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Posição comum do Conselho

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 18
Citação 1

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
n.º 1 do artigo 175.º e o artigo 95.º em
conjugação com os 7.º, 8.º e 9.º do presente 
regulamento,

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 95.º,

Or. de

Justificação

Reposição da base jurídica proposta pela Comissão e aprovada pelo Parlamento em primeira 
leitura.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer e Vittorio Prodi

Alteração 19
Citação 1

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
n.º 1 do artigo 175.º e o artigo 95.º em 
conjugação com os 7.º, 8.º e 9.º do presente 
regulamento,

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 95.º,

Or. en

Justificação

No intuito de garantir a certeza jurídica, o Regulamento deveria ter uma base jurídica única. 
Terá que ter por base o artigo 95º, uma vez que um regulamento orientado para o produto 
assente no artigo 175º poderia funcionar em detrimento do mercado interno. Um 
regulamento que tenha por base o artigo 95º deveria, como é evidente, dizer respeito às mais 
rigorosas normas em matéria de ambiente e protecção ambiental.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 20
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) Os gases fluorados regulamentados 
pelo Protocolo de Quioto e pelo presente 
Regulamento são gases com consideráveis 
efeitos de estufa, alguns dos quais são 
23.900 vezes mais nocivos do que o CO2 ou 
subsistem na atmosfera até 50.000 anos. 

Or. en

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 21
Considerando 5

(5) O principal objectivo do presente 
regulamento é reduzir as emissões de gases 
fluorados com efeitos de estufa abrangidos 

(5) O principal objectivo do presente 
regulamento é prevenir e reduzir as 
emissões de gases fluorados com efeitos de 
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pelo Protocolo de Quioto e proteger assim o 
ambiente; a base jurídica dessas disposições 
deverá portanto ser o n.º 1 do artigo 175.º do 
Tratado.

estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto e 
proteger assim o ambiente; a base jurídica 
dessas disposições deverá portanto ser o 
n.º 1 do artigo 175.º do Tratado.

Or. en

Justificação

Para uma grande maioria das aplicações, há já alternativas disponíveis para os HFC, PFC e 
SF6, alternativas essas tecnicamente exequíveis, rentáveis e mais aceitáveis do ponto de vista 
ambiental. Cumpre combater as alterações climáticas através da inovação, pelo que há que 
encorajar uma rápida transição para alternativas e tecnologias compatíveis com o ambiente. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 22
Considerando 6

(6) No entanto, afigura-se adequado tomar 
medidas a nível comunitário, com base no 
artigo 95.º do Tratado, a fim de harmonizar 
os requisitos relativos à utilização de gases 
fluorados com efeitos de estufa e à 
comercialização e rotulagem de produtos e 
equipamentos que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa. Considera-se 
apropriado estabelecer restrições de 
comercialização e de utilização 
relativamente a certas aplicações de gases 
fluorados com efeito de estufa nos casos em 
que existam alternativas viáveis e não seja 
possível melhorar o confinamento e a 
recuperação. Deverão também ser tidas em 
conta as iniciativas voluntárias de alguns 
sectores industriais e o facto de o 
desenvolvimento de alternativas estar ainda 
em curso.

(6) Afigura-se adequado tomar medidas a 
nível comunitário a fim de harmonizar os 
requisitos mínimos relativos à utilização de 
gases fluorados com efeitos de estufa e à 
comercialização e rotulagem de produtos e 
equipamentos que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa. Considera-se 
apropriado estabelecer restrições de 
comercialização e de utilização 
relativamente a certas aplicações de gases 
fluorados com efeito de estufa nos casos em 
que existam alternativas seguras e 
ambientalmente aceitáveis. Cumpre 
encorajar o desenvolvimento de novas 
alternativas e a transição para alternativas 
existentes.

Or. en

Justificação

No intuito de garantir a certeza jurídica e atendendo a que o objectivo e conteúdo do 
regulamento incidem claramente na protecção do ambiente, cumpre que o regulamento tenha 
exclusivamente por base jurídica o artigo 175º. Para uma grande maioria das aplicações, há 
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já alternativas disponíveis para os HFC, PFC e SF6, alternativas essas tecnicamente 
exequíveis, rentáveis e mais aceitáveis do ponto de vista ambiental. Não obstante, observa-se 
no mercado uma grande inércia que impede uma adopção mais rápida de alternativas. 
Impõe-se promover activamente a inovação e transição para alternativas mais compatíveis 
com o ambiente. 

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 23
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) O presente regulamento não deve 
impedir os Estados-Membros de manterem 
ou adoptarem medidas de protecção mais 
rigorosas. As diferenças existentes entre
Estados-Membros no que respeita às 
práticas estabelecidas de restrição de certos 
gases fluorados com efeito de estufa 
requerem que os Estados-Membros tenham 
a possibilidade de manter e adoptar 
medidas mais rigorosas. Tal afigura-se 
necessário para observar as disposições do 
Tratado que prevêem um elevado nível de 
protecção no domínio do ambiente, como 
especificado no nº 2 do artigo 174º e no nº 3 
do artigo 95º. Além disso, tal é necessário 
para salvaguardar a possibilidade de os 
Estados-Membros implementarem os seus
planos de redução dos gases fluorados com 
efeito de estufa, em conformidade com o 
Protocolo de Quioto.

Or. en

Justificação

Se o presente regulamento for aprovado sem esta "garantia ambiental", alguns 
Estados-Membros passarão a ter um nível de protecção inferior ao actualmente observado e 
confrontar-se-ão com dificuldades ao levarem a cabo as planeadas reduções de gases 
fluorados em conformidade com o Protocolo de Quioto.



AM\580037PT.doc 5/32 PE 362.664v01-00

PT

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 24
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) Atendendo a que, para a grande 
maioria das aplicações, existem já 
alternativas aos HFC, PFC e SF6, as quais 
são menos nocivas, justifica-se restringir a 
sua utilização e a colocação no mercado de 
produtos e equipamentos contendo estes 
gases às aplicações em que não há 
alternativas disponíveis seguras e mais 
compatíveis com o ambiente.

Or. en

Justificação

Para uma grande maioria das aplicações, há já alternativas disponíveis para os HFC, PFC e 
SF6, alternativas essas tecnicamente exequíveis, rentáveis e mais aceitáveis do ponto de vista 
ambiental. Não obstante, observa-se no mercado uma grande inércia que impede uma 
adopção mais rápida de alternativas, que se fica em parte a dever ao poderoso sector dos 
fluorocarbonetos, que continua a ter um óbvio interesse na utilização de CFC, HCFC e, 
agora também, HFC. Ao passo que os níveis de emissão de outros gases abrangidos pelo 
Protocolo de Quioto, designadamente, CO2, metano e N2O, se mantêm estáveis ou apenas 
acusam um ligeiro aumento na Europa, as emissões de HFC, em particular, aumentam muito 
rapidamente. 

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 25
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) O nº 3 do artigo 95º do Tratado 
prevê que a Comissão, nas suas propostas 
em matéria de protecção do ambiente, se 
baseará no nível de protecção elevado, 
tendo nomeadamente em conta qualquer 
nova evolução baseada em dados 
científicos.

Or. en
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Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 26
Artigo 1, parágrafo 1

1O objectivo do presente regulamento é 
reduzir as emissões de gases fluorados com 
efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de 
Quioto. Aplica-se aos gases fluorados com 
efeito de estufa constantes do Anexo A ao 
referido Protocolo. O Anexo I do presente 
regulamento contém uma lista dos gases 
fluorados com efeito de estufa actualmente 
abrangidos pelo presente regulamento, bem 
como dos respectivos potenciais de 
aquecimento global. À luz das revisões 
previstas no n.º 3 do artigo 5.º do Protocolo 
de Quioto e aceites pela Comunidade e seus 
Estados-Membros, o Anexo I pode ser 
revisto e, se for caso disso, actualizado.

O objectivo do presente regulamento é
prevenir e reduzir as emissões de gases 
fluorados com efeito de estufa abrangidos 
pelo Protocolo de Quioto. Aplica-se aos 
gases fluorados com efeito de estufa 
constantes do Anexo A ao referido 
Protocolo. O Anexo I do presente 
regulamento contém uma lista dos gases 
fluorados com efeito de estufa actualmente 
abrangidos pelo presente regulamento, bem 
como dos respectivos potenciais de 
aquecimento global. À luz das revisões 
previstas no n.º 3 do artigo 5.º do Protocolo 
de Quioto e aceites pela Comunidade e seus 
Estados-Membros, o Anexo I pode ser 
revisto e, se for caso disso, actualizado.

Or. en

Justificação

Para uma grande maioria das aplicações, há já alternativas disponíveis para os HFC, PFC e 
SF6, alternativas essas tecnicamente exequíveis, rentáveis e mais aceitáveis do ponto de vista 
ambiental. As alterações têm por objectivo clarificar que o presente regulamento visa não só 
a contenção destes gases com efeito de estufa, mas também a sua substituição por 
alternativas mais compatíveis com o ambiente Uma rápida transição para estas alternativas 
não só contribuiria para fazer face às alterações climáticas, mas também promoveria a 
inovação tecnológica.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 27
Artigo 1, parágrafo 1 bis (novo)

O presente regulamento não afectará a 
possibilidade de os Estados-Membros de 
manterem ou adoptarem medidas de 
protecção mais rigorosas.

Or. en
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Justificação

As actuais diferenças entre os Estados-Membros no que respeita às práticas seguidas visando 
restringir certos gases fluorados com efeito de estufa requerem que os Estados-Membros 
disponham da possibilidade de manter e adoptar medidas mais rigorosas, o que tem por 
objectivo garantir a observância das disposições do Tratado, em conformidade com as quais 
cumpre lograr um elevado nível de protecção no domínio do ambiente, como referido no nº 3 
do artigo 95º e no nº 2 do artigo 174º.
Afigura-se, além disso, necessário para salvaguardar a possibilidade de os Estados-Membros 
implementarem os seus planos de redução dos gases fluorados em conformidade com o 
Protocolo de Quioto.
Se o presente regulamento for aprovado sem esta "garantia ambiental", alguns 
Estados-Membros passarão a ter um nível de protecção inferior ao actualmente observado e 
confrontar-se-ão com dificuldades ao levarem a cabo as planeadas reduções de gases 
fluorados em conformidade com o Protocolo de Quioto.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 28
Artigo 1, parágrafo 2

O presente regulamento trata do 
confinamento, da utilização, da recuperação 
e da destruição dos gases fluorados com 
efeito de estufa que constam do Anexo I; da 
rotulagem e da deposição em aterros de 
produtos e de equipamentos que contenham 
esses gases; da transmissão de informações 
sobre os mesmos; das utilizações referidas 
no artigo 8.º e da colocação no mercado dos 
produtos e equipamentos referidos no 
artigo 9.º; e da formação e certificação de 
pessoal que participe nas actividades 
previstas pelo presente regulamento.

O presente regulamento trata do 
confinamento, da utilização, da recuperação 
e da destruição dos gases fluorados com 
efeito de estufa que constam do Anexo I; da 
rotulagem e da deposição em aterros de 
produtos e de equipamentos que contenham 
esses gases; da transmissão de informações 
sobre os mesmos; do controlo das 
utilizações referidas no artigo 8.º e da 
proibição de colocação no mercado dos 
produtos e equipamentos referidos no 
artigo 9.º e no Anexo II; e da formação e 
certificação de pessoal que participe nas 
actividades previstas pelo presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

As modificações introduzidas clarificam o conteúdo dos artigos 8º e 9º, bem como do Anexo 
II.
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Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 29
Artigo 1, parágrafo 2

O presente regulamento trata do 
confinamento, da utilização, da recuperação 
e da destruição dos gases fluorados com 
efeito de estufa que constam do Anexo I; da 
rotulagem e da deposição em aterros de 
produtos e de equipamentos que contenham 
esses gases; da transmissão de informações 
sobre os mesmos; das utilizações referidas 
no artigo 8.º e da colocação no mercado dos 
produtos e equipamentos referidos no 
artigo 9.º; e da formação e certificação de 
pessoal que participe nas actividades 
previstas pelo presente regulamento.

O presente regulamento trata do 
confinamento, da utilização, da recuperação 
e da destruição dos gases fluorados com 
efeito de estufa que constam do Anexo I; da 
rotulagem e da deposição em aterros de 
produtos e de equipamentos que contenham 
esses gases; da transmissão de informações 
sobre os mesmos; das utilizações referidas 
no artigo 8.º e da colocação no mercado dos 
produtos e equipamentos referidos no 
artigo 9.º; e da formação e certificação de 
pessoal e das empresas que participem nas 
actividades previstas pelo presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Aditamento das palavras "e das empresas" após "de pessoal", necessário a bem da coerência 
com a redacção do artigo 5º. 

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 30
Artigo 2, ponto 7

7) Colocação no mercado", a primeira vez 
que é fornecido ou disponibilizado a 
terceiros na União Europeia, a título gratuito 
ou mediante pagamento, por um produtor ou 
importador, um produto ou equipamento que 
contenha gases fluorados com efeito de 
estufa ou cujo funcionamento dependa 
desses gases;

7) Colocação no mercado", a primeira vez 
que é fornecido ou disponibilizado a 
terceiros na União Europeia, a título gratuito 
ou mediante pagamento com vista a 
distribuição ou utilização na Comunidade, 
por um fabricante, pelo representante 
autorizado do fabricante na Comunidade
ou importador, um produto ou equipamento 
que contenha gases fluorados com efeito de 
estufa ou cujo funcionamento dependa 
desses gases;

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa a coerência entre a definição de "colocação no mercado" e o 
“Guia de Aplicação das Directivas com base na Nova Abordagem e na Abordagem Global”. 
Considera-se que a colocação no mercado não tem lugar no local em que o produto é 
fabricado num Estado-Membro com vista à exportação para um país terceiro.
De acordo com o Guia em questão, em lugar de "produtor" é preferível utilizar “fabricante 
ou representante autorizado".

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 31
Artigo 2, ponto 11

11) "Sistema hermeticamente fechado", um 
sistema em que todas as partes que 
contenham gás de refrigeração são tornadas 
estanques por meio de soldadura ou de uma 
ligação permanente semelhante;

11) "Sistema hermeticamente fechado", um 
sistema em que todas as partes que 
contenham gás de refrigeração são tornadas 
estanques por meio de soldadura ou de uma 
ligação permanente semelhante o que inclui 
pontos de acesso selados ou protegidos que 
permitam a correcta reparação ou 
eliminação;

Or. en

Justificação

É necessário que mesmo os sistemas selados sejam dotados de pontos de acesso adequados 
que permitam a sua correcta reparação ou eliminação. A presente alteração facilita a 
recuperação do fluído refrigerante do sistema de um modo ambientalmente são, como 
previsto no artigo 4º (recuperação). 
Esses pontos de acesso não são brasados ou soldados, mas protegidos contra a incorrecta 
utilização através de cápsulas especiais, do necessário recurso a instrumentos especiais, da 
utilização de selos, etc.. 

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 32
Artigo 2, ponto 17 bis (novo)

17 bis) "Aplicações ou equipamentos 
fixos" as aplicações ou equipamentos que 
não estejam habitualmente em trânsito 
durante a operação.

Or. en
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Justificação

Os sistemas fixos são sistemas não móveis. Incluem instalações fixas, erigidas por um 
montador ou instalador num determinado local, mas também equipamento portátil, que um 
utilizador final pode utilizar em diferentes locais. 

Alteração apresentada por Frederika Brepoels e Avril Doyle

Alteração 33
Artigo 3, nº 1, parte introdutória

1. Os operadores das seguintes aplicações 
fixas: equipamentos de refrigeração, de ar 
condicionado e de bombas de calor e 
sistemas de protecção contra incêndios, que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa enumerados no Anexo I, devem, 
utilizando todas as medidas que sejam 
tecnicamente exequíveis e não acarretem 
encargos desproporcionados:

1. Os operadores das seguintes aplicações 
fixas: circuitos de refrigeração, de ar 
condicionado e de bombas de calor e 
sistemas de protecção contra incêndios, que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa enumerados no Anexo I, devem, 
utilizando todas as medidas que sejam 
tecnicamente exequíveis e não acarretem 
encargos desproporcionados:

Or. en

Justificação

Os equipamentos podem integrar diferentes circuitos. A palavra "equipamentos" é demasiado 
geral, podendo, nesta situação, ser objecto de interpretação errónea. A palavra "circuitos" 
faculta uma descrição destituída de ambiguidade.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels e Avril Doyle

Alteração 34
Artigo 3, nº 2, alínea a)

a) As aplicações que contenham 3 kg ou 
mais de gases fluorados com efeito de estufa 
devem ser inspeccionadas pelo menos uma 
vez em cada doze meses; este requisito não 
se aplica aos equipamentos com sistemas 
hermeticamente fechados que estejam 
rotulados como tal e contenham menos 
de 6 kg de gases fluorados com efeito de 
estufa;

a) As aplicações que contenham 3 kg ou 
mais de gases fluorados com efeito de estufa 
devem ser inspeccionadas pelo menos uma 
vez em cada doze meses; este requisito não 
se aplica aos circuitos com sistemas 
hermeticamente fechados que estejam 
rotulados como tal e contenham menos 
de 6 kg de gases fluorados com efeito de 
estufa;

Or. en
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Justificação

Os equipamentos podem integrar diferentes circuitos. A palavra "equipamentos" é demasiado 
geral, podendo, nesta situação, ser objecto de interpretação errónea. A palavra "circuitos" 
faculta uma descrição destituída de ambiguidade.

Alteração apresentada por John Bowis e Avril Doyle

Alteração 35
Artigo 3, nº 2, parágrafo 3

Para efeitos do presente número, "inspecção
para detectar fugas" significa que o 
equipamento ou sistema é examinado em 
primeiro lugar para detectar fugas, 
utilizando métodos de medição directos ou 
indirectos, com incidência nas partes do 
equipamento ou sistema com maior 
probabilidade de fugas.

Para efeitos do presente número, "controlos
para detectar fugas" significa que o 
equipamento ou sistema é examinado para 
detectar fugas, utilizando métodos de 
medição directos, com incidência nas partes 
do sistema com probabilidade de fugas - ou 
com recurso a métodos de medição 
indirectos - com incidência no volume do 
gás fluorado com efeito de estufa contido
no sistema.

Or. en

Justificação

O artigo 3º aplica-se às diversas utilizações dos gases fluorados. Cumpre, por conseguinte, 
que todos os sectores e gases sejam objecto de um mesmo tratamento.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 36
Artigo 3, nº 2, parágrafo 3

Para efeitos do presente número, "inspecção
para detectar fugas" significa que o 
equipamento ou sistema é examinado em 
primeiro lugar para detectar fugas, 
utilizando métodos de medição directos ou 
indirectos, com incidência nas partes do 
equipamento ou sistema com maior 
probabilidade de fugas.

Para efeitos do presente número, "controlos
para detectar fugas" significa que o 
equipamento ou sistema é examinado para 
detectar fugas, utilizando métodos de 
medição directos, com incidência nas partes 
do sistema com probabilidade de fugas - ou 
com recurso a métodos de medição 
indirectos - com incidência no volume do 
gás fluorado com efeito de estufa contido 
no sistema.
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Or. en

Justificação

É necessária uma definição mais precisa de "controlos para detectar fugas".

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 37
Artigo 3, nº 3

3. Os operadores das aplicações referidas no 
n.º 1 que contenham 300 kg ou mais de 
gases fluorados com efeito de estufa 
instalarão sistemas de detecção de fugas. Os 
sistemas de detecção de fugas devem ser 
inspeccionados pelo menos uma vez em 
cada doze meses para garantir o seu correcto 
funcionamento.

3. Os operadores das aplicações referidas no 
n.º 1 que contenham 300 kg ou mais de 
gases fluorados com efeito de estufa 
instalarão sistemas de detecção de fugas. Os 
sistemas de detecção de fugas devem ser 
inspeccionados pelo menos uma vez em 
cada doze meses para garantir o seu correcto 
funcionamento. No caso dos sistemas de 
protecção contra incêndio, as presentes 
disposições apenas se devem aplicar aos 
novos sistemas instalados após a data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Os cilindros de protecção contra incêndio à base de HFC estão equipados com um 
manómetro, que permite detectar fugas. A instalação de um alarme num sistema já existente 
implicaria a desactivação do sistema, deixando o operador sem protecção contra incêndios, 
estando, por outro lado, esse período não coberto por um seguro. O tempo e os custos 
decorrentes da instalação de alarmes em sistemas de protecção contra incêndio já existentes, 
acompanhado dos riscos e perturbações daí advenientes é, por conseguinte, injustificado.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 38
Artigo 3, nº 3

3. Os operadores das aplicações referidas no 
n.º 1 que contenham 300 kg ou mais de 
gases fluorados com efeito de estufa 
instalarão sistemas de detecção de fugas. Os 
sistemas de detecção de fugas devem ser 

3. Os operadores das aplicações referidas no 
n.º 1 que contenham 300 kg ou mais de 
gases fluorados com efeito de estufa 
instalarão sistemas de detecção de fugas. Os 
sistemas de detecção de fugas devem ser 
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inspeccionados pelo menos uma vez em 
cada doze meses para garantir o seu correcto 
funcionamento.

inspeccionados pelo menos uma vez em 
cada doze meses para garantir o seu correcto 
funcionamento. No caso dos sistemas de 
protecção contra incêndio, as presentes 
disposições apenas se devem aplicar aos 
novos sistemas instalados após a data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Os cilindros de protecção contra incêndio à base de HFC estão equipados com um 
manómetro, que permite detectar fugas. A instalação de um alarme num sistema já existente 
implicaria a desactivação do sistema, deixando o operador sem protecção contra incêndios, 
estando, por outro lado, esse período não coberto por um seguro. O tempo e os custos 
decorrentes da instalação de alarmes em sistemas de protecção contra incêndio já existentes, 
acompanhado dos riscos e perturbações daí advenientes é, por conseguinte, injustificado.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 39
Artigo 4, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros facilitarão o 
transporte transfronteiras de gases 
fluorados com efeito de estufa recuperados 
para destruição ou regeneração na UE, 
autorizando a autoridade competente do 
Estado-Membro de destino a conceder 
autorizações prévias a instalações de 
recuperação de gases fluorados com efeito 
de estufa. As autorizações prévias podem 
ser limitadas no tempo e revogadas pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros em qualquer momento.

Or. en

Justificação

Para que os produtores de gases fluorados com efeito de estufa tratem os resíduos de 
materiais e produtos de forma ambientalmente responsável, os Estados-Membros deveriam 
garantir o incentivo à recuperação. Ao eliminarem os encargos administrativos relacionados 
com o transporte transfronteiras de resíduos na UE, a recuperação torna-se mais atractiva e 
economicamente viável. Os resíduos de materiais e produtos podem, então, ser eficazmente 
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transformados em valiosos materiais reutilizáveis, não sendo necessariamente postos de 
parte como resíduos. 
Permitir que as autoridades competentes do Estado-Membro de destino concedam 
autorizações prévias às instalações de recuperação de gases fluorados assegurará que estes 
sejam tratados de forma ambientalmente responsável no final do seu ciclo de vida. O 
regulamento relativo às transferências de resíduos criou (desde a implementação do 
Regulamento de 1993) um sistema de autorizações prévias. As autorizações prévias para a 
regeneração de gases fluorados seriam concedidas a instalações específicas de recuperação, 
seriam limitadas no tempo e poderiam ser revogadas pelas autoridades competentes em 
qualquer momento. Caso se verificasse a ocorrência de um problema com o tratamento de 
resíduos por parte de um operador, a autorização prévia poderia e deveria ser retirada. No 
caso de os produtores que se dedicam às actividades de recuperação, reutilização e 
reciclagem, as autorizações prévias emitidas pelos Estados-Membros de destino são 
necessárias para garantir a rentabilidade das operações de recuperação de gases fluorados.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 40
Artigo 5, nº 1

1. Até …. *, com base na informação 
recebida dos Estados-Membros e em 
concertação com os sectores pertinentes, a 
Comissão estabelecerá, nos termos do n.º 2 
do artigo 11.º, os requisitos mínimos e as 
condições de reconhecimento mútuo dos 
programas de formação e certificação 
destinados ao pessoal responsável e às 
empresas e respectivo pessoal envolvido nas 
actividades previstas nos artigos 3.º e 4.º.

1. Até …. *, com base na informação 
recebida dos Estados-Membros e em 
concertação com os sectores pertinentes, a 
Comissão estabelecerá, nos termos do n.º 2 
do artigo 11.º, os requisitos mínimos e as 
condições de reconhecimento mútuo dos 
programas de formação e certificação 
destinados, tanto às empresas, como a todo 
o pessoal responsável envolvido nas 
actividades previstas nos artigos 3.º e 4.º.

Or. en

Justificação

Clarificação do texto. A fim de garantir que as inspecções ou controlos do confinamento dos 
gases fluorados são abrangentes, é necessário certificar as empresas e o pessoal envolvido, 
independentemente do seu estatuto de contratantes independentes ou de trabalhadores da 
empresa. A certificação de um ou do outro não deveria constituir uma opção.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 41
Artigo 5, nº 1

1. Até …. *, com base na informação 1. Até …. *, com base na informação 
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recebida dos Estados-Membros e em 
concertação com os sectores pertinentes, a 
Comissão estabelecerá, nos termos do n.º 2 
do artigo 11.º, os requisitos mínimos e as 
condições de reconhecimento mútuo dos 
programas de formação e certificação 
destinados ao pessoal responsável e às 
empresas e respectivo pessoal envolvido nas 
actividades previstas nos artigos 3.º e 4.º.

recebida dos Estados-Membros e em 
concertação com os sectores pertinentes, a 
Comissão estabelecerá, nos termos do n.º 2 
do artigo 11.º, os requisitos mínimos e as 
condições de reconhecimento mútuo dos 
programas de formação e certificação 
destinados, tanto às empresas como ao
respectivo pessoal responsável envolvido 
nas actividades previstas nos artigos 3.º e 4.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração é consentânea com a primeira leitura. Com esta formulação, os 
programas de formação e certificação são obrigatórios, tanto paras as empresas, como para 
o respectivo pessoal responsável envolvido na instalação, manutenção, assistência técnica e 
controlo do equipamento abrangido pelo Regulamento. Somente deste modo o Regulamento 
pode garantir:
1. melhores resultados no domínio da redução de emissões;
2. uma posição mais forte para todo o pessoal do sector.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 42
Artigo 6, nº 1, parte introdutória

1. Até 31 de Março de cada ano, a partir do 
primeiro ano civil após a entrada em vigor 
do presente regulamento, cada produtor, 
importador ou exportador de gases fluorados 
com efeito de estufa deve comunicar à 
Comissão, por meio de relatório, enviando a 
mesma informação à autoridade competente 
do Estado-Membro em causa, os seguintes 
dados respeitantes ao ano civil anterior:

1. Até 31 de Março de cada ano, a partir do 
primeiro ano civil após a entrada em vigor 
do presente regulamento, cada produtor, 
importador, exportador ou proprietário de 
gases fluorados com efeito de estufa deve 
comunicar à Comissão, por meio de 
relatório, enviando a mesma informação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
em causa, os seguintes dados respeitantes ao 
ano civil anterior:

Or. en

Justificação

A presente alteração alarga aos proprietários de grandes instalações de gases fluorados a 
obrigação de prestarem informações. 
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Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 43
Artigo 6, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) os proprietários das aplicações fixas 
referidas no nº 2, alíneas b) e c), do artigo 
3º obterão um número de registo atribuído 
pela autoridade competente relevante por 
cada sistema instalado. 

Or. en

Justificação

Não há uma relação clara entre as disposições relativas ao confinamento e as relativas à 
prestação de informações na posição comum. Um processo de registo aplicável às grandes 
instalações que contêm, pelo menos, 30 ou mais quilogramas permitiria à autoridade 
competente saber onde esses sistemas estão de facto instalados, quem os opera e o destino 
dos gases fluorados com efeito de estufa contidos nesses sistemas. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 44
Artigo 6, nº 4 bis (novo)

4 bis. O nº 1 não se aplica às empresas que 
fabricam produtos ou equipamentos que, 
para o seu funcionamento, dependem de 
gases SF 6. 

Or. en

Justificação

As empresas que exportam ou importam SFE em comutadores e contentores recarregáveis 
com o único objectivo de carregarem o comutador no sítio com vista ao seu funcionamento 
deveriam igualmente estar isentas da obrigação prevista no nº 1 do artigo 6º.
Esta clarificação tornaria o Regulamento consentâneo com disposições nacionais existentes, 
designadamente a recentemente revista legislação alemã aplicável às estatísticas ambientais.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 45
Artigo 7, nº 1
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1. Sem prejuízo do disposto na 
Directiva 67/548/CEE do Conselho e na 
Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho em relação à 
rotulagem das substâncias e preparações 
perigosas, os produtos e equipamentos 
enumerados no n.º 2 que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa não serão 
colocados no mercado a menos que os 
nomes químicos dos gases fluorados com 
efeito de estufa estejam identificados num 
rótulo que utilize a nomenclatura 
reconhecida pelo sector, com uma indicação 
clara de que o produto ou equipamento 
contém gases fluorados com efeito de estufa, 
e isso esteja clara e indelevelmente 
declarado no produto ou equipamento, ao 
lado dos pontos de assistência técnica para 
carregamento ou recuperação do gás 
fluorado com efeito de estufa ou na parte do 
produto ou equipamento que contenha o gás 
fluorado com efeito de estufa. Os sistemas 
hermeticamente fechados devem ser 
rotulados como tal. 

1. Sem prejuízo do disposto na 
Directiva 67/548/CEE do Conselho e na 
Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho em relação à 
rotulagem das substâncias e preparações 
perigosas, os produtos e equipamentos 
enumerados no n.º 2 que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa não serão 
colocados no mercado a menos que os 
nomes químicos dos gases fluorados com 
efeito de estufa estejam identificados num 
rótulo que utilize a nomenclatura 
reconhecida pelo sector, com uma indicação 
clara de que o produto ou equipamento 
contém gases fluorados com efeito de estufa
e que indique o potencial de aquecimento 
global, e isso esteja clara e indelevelmente 
declarado no produto ou equipamento. Tal 
rótulo será aposto no exterior na parte da 
frente ou na parte superior do aparelho ou 
equipamento, de modo a ser claramente 
visível e não dissimulado. Se este rótulo 
não estiver ao lado dos pontos de assistência 
técnica para carregamento ou recuperação do 
gás fluorado com efeito de estufa ou na parte 
do produto ou equipamento que contenha o 
gás fluorado com efeito de estufa será 
aposto um segundo rótulo ao lado destes 
pontos ou dessa parte. Os sistemas 
hermeticamente fechados devem ser 
rotulados como tal.

Or. en

Justificação

Em muitos aparelhos, os pontos ou partes de assistência técnica, que contêm gases fluorados 
não são visíveis para os consumidores. A presente alteração garantirá que os consumidores 
tenham conhecimento de que um produto contém gases com efeito de estufa, bem como do 
potencial de aquecimento global do gás em questão.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 46
Artigo 7, nº 1
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1. Sem prejuízo do disposto na 
Directiva 67/548/CEE do Conselho e na 
Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho em relação à 
rotulagem das substâncias e preparações 
perigosas, os produtos e equipamentos 
enumerados no n.º 2 que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa não serão 
colocados no mercado a menos que os 
nomes químicos dos gases fluorados com 
efeito de estufa estejam identificados num 
rótulo que utilize a nomenclatura 
reconhecida pelo sector, com uma indicação 
clara de que o produto ou equipamento 
contém gases fluorados com efeito de estufa, 
e isso esteja clara e indelevelmente 
declarado no produto ou equipamento, ao 
lado dos pontos de assistência técnica para 
carregamento ou recuperação do gás 
fluorado com efeito de estufa ou na parte do 
produto ou equipamento que contenha o gás 
fluorado com efeito de estufa. Os sistemas 
hermeticamente fechados devem ser 
rotulados como tal.

1. Sem prejuízo do disposto na 
Directiva 67/548/CEE do Conselho e na 
Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho em relação à 
rotulagem das substâncias e preparações 
perigosas, os produtos e equipamentos 
enumerados no n.º 2 que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa não serão 
colocados no mercado a menos que os 
nomes químicos dos gases fluorados com 
efeito de estufa estejam identificados num 
rótulo que utilize a nomenclatura 
reconhecida pelo sector, com uma indicação 
clara de que o produto ou equipamento 
contém gases fluorados com efeito de estufa
e que indique o potencial de aquecimento 
global, e isso esteja clara e indelevelmente 
declarado no produto ou equipamento. No 
caso de produtos ou equipamentos de 
consumo, tal rótulo será aposto no exterior 
na parte da frente ou na parte superior do 
produto ou equipamento, de modo a ser 
claramente visível e não dissimulado. Se 
este rótulo não estiver ao lado dos pontos de 
assistência técnica para carregamento ou 
recuperação do gás fluorado com efeito de 
estufa ou na parte do produto ou 
equipamento que contenha o gás fluorado 
com efeito de estufa será aposto um 
segundo rótulo ao lado destes pontos ou 
dessa parte. Os sistemas hermeticamente 
fechados devem ser rotulados como tal.

Or. en

Justificação

Em muitos aparelhos, os pontos ou partes de assistência técnica, que contêm gases fluorados 
não são visíveis para os consumidores. A presente alteração garantirá que os consumidores 
tenham conhecimento de que um produto contém gases com efeito de estufa, bem como do 
potencial de aquecimento global do gás em questão.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 47
Artigo 8, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os gases fluorados com efeito de 
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estufa apenas serão utilizados quando não 
haja outras alternativas seguras, 
tecnicamente exequíveis e ambientalmente 
aceitáveis.

Or. en

Justificação

A presente alteração reconhece a) que a inovação e a transição para alternativas ambientais 
aos gases fluorados com efeito de estufa deve imperativamente ocorrer a muito breve trecho e 
b) que há já uma substancial quantidade de gases fluorados com efeito de estufa 
armazenados (por exemplo, em espumas e nos sistemas de refrigeração, ar condicionado e 
protecção contra incêndio) que poderiam afectar o nosso clima, uma vez que cada 
quilograma instalado pode acabar por ser emitido para a atmosfera.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 48
Artigo 8, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os HFC apenas serão utilizados 
quando não haja outras alternativas 
seguras, tecnicamente exequíveis e 
ambientalmente mais aceitáveis. 

Or. en

Justificação

Alteração consentânea com a primeira leitura.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 49
Artigo 10, nº 1

1. Com base nos progressos que venham a 
ocorrer no confinamento ou substituição dos 
gases fluorados com efeito de estufa em 
sistemas de ar condicionado, com excepção 
dos instalados nos veículos a motor referidos 
na Directiva 70/156/CEE do Conselho, 
de 6 de Fevereiro de 1970, relativa à 

1. Com base nos progressos que venham a 
ocorrer no confinamento ou substituição real 
dos gases fluorados com efeito de estufa por 
alternativas compatíveis com o ambiente 
em todas as aplicações abrangidas pelo 
presente regulamento, com excepção das 
instaladas em sistemas de ar condicionado
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aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à recepção 
dos veículos a motor e seus reboques, e em 
sistemas de refrigeração que equipam 
meios de transporte, a Comissão efectuará 
uma revisão do presente regulamento e 
publicará um relatório até 31 de Dezembro 
de 2007. Se for caso disso, apresentará 
propostas legislativas também no que diz 
respeito à aplicação do disposto no 
artigo 3.º aos sistemas de ar condicionado, 
com excepção dos instalados nos veículos a 
motor referidos na Directiva 70/156/CEE, e 
aos sistemas de refrigeração que equipam 
meios de transporte.

nos veículos a motor referidos na 
Directiva 70/156/CEE do Conselho, 
de 6 de Fevereiro de 1970, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à recepção 
dos veículos a motor e seus reboques, e em
sistemas de refrigeração que equipam meios 
de transporte, a Comissão efectuará uma 
revisão do presente regulamento e publicará 
um relatório até 31 de Dezembro de 2007. 

Or. en

Justificação

O processo de revisão, bem como o relatório da Comissão deveriam abranger todas as 
aplicações e não só algumas aplicações específicas. 

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 50
Artigo 10, nº 2, alínea e)

e) Avaliar a eficácia de medidas de 
confinamento executadas pelos operadores 
nos termos do artigo 3.º e se é possível 
estabelecer taxas de fuga máximas para as 
instalações;

e) Avaliar a eficácia de medidas de 
confinamento executadas pelos operadores 
nos termos do artigo 3.º e se é possível 
estabelecer taxas de fuga máximas para as 
instalações tendo em conta dados 
representativos recolhidos dos registos do 
operador nos Estados-Membros;

Or. en

Justificação

Assegura que os dados registados nos termos do disposto no artigo 6º sejam tidos em conta 
pela Comissão no contexto da sua avaliação.
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Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 51
Artigo 10, nº 2, alínea j)

j) Avaliar se é possível, tanto em termos 
técnicos como de custo-eficácia, a inclusão 
no Anexo II de outros produtos e 
equipamentos que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa e, se for caso 
disso, apresentar propostas para alterar o 
Anexo II de forma a incluir esses outros 
produtos e equipamentos;

j) Avaliar se é possível, tanto em termos 
técnicos como de eficiência energética e de 
custo-eficácia, a inclusão no Anexo II de 
outros produtos e equipamentos que 
contenham gases fluorados com efeito de 
estufa e, se for caso disso, apresentar 
propostas para alterar o Anexo II de forma a 
incluir esses outros produtos e 
equipamentos;

Or. en

Justificação

A escolha do fluído refrigerante e do 'design' do equipamento pode ter um importante 
impacto na eficiência energética e no consumo de energia e afectará o custo total do 
equipamento. Assim sendo, a escolha do fluído refrigerante pode influenciar a relação 
custo-eficácia das medidas em matéria de consumo de energia aplicáveis aos equipamentos 
fixos de refrigeração e ar condicionado. Afigura-se importante assegurar que tais factores 
sejam plenamente tidos em conta ao considerarem-se medidas adicionais.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 52
Artigo 10, nº 3

3. Se for caso disso, a Comissão apresentará 
propostas de revisão apropriadas das 
disposições relevantes do presente 
regulamento.

3. A Comissão apresentará propostas de 
revisão apropriadas das disposições 
relevantes do presente regulamento, 
incluindo os seus Anexos, o mais tardar em 
31 de Dezembro de 2007 e, se for caso 
disso, posteriormente de dois em dois anos.

Or. en

Justificação

A revisão legislativa deveria ser consentânea com o calendário previsto para o relatório de 
revisão da Comissão, que será publicado o mais tardar em 31 de Dezembro de 2007. A futura 
possível revisão terá de processar-se numa base regular.
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Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 53
Artigo 10 bis (novo)

Artigo 10º bis
Promoção de alternativas

1. Sem prejuízo do disposto no Tratado e, 
em particular, no seu artigo 87º, os 
Estados-Membros procurarão promover a 
colocação no mercado de produtos ou 
equipamentos que contenham gases 
fluorados com efeito de estufa com um 
potencial de aquecimento global inferior a
50, através de incentivos fiscais ou de outra 
natureza.
2. O n.º 1 é aplicável aos seguintes tipos de 
produtos e equipamentos:
(a) Produtos e equipamentos de 
refrigeração;
(b) Produtos e equipamentos de ar 
condicionado (excepto os instalados em 
veículos a motor);
(c) Espumas.

Or. en

Justificação

Em muitos aparelhos, os pontos e partes de assistência técnica, que contêm gases fluorados 
não são visíveis para os consumidores. A presente alteração garantirá que os consumidores 
tenham conhecimento de que um produto contém gases com efeito de estufa, bem como do 
potencial de aquecimento global do gás em questão.

Alteração apresentada por Åsa Westlund e Dan Jørgensen

Alteração 54
Anexo II, linha 3 bis (nova)

Hidrofluorocarbonetos Sistemas de protecção 
contra incêndio e 

extintores de fogo *

Dois anos após a data de 
entrada em vigor

* Excepto os utilizados em instalações militares e utilizações críticas (a definir pelo 
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comité referido no artigo 11º).

Or. en

Justificação

Estão comercialmente disponíveis alternativas quando as emissões globais de gases com 
efeito de estufa são significativamente reduzidas. A maioria das alternativas reduz, mesmo, o 
consumo de energia.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 55
Anexo II, linha 3 bis (nova)

Hidrofluorocarbonetos Sistemas fixos de combate 
a incêndios e extintores de 

fogo (excepto em certas 
utilizações críticas)

Data de entrada em vigor

Or. en

Justificação

Estão facilmente disponíveis alternativas para a maioria das aplicações de combate a 
incêndios. Podem ser definidas pelo comité previsto no artigo 10º do regulamento isenções 
para certas utilizações críticas semelhantes ao actualmente previsto no Regulamento 
2037/2000, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono.

Alteração apresentada por Åsa Westlund e Dan Jørgensen

Alteração 56
Anexo II, linha 8 bis (nova)

Hidrofluorocarbonetos Produção de espuma de 
poliuretano flexível

Dois anos após a data de 
entrada em vigor

Or. en

Justificação

Estão comercialmente disponíveis alternativas quando as emissões globais de gases com 
efeito de estufa são significativamente reduzidas. A maioria das alternativas reduz, mesmo, o 
consumo de energia.



PE 362.664v01-00 24/32 AM\580037PT.doc

PT

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 57
Anexo II, linha 8 bis (nova)

Gases fluorados com efeito 
de estufa

Espumas, à excepção das 
espumas de uma 

componente, excepto 
quando requerido para 

satisfazer normas de
segurança

1 de Janeiro de 2009

Or. en

Justificação

Alguns produtores utilizam já nas espumas agentes de expansão alternativos aos gases 
fluorados com efeito de estufa. A presente alteração estimularia a inovação tecnológica 
europeia neste sector, causando um significativo efeito estimulante no mercado global.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 58
Anexo II, linha 8 bis (nova)

Hidrofluorocarbonetos e
perfluorocarbonetos

Espumas, à excepção das 
espumas de uma 

componente, excepto 
quando requerido para 

satisfazer normas de 
segurança

1 de Janeiro de 2009

Or. en

Justificação

O proponente da presente alteração defende que a base jurídica passe a ser o artigo 95º, 
para conferir certeza ao planeamento industrial para todo o mercado europeu. O problema 
climático é um problema global, pelo que não deveriam ser adoptadas medidas nacionais, 
mas, sim, no mínimo medidas europeias. A alteração da base jurídica implica, por outro 
lado, que os Estados-Membros só muito dificilmente poderiam ultrapassar os requisitos 
previstos na directiva. Assim sendo, os requisitos devem ser mais rigorosos do que os 
previstos na posição comum. Uma eliminação progressiva de gases fluorados no sector dos 
frigoríficos afigura-se justificado, atendendo a que já são anualmente vendidos 15 milhões de 
frigoríficos à base de hidrocarbonetos.
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Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 59
Anexo II, linha 8 bis (nova)

Hidrofluorocarbonetos Produção de espumas 
moles

1 de Janeiro de 2006

Or. en

Justificação

Alternativas como os hidrocarbonetos estão facilmente disponíveis para a produção de 
espumas moles.

Alteração apresentada por Åsa Westlund e Dan Jørgensen

Alteração 60
Anexo II, linha 9 bis (nova)

Hidrofluorocarbonetos Aerossóis **** Dois anos após a data de 
entrada em vigor

**** Excepto para fins médicos e para utilizações em espaços confinados em que as 
normas no domínio dos incêndios impedem a utilização de propulsores inflamáveis ou 
quando a sua utilização esteja prevista para efeitos de manutenção de componentes 
eléctricas ou electrónicas.

Or. en

Justificação

Estão comercialmente disponíveis alternativas quando as emissões globais de gases com 
efeito de estufa são significativamente reduzidas. A maioria das alternativas reduz, mesmo, o
consumo de energia.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 61
Anexo II, linha 9 bis (nova)
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Hidrofluorocarbonetos Aerossóis (excepto nos 
inaladores de dose 

calibrada e para limpeza de 
componentes electrónicas e 

quando as normas de 
segurança proíbam

alternativas)

1 de Janeiro de 2006

Or. en

Justificação

Estão disponíveis alternativas para a maioria dos aerossóis, excepção feita aos inaladores de 
dose calibrada e no que respeita à limpeza de componentes electrónicas, razão pela qual 
essas utilizações são objecto de uma derrogação.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 62
Anexo II, linha 9 ter (nova)

Hidrofluorocarbonetos Sistemas de refrigeração 
com menos de 150g de carga 
de fluído refrigerante

Quatro anos após a data 
de entrada em vigor

Or. en

Justificação

O princípio segundo o qual deve ser posto termo à utilização de hidrofluorcarbonetos em 
pequenos frigoríficos domésticos pode ser apoiado, mas cumpre conceder mais tempo aos 
produtores dos países em desenvolvimento que exportam os seus produtos para a UE, o que 
lhes permitirá adaptarem-se à nova situação. 

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 63
Anexo II, linha 9 ter (nova)

Hidrofluorocarbonetos Refrigeração doméstica, 
excepto quando necessário 
para satisfazer normas de 

segurança

Um ano após a data de 
entrada em vigor

Or. en



AM\580037PT.doc 27/32 PE 362.664v01-00

PT

Justificação

O proponente da presente alteração defende que a base jurídica passe a ser o artigo 95º, 
para conferir certeza ao planeamento industrial para todo o mercado europeu. O problema 
climático é um problema global, pelo que não deveriam ser adoptadas medidas nacionais, 
mas, sim, no mínimo medidas europeias. A alteração da base jurídica implica, por outro 
lado, que os Estados-Membros só muito dificilmente poderiam ultrapassar os requisitos 
previstos na directiva. Assim sendo, os requisitos devem ser mais rigorosos do que os 
previstos na posição comum. Uma eliminação progressiva de gases fluorados no sector dos 
frigoríficos afigura-se justificado, atendendo a que já são anualmente vendidos 15 milhões de 
frigoríficos à base de hidrocarbonetos.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 64
Anexo II, linha 9 ter (nova)

Gases flourados com efeito 
de estufa

Unidades de refrigeração 
autónomas com menos de 
300g de carga de fluído 

refrigerante

1 de Janeiro de 2008

Or. en

Justificação

Atendendo à actual grande variedade de modelos utilizados por diferentes produtores que 
utilizam tecnologias alternativas na Europa, não há qualquer justificação para não restringir 
a breve trecho a utilização de HFC no equipamento doméstico de refrigeração. Para o 
equipamento com cargas de HFC inferiores a 300g (isto é, o equivalente a uma carga de 
hidrocarbonetos de 120g-150g), há alternativas de hidrocarbonetos, mas as mesmas não 
estão generalizadas, pelo que é necessário um pouco mais de tempo que permita a entrada no 
mercado de toda uma panóplia de componentes. Esta a razão por que na alteração se propõe 
a data de 2008, e não uma data anterior, para a eliminação progressiva da colocação no 
mercado de gases fluorados nestes pequenos aparelhos.

Alteração apresentada por Åsa Westlund e Dan Jørgensen

Alteração 65
Anexo II, linha 9 quater (nova)

Gases fluorados com efeito 
de estufa

Equipamento fixo de 
refrigeração, ar 

condicionado e bomba de 
calor e deshumidificadores 

com cargas de 10Kg ou 

Dois anos após a data de 
entrada em vigor
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mais**

** Excepto em utilizações em que as normas de segurança proíbam a utilização de 
alternativas ou se não implicar custos desproporcionados para a indústria.

Or. en

Justificação

Estão comercialmente disponíveis alternativas quando as emissões globais de gases com 
efeito de estufa são significativamente reduzidas. A maioria das alternativas reduz, mesmo, o 
consumo de energia.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 66
Anexo II, linha 9 quater (nova)

Gases fluorados com efeito 
de estufa

Refrigeração comercial e 
industrial, excepto quando 

requerido para 
cumprimento de normas de 

segurança

1 de Janeiro de 2010

Or. en

Justificação

Alguns produtores utilizam já nas espumas agentes de expansão alternativos aos gases 
fluorados com efeito de estufa. A presente alteração estimularia a inovação tecnológica 
europeia neste sector, causando um significativo efeito estimulante no mercado global.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 67
Anexo II, linha 9 quater (nova)

Hidrofluorocarbonetos Refrigeração comercial e 
industrial, excepto quando 

requerido para 
cumprimento de normas de 

segurança

1 de Janeiro de 2010

Or. en
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Justificação

O proponente da presente alteração defende que a base jurídica passe a ser o artigo 95º, 
para conferir certeza ao planeamento industrial para todo o mercado europeu. O problema 
climático é um problema global, pelo que não deveriam ser adoptadas medidas nacionais, 
mas, sim, no mínimo medidas europeias. A alteração da base jurídica implica, por outro 
lado, que os Estados-Membros só muito dificilmente poderiam ultrapassar os requisitos 
previstos na directiva. Assim sendo, os requisitos devem ser mais rigorosos do que os 
previstos na posição comum. Uma eliminação progressiva de gases fluorados no sector dos 
frigoríficos afigura-se justificado, atendendo a que já são anualmente vendidos 15 milhões de 
frigoríficos à base de hidrocarbonetos.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 68
Anexo II, linha 9 quater (nova)

Hidrofluorocarbonetos Refrigeração comercial e 
industrial, excepto quando 

requerido para 
cumprimento de normas de 

segurança

1 de Janeiro de 2010

Or. en

Justificação

Alguns produtores utilizam já nas espumas agentes de expansão alternativos aos gases 
fluorados com efeito de estufa. A presente alteração estimularia a inovação tecnológica 
europeia neste sector, causando um significativo efeito estimulante no mercado global.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 69
Anexo II, linha 9 quinquies (nova)

Gases fluorados com efeito 
de estufa

Sistemas fixos de ar 
condicionado, excepto 
quando requerido para 

cumprimento de normas de 
segurança

1 de Janeiro de 2010

Or. en
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Justificação

O proponente da presente alteração defende que a base jurídica passe a ser o artigo 95º, 
para conferir certeza ao planeamento industrial para todo o mercado europeu. O problema 
climático é um problema global, pelo que não deveriam ser adoptadas medidas nacionais, 
mas, sim, no mínimo medidas europeias. A alteração da base jurídica implica, por outro 
lado, que os Estados-Membros só muito dificilmente poderiam ultrapassar os requisitos 
previstos na directiva. Assim sendo, os requisitos devem ser mais rigorosos do que os 
previstos na posição comum. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 70
Anexo II, linha 9 quinquies (nova)

Gases fluorados com efeito 
de estufa

Sistemas fixos de ar 
condicionado, excepto 
quando requerido para 

cumprimento de normas de 
segurança

1 de Janeiro de 2009

Or. en

Justificação

Alguns produtores utilizam já nas espumas agentes de expansão alternativos aos gases 
fluorados com efeito de estufa. A presente alteração estimularia a inovação tecnológica 
europeia neste sector, causando um significativo efeito estimulante no mercado global.

Alteração apresentada por Åsa Westlund e Dan Jørgensen

Alteração 71
Anexo II, linha 9 sexies (nova)

Hidrofluorocarbonetos Tubos de aquecimento 
urbano

Dois anos após a data de 
entrada em vigor

Or. en

Justificação

Estão comercialmente disponíveis alternativas quando as emissões globais de gases com 
efeito de estufa são significativamente reduzidas. A maioria das alternativas reduz, mesmo, o 
consumo de energia.
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Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 72
Anexo II, linha 9 sexies (nova)

Hidrofluorocarbonetos Tubos de aquecimento 
urbano

Data da entrada em vigor

Or. en

Justificação

Alternativas como os hidrocarbonetos estão facilmente disponíveis para a produção de tubos 
de aquecimento urbano.

Alteração apresentada por Åsa Westlund e Dan Jørgensen

Alteração 73
Anexo II, linha 9 septies (nova)

Hexafluoreto de enxofre Gás traçador *** Dois anos após a data de 
entrada em vigor

***  Excepto para utilização em laboratório.

Or. en

Justificação

Estão comercialmente disponíveis alternativas quando as emissões globais de gases com 
efeito de estufa são significativamente reduzidas. A maioria das alternativas reduz, mesmo, o 
consumo de energia.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 74
Anexo II, linha 9 septies (nova)

Hexafluoreto de enxofre Gás traçador, excepto para 
utilização em laboratório

1 de Janeiro de 2006

Or. en
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Justificação

Alternativas como os hidrocarbonetos estão disponíveis para a maioria das utilizações de 
SF6 como gás traçador, excepção feita a determinadas utilizações laboratoriais, razão pela 
qual essas utilizações deveriam são objecto de uma derrogação.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 75
Anexo II, linha 9 octies (nova)

Hexafluoreto de enxofre Todas as aplicações, 
excepto em comutadores

1 de Janeiro de 2008

Or. en

Justificação

O proponente da presente alteração defende que a base jurídica passe a ser o artigo 95º, 
para conferir certeza ao planeamento industrial para todo o mercado europeu. O problema 
climático é um problema global, pelo que não deveriam ser adoptadas medidas nacionais, 
mas, sim, no mínimo medidas europeias. A alteração da base jurídica implica, por outro 
lado, que os Estados-Membros só muito dificilmente poderiam ultrapassar os requisitos 
previstos na directiva. Assim sendo, os requisitos devem ser mais rigorosos do que os 
previstos na posição comum. No caso dos comutadores, não há, de momento, alternativas 
relevantes.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 76
Anexo II, linha 9 octies (nova)

Hexafluoreto de enxofre Todas as aplicações, à 
excepção das 

supramencionadas, 
excepto em comutadores

1 de Janeiro de 2007

Or. en

Justificação

Existem, com efeito, alternativas a todas as aplicações de SF6, excepção feita a alguns 
comutadores.


