 2015

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – linha 10-A (nova)

Texto da Comissão

Alteração

10-A. Equipamento de refrigeração que 
contenha gases fluorados com efeito de 
estufa com um potencial de aquecimento 
global igual ou superior a 2150 

1 de janeiro de 2015

Or. en

Justificação

O artigo 11.º, n.º 3, proíbe a utilização, a partir de 2015, de gases fluorados com efeito de 
estufa com um PAG igual ou superior a 2150 para a assistência técnica ou manutenção de 
equipamento de refrigeração. Por razões de coerência com esta proibição de utilização, a 
colocação no mercado de equipamento de refrigeração que contenha gases fluorados com um 
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PAG igual ou superior a 2150 também deve ser proibida a partir do mesmo ano.  

Alteração 42

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – linha 10-B (nova)

Texto da Comissão

Alteração

10-B. Equipamento de refrigeração fixo 
que contenha gases fluorados com efeito 
de estufa

1 de janeiro de 2020

Or. en

Justificação

Este setor abrange atualmente a quota-parte mais elevada de emissões de HFC. As 
alternativas sustentáveis são economicamente eficientes e permitem conseguir reduções 
significativas de emissões de HFC (~15,3 Mt/equivalente CO2/ano em 2030) – valores que 
não incluem as reduções significativas de emissões de GEE resultantes de poupanças de 
energia. As taxas de penetração de alternativas sustentáveis podem atingir 100% de 
penetração no mercado em 2020.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – linha 10-C (nova)

Texto da Comissão

Alteração

10-C. Equipamento de refrigeração 
móvel, exceto embarcações de pesca, que 
contenha gases fluorados com efeito de 
estufa

1 de janeiro de 2025
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Or. en

Justificação

As alternativas sustentáveis são economicamente eficientes e permitem conseguir reduções de 
emissões (~0.7 Mt/equivalente CO2/ano em 2030). As taxas de penetração de alternativas 
sustentáveis podem atingir 100% da penetração no mercado em 2025, ou próximo dessa 
data.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Anexo III - quadro – linha 11 – parte 1

Texto da Comissão

11. Frigoríficos e 
congeladores para 
armazenamento, 
exposição ou distribuição 
de produtos a retalho e nas 
atividades de restauração 
(«utilização comercial») –
sistemas hermeticamente 
fechados 

que contêm HFC cujo 
potencial de aquecimento 
global é igual ou superior 
a 2500

1 de janeiro de 2017

Alteração

11. Frigoríficos e 
congeladores para 
armazenamento, 
exposição ou distribuição 
de produtos a retalho e nas 
atividades de restauração 
(«utilização comercial») –
sistemas hermeticamente 
fechados 

que contêm HFC cujo 
potencial de aquecimento 
global é igual ou superior 
a 2150

1 de janeiro de 2015

Or. en
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Alteração 45

Proposta de regulamento
Anexo III - quadro – linha 11 – parte 2

Texto da Comissão

11. Frigoríficos e 
congeladores para 
armazenamento, 
exposição ou distribuição 
de produtos a retalho e nas 
atividades de restauração 
(«utilização comercial») –
sistemas hermeticamente 
fechados 

que contêm HFC cujo 
potencial de aquecimento 
global é igual ou superior 
a 150

1 de janeiro de 2020 

Alteração

11. Frigoríficos e 
congeladores para 
armazenamento, 
exposição ou distribuição 
de produtos a retalho e nas 
atividades de restauração 
(«utilização comercial») –
sistemas hermeticamente 
fechados 

que contêm HFC  1 de janeiro de 2018 

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Anexo III - quadro – linha 12

Texto da Comissão

12. Aparelhos de ar condicionado 
residenciais móveis (equipamentos 
hermeticamente fechados que os 
utilizadores finais podem deslocar de um 
compartimento para outro) cujo potencial 
de aquecimento global é igual ou superior 
a 150

1 de janeiro de 2020
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Alteração

12. Aparelhos de ar condicionado 
residenciais móveis (equipamentos 
hermeticamente fechados que os 
utilizadores finais podem deslocar de um 
compartimento para outro)  

1 de janeiro de 2020

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – linha 12-A (nova)

Texto da Comissão

Alteração

12-A. Equipamento de ar condicionado 
fixo, exceto resfriadores centrífugos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa

1 de janeiro de 2020

Or. en

Justificação

Este setor tem uma quota-parte elevada de emissões de HFC e é a fonte de emissões em mais 
rápido crescimento. As alternativas sustentáveis são economicamente eficientes e permitem 
atingir reduções significativas de HFC (~29 Mt/equivalente CO2/ano em 2030). As taxas de
penetração das alternativas sustentáveis podem atingir 100% de penetração no mercado em 
2020 ou próximo dessa data.
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – linha 12-B (nova)

Texto da Comissão

Alteração

12-B. Resfriadores que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa

1 de janeiro de 2027

Or. en

Justificação

As alternativas sustentáveis são economicamente eficientes e permitem obter reduções de 
emissões (~9 kt/equivalente CO2/ano em 2030). As taxas de penetração das alternativas 
sustentáveis podem atingir 100% de penetração no mercado em 2027.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – linha 12-C (nova)

Texto da Comissão

Alteração

12-C. Equipamento de ar condicionado 
em navios de carga que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa

1 de janeiro de 2020

Or. en

Justificação

As alternativas sustentáveis são economicamente eficientes e permitem obter reduções de 
emissões (~232 kt/equivalente CO2/ano em 2030). As taxas de penetração das alternativas 
sustentáveis podem atingir 100% de penetração no mercado em 2020.
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – linha 12-D (nova)

Texto da Comissão

Alteração

12-D. Espumas que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa

1 de janeiro de 2015

Or. en

Justificação

As espumas podem ter uma longa duração de vida de até 50 anos. Além disso, é dispendioso 
recuperar os gases emitidos por produtos de espuma. Uma falta de intervenção pública hoje 
poderá, assim, resultar em emissões mais elevadas nas próximas décadas. As alternativas 
sustentáveis são economicamente eficientes e permitem conseguir reduções significativas de 
HFC (~3.9 Mt/equivalente CO2/ano em 2030). As taxas de penetração das alternativas 
sustentáveis podem atingir 100% de penetração no mercado em 2015.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Anexo V – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A quantidade máxima referida no artigo 
13.º, n.º 1,  é calculada aplicando à média 
anual da quantidade total produzida e 
importada para a União de 2008 a 2011 as 
seguintes percentagens:

A quantidade máxima referida no 
artigo 13.º, n.º 1, é calculada aplicando à 
média anual da quantidade total produzida 
e importada para a União de 2009 a 2012 
as seguintes percentagens:

Or. en

Justificação

Os dados para 2012 estarão disponíveis em breve, pelo que devem se utilizados os dados 
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mais atuais para calcular a linha de base, isto é, tendo em conta a média durante o período 
de 2009-2012.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Anexo V - quadro – linha 2

Texto da Comissão

2016–17 93 %

Alteração

2016–17 83 %

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Anexo V - quadro – linha 5

Texto da Comissão

2024–26 31 %

Alteração

2024–26 25 %

Or. en

Justificação

Na sua resolução de 14 de setembro de 2011, o PE pediu “uma redução rápida da produção 
e consumo de HFC” na UE. O atual calendário de reduções necessita de ser encurtado para 
assegurar a exequibilidade técnica e uma transição economicamente eficiente para 
alternativas sustentáveis e evitar o excesso de atribuição de quotas de HFC. A Comissão 
Europeia apresentou uma proposta de calendário de redução gradual sem ter em conta a 
proibição de utilização prevista no artigo 11.º. A proibição de utilização conduzirá a uma 
redução significativa da procura de HFC, pelo que as fases de redução, nomeadamente antes 
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de 2018 e após 2023, devem ser mais ambiciosas.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Anexo V - quadro – linha 6

Texto da Comissão

2027–29 24 %

Alteração

2027–29 19 %

Or. en

Justificação

Na sua resolução de 14 de setembro de 2011, o PE pediu “uma redução rápida da produção 
e consumo de HFC” na UE. O atual calendário de reduções necessita de ser encurtado para 
assegurar a exequibilidade técnica e uma transição economicamente eficiente para 
alternativas sustentáveis e evitar o excesso de atribuição de quotas de HFC. A Comissão 
Europeia apresentou uma proposta de calendário de redução gradual sem ter em conta a 
proibição de utilização prevista no artigo 11.º. A proibição de utilização conduzirá a uma 
redução significativa da procura de HFC, pelo que as fases de redução, nomeadamente antes 
de 2018 e após 2023, devem ser mais ambiciosas.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Anexo V - quadro – linha 7

Texto da Comissão

2030 21 %

Alteração

2030 16 %

Or. en
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Justificação

Na sua resolução de 14 de setembro de 2011, o PE pediu “uma redução rápida da produção 
e consumo de HFC” na UE. O atual calendário de reduções necessita de ser encurtado para 
assegurar a exequibilidade técnica e uma transição economicamente eficiente para 
alternativas sustentáveis e evitar o excesso de atribuição de quotas de HFC. A Comissão 
Europeia apresentou uma proposta de calendário de redução gradual sem ter em conta a 
proibição de utilização prevista no artigo 11.º. A proibição de utilização conduzirá a uma 
redução significativa da procura de HFC, pelo que as fases de redução, nomeadamente antes 
de 2018 e após 2023, devem ser mais ambiciosas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

O Protocolo de Montreal, considerado como o mais bem sucedido dos acordos internacionais 
em matéria ambiental, conseguiu a supressão e a redução progressiva globais das substâncias 
que mais empobrecem a camada de ozono, incluindo os clorofluorocarbonetos (CFC) e os 
hidroclorofluorocarbonetos (HCFC). Os hidrofluorocarbonetos (HFC) têm vindo 
recentemente a funcionar como substitutos dos CFF e dos HCFC, mas são climaticamente 
muito ativos. Além disso, os gases fluorados com efeito de estufa (gases-F), incluindo os 
perfluorocarbonetos (PFC) e o hexafluoreto de enxofre (SF6), têm potenciais de aquecimento 
global (PAG) até 23.000 vezes superiores ao dióxido de carbono e podem permanecer na 
atmosfera milhares de anos. É necessário agir.

A União Europeia (UE) pediu uma redução de 80%-95% das emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE) até 2050, em relação aos níveis de 1990. Segundo o Roteiro para uma economia 
hipocarbónica da Comissão Europeia, para atingir este objetivo, são necessárias, até 2030, 
reduções de 72%-73% das emissões não CO2 (o que inclui os gases fluorados com efeito de 
estufa). Mas, enquanto todos os outros gases com efeito de estufa têm vindo a ser reduzidos, 
as emissões de gases-F na UE aumentaram de 60% desde 1990. Os produtos e equipamentos à 
base de HFC podem ter uma duração de vida de até 50 anos. É, portanto, necessária agora 
legislação adicional para impedir o aumento das emissões durante várias décadas futuras.

Felizmente, já existem hoje no mercado, e em utilização, alternativas sustentáveis – que se 
revelaram seguras e eficientes em termos de custo e de energia. Estas alternativas sustentáveis 
podem substituir quase todos os equipamentos à base de HFC agora e no futuro próximo. A 
desativação da utilização de HFC reforçará o crescimento sustentável, incentivará a inovação 
e compensará as indústrias europeias que investiram em tecnologias verdes. A experiência 
dinamarquesa serve de primeiro exemplo. Aí, a proibição de gases-F foi antecipada há uma 
década, incentivando o investimento e a inovação, e beneficiando muitas pequenas e médias 
empresas que agora chegaram à maturidade e continuam a expandir-se fora da Dinamarca.
Através de uma liderança global ambiciosa, a Europa pode manter a sua competitividade no 
domínio da tecnologia de arrefecimento e aquecimento inovadora, em conformidade com a 
gestão ambiental.

AS PROPOSTAS DO RELATOR

O relator apoia muitos elementos da proposta da Comissão. A limitação quantitativa do 
volume de HFC que pode ser colocado no mercado (a “redução gradual”) constitui um passo 
na direção certa, como também é o caso da proibição de equipamento hermeticamente 
fechado e pré-carregado. A formação e a certificação para alternativas sustentáveis é 
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importante. A interdição da assistência técnica e da manutenção do equipamento de 
refrigeração existente com HFC e misturas de grande potencial contra o clima reduzirá as 
emissões e produzirá poupanças de energia. Além disso, o relator apoia a interdição da 
utilização de HFC em certos equipamentos como frigoríficos e congeladores domésticos, para
os quais existem atualmente no mercado alternativas menos prejudiciais. Sobretudo, porém, a 
proposta poderia ir mais longe no apoio a alternativas sustentáveis e às pequenas empresas 
europeias que as produzem. O relator considera, portanto, que a proposta da Comissão pode 
ser melhorada de várias formas, como seguidamente se expõe.

Proibições de colocação no mercado (PCM) e de utilização

Já existem atualmente na Europa alternativas sustentáveis para o equipamento que contém 
HFC. O relator considera que as proibições de colocação no mercado (PCM) são adequadas 
quando estas alternativas desejáveis podem satisfazer a procura de novo equipamento em 
determinado subsetor. As PCM também ajudam a impedir a utilização de HFC em setores 
onde a refrigeração natural está disponível, assegurando assim uma boa relação 
custo-benefício da desativação e preservando quotas limitadas de HFC para setores que 
efetivamente deles necessitam. Além disso, as PCM e as proibições de utilização dão um sinal 
claro às pequenas empresas europeias que produzem alternativas sustentáveis e asseguram um 
clima de investimento transparente, estável e previsível. 

Assim, o relator introduz PCM e proibições de utilização quando as taxas de penetração de 
alternativas sustentáveis podem atingir 100% de penetração no mercado1 ou situar-se 
próximas desta percentagem, nomeadamente:

 Espumas: PCM em 2015. As espumas podem ter durações de vida de até 50 anos. 
Além disso, é difícil recuperar gases expulsos de produtos da espuma. A falta de 
intervenção pública hoje pode, assim, resultar em emissões mais elevadas nas 
próximas décadas. As alternativas sustentáveis são economicamente eficientes e 
permitem reduções significativas de emissões de HFC (~3.9 Mt/equivalente CO2/ano 
em 2030).

 Aerossóis técnicos: PCM em 2020. As alternativas sustentáveis são economicamente 
eficientes e permitem reduções significativas de emissões de HFC (~3.6 
Mt/equivalente CO2/ano em 2030). 

 Refrigeração: PCM em 2020 para equipamentos de refrigeração fixos. Este setor 
abrange atualmente a maior parte das emissões de HFC. As alternativas sustentáveis 
são economicamente eficientes e permitem uma redução significativa das emissões de 
HFC (~15.3 Mt/equivalente CO2/ano em 2030) – valores que não incluem as reduções 
significativas de emissões de GEE resultantes de poupanças de energia. PCM em 2025 
para os equipamentos de refrigeração móveis, exceto embarcações de pesca. As 

                                               
1 A taxa de penetração é definida com o potencial máximo do mercado de opções de redução para substituir novos produtos 
ou equipamentos à base de HFC num setor particular. Uma taxa de penetração de 100% em 2015 significa que 100% das 
novas unidades de HFC instaladas em 2015 podem ser substituídas por unidades à base de tecnologias alternativas.
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alternativas sustentáveis são economicamente eficientes e permitem reduções de 
emissões (~0.7 Mt/equivalente CO2/ano em 2030).

 Ar condicionado: PCM em 2020 para equipamentos de ar condicionado fixos e navios 
de carga. Este setor contribui para uma parte elevada de emissões de HFC e é a fonte 
de emissões em mais rápido crescimento. As alternativas sustentáveis são 
economicamente eficientes e permitem reduções significativas das emissões de HFC
(~29 Mt/equivalente CO2/ano em 2030). PCM em 2027 para resfriadores centrífugos. 
As alternativas sustentáveis são economicamente eficientes e permitirão reduções de 
emissões (~9 kt/equivalente CO2/ano em 2030).  

Além disso, o relator propõe a proibição, em 2020, da utilização de SF6 células de distribuição 
secundária de média voltagem. O SF6 é um gás com efeito de estufa com um potencial de 
aquecimento 22.800 vezes ao dióxido de carbono (CO2) e com uma duração de vida 
atmosférica de mais de 3.000 anos. Já se encontram disponíveis no mercado alternativas 
competitivas sem SF6, pelo que qualquer emissão de SF6 deve ser considerada como 
simplesmente irresponsável. 

Redução progressiva

Na sua Resolução de 14 de setembro de 2011 sobre uma abordagem global às emissões 
antropogénicas não CO2 climaticamente relevantes, o Parlamento instou a uma redução 
rápida da produção e consumo de HFC na União Europeia. Isto não provocará uma aceitação 
rápida das alternativas antes das PCM e proibições de utilização, mas incentivará a sistemas 
mais estritos e recompensará a recuperação e a reciclagem.

Assim, o relator introduz medidas concebidas para eliminar a atribuição excessiva de 
emissões de HFC e para assegurar a exequibilidade técnica, assim como um calendário mais 
curto de redução progressiva economicamente eficiente, em particular:

 Calendário mais curto para a redução progressiva. O atual calendário da redução 
progressiva precisa de ser encurtado para assegurar a exequibilidade técnica e uma 
transição economicamente eficiente para alternativas sustentáveis. A Comissão 
apresentou um calendário de redução sem ter em conta as restrições de utilização 
referidas no artigo 11.º. Estas últimas conduzirão a uma procura significativamente 
mais baixa de HFC, pelo que as fases de redução, nomeadamente antes de 2018 e após 
2023, devem ser mais ambiciosas. 

 Taxa de atribuição. É introduzida uma taxa de atribuição de quotas de HFC no valor 
de 30 €/ton equivalente CO2, que se esperava ser o preço médio para emissões de CO2
durante a terceira fase do RECLE aquando da adoção da Diretiva RECLE. Isto 
garantirá uma fonte de receitas para compensar diferenças regionais de custos devidas 
às condições climáticas.

 Linha de base corrigida. A linha de base para o calendário da redução progressiva
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proposta pela Comissão baseia-se na média anual da quantidade produzida e
importada para a UE durante o período de 2008-2011. Uma vez que os dados para 
2012 estarão disponíveis em breve, deve ser utilizada a última data para calcular a 
linha de base, isto é, tendo em conta a média do período 2009-2012.

Proibição de emissões de subprodutos

A proposta da Comissão poderá involuntariamente aumentar as emissões globais de gases 
fluorados e complicar ainda mais os progressos climáticos a nível internacional se a questão 
das emissões de subprodutos não for devidamente tratada. A razão é que a produção de HFC 
ocorre frequentemente em países terceiros sem restrições de emissões de subprodutos (como 
as emissões de HFC-23) ou obrigações vinculativas de reduzir as emissões de GEE. Assim, o 
relator introduz a proibição de colocação no mercado de qualquer gás fluorado constante nos 
Anexos I e II, a menos que as emissões de subprodutos geradas durante o processo de 
produção sejam destruídas. Dada a integração vertical e o limitado número de produtores no 
setor, a aplicação não deverá ser razão de preocupação.

Confinamento e recuperação

São necessárias obrigações claras em matéria de confinamento e recuperação para ultrapassar 
as historicamente baixas taxas de cumprimento e a eficiência económica.

O relator introduz, portanto, alterações para limitar as fugas e promover a recuperação, 
nomeadamente:

 Restrições de utilização. A proposta de restringir a assistência técnica e a manutenção 
do equipamento de refrigeração existente com elevado PAG resultante de HFC deve 
ser melhorada. As recentes atividades e experiências de recarga nos supermercados 
europeus mostram reduções significativas e economicamente eficientes de HFC 
podem ser conseguidas através desta medida, e já em 2015. Uma restrição de
utilização antecipada proporciona, portanto, enormes benefícios ambientais e de 
custos. Excluir da restrição de utilização cerca de 80% dos sistemas no setor do 
pequeno comércio, através de um aumento de 5 para 40 toneladas de equivalente CO2, 
reduziria os benefícios ambientais para apenas 8% ou menos. O equipamento de 
refrigeração que funciona a temperaturas inferiores a -50°C também é excluído. 
Nestes setores, a utilização da recuperação de HFC de PAG elevado ainda seria 
permitida para promover a reciclagem.

 Sistemas de recuperação. A fim de assegurar a recuperação e de promover a 
responsabilidade do produtor, devem ser estabelecidos sistemas de recuperação em 
todos os Estados-Membros para assegurar a reciclagem, a valorização ou a destruição 
de gases fluorados.

 Medidas de precaução mínimas. Deve-se requerer que os utilizadores tomem um 



PE506.101v01-00 40/40 PR\928287PT.doc

PT

mínimo de medidas de precaução para evitar as fugas antes que ocorram, com base nas 
melhores práticas da indústria e na experiência nos Estados-Membros.

 Taxas máximas de fuga. Devem ser estabelecidas taxas máximas de fuga para cada 
tipo de equipamento, a fim de melhorar a observância e a aplicação das disposições, 
com base nas melhores práticas da indústria, experiências nos Estados-Membros e 
normas internacionais e europeias.

 Âmbito alargado. O alargamento das obrigações de confinamento a todos os 
equipamentos móveis é economicamente eficiente e permite reduções significativas 
das emissões (~2.4 Mt/equivalente CO2/ano).


