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sobre a posição comum do Conselho tendo em vista a adopção de uma
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às emissões provenientes de sistemas 
de ar condicionado instalados em veículos a motor e que altera a Directiva 70/156/CEE do 
Conselho
Posição comum do Conselho (16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD))

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 1
CONSIDERANDO 1 BIS (novo)

(1 bis) Na Europa setentrional e central, os 
sistemas de ar condicionado não são a 
priori necessários nos veículos 
motorizados, mas contribuem para 
aumentar o consumo de combustível, 
mesmo quando os sistemas de ar 
condicionado não são accionados. Por esta 
razão, os Estados-Membros podem 
desincentivar a instalação de sistemas de ar 
condicionado adoptando medidas fiscais e 
financeiras.

Or. nl
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Justificação

Vai ao encontro de alterações da primeira leitura.

Alteração apresentada por Dorette Corbey e Norbert Glante

Alteração 2
CONSIDERANDO 2

(2) Um número cada vez maior de 
Estados-Membros tenciona regulamentar a 
utilização de sistemas de ar condicionado 
instalados em veículos a motor, na sequência 
da Decisão 2002/358/CE do Conselho, 
de 25 de Abril de 2002, relativa à aprovação, 
em nome da Comunidade Europeia, do 
Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas e ao cumprimento conjunto dos 
respectivos compromissos. Essa decisão 
obriga a Comunidade e os seus 
Estados-Membros a, no período entre 2008 
e 2012, reduzir em 8% as suas emissões 
antropogénicas agregadas dos gases com 
efeito de estufa constantes do Anexo A do 
Protocolo de Quioto, em relação aos níveis 
de 1990. A execução não coordenada destes 
compromissos acarreta o risco de criar 
barreiras à livre circulação dos veículos a 
motor na Comunidade. Afigura-se, assim, 
apropriado definir os requisitos a que os 
sistemas de ar condicionado devem obedecer 
para entrar no mercado e proibir, a partir de 
determinada data, os sistemas de ar 
condicionado concebidos para conter gases 
fluorados com efeito de estufa cujo potencial 
de aquecimento global seja superior a 150.

(2) Um número cada vez maior de 
Estados-Membros tenciona regulamentar a 
utilização de sistemas de ar condicionado 
instalados em veículos a motor, na sequência 
da Decisão 2002/358/CE do Conselho, 
de 25 de Abril de 2002, relativa à aprovação, 
em nome da Comunidade Europeia, do 
Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas e ao cumprimento conjunto dos 
respectivos compromissos. Essa decisão 
obriga a Comunidade e os seus 
Estados-Membros a, no período entre 2008 
e 2012, reduzir em 8% as suas emissões 
antropogénicas agregadas dos gases com 
efeito de estufa constantes do Anexo A do 
Protocolo de Quioto, em relação aos níveis 
de 1990. A execução não coordenada destes 
compromissos acarreta o risco de criar 
barreiras à livre circulação dos veículos a 
motor na Comunidade. Afigura-se, assim, 
apropriado definir os requisitos a que os 
sistemas de ar condicionado devem obedecer 
para entrar no mercado e proibir, a partir de 
determinada data, os sistemas de ar 
condicionado concebidos para conter gases 
fluorados com efeito de estufa cujo potencial 
de aquecimento global seja superior a 50.

Or. de

Justificação

Repõe a ideia da alteração 73 da primeira leitura.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey e Norbert Glante

Alteração 3
CONSIDERANDO 4

(4) A fim de assegurar a efectividade da 
proibição de determinados gases fluorados 
com efeito de estufa, é necessário limitar a 
possibilidade de retroapetrechar os veículos 
a motor com sistemas de ar condicionado 
concebidos para conter gases fluorados com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 150 e proibir o enchimento 
dos sistemas de ar condicionado com esses 
gases

(4) A fim de assegurar a efectividade da 
proibição de determinados gases fluorados 
com efeito de estufa, é necessário limitar a 
possibilidade de retroapetrechar os veículos 
a motor com sistemas de ar condicionado 
concebidos para conter gases fluorados com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 50 e proibir o enchimento 
dos sistemas de ar condicionado com esses 
gases

Or. de

Justificação

Repõe a ideia das  alterações 73 e 75 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Dorette Corbey e Norbert Glante

Alteração 4
CONSIDERANDO 10

(10) Dado que os objectivos da presente 
directiva, nomeadamente, o controlo das 
fugas dos gases fluorados com efeito de 
estufa nos sistemas de ar condicionado 
instalados em veículos e a proibição, a partir 
de determinada data, dos sistemas de ar 
condicionado concebidos para conter gases 
fluorados com efeito de estufa com um 
potencial de aquecimento global superior 
a 150, não podem ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros e podem, 
devido à dimensão e aos efeitos da acção 
proposta, ser melhor alcançados ao nível 
comunitário, a Comunidade pode tomar 
medidas, de acordo com o princípio da 
subsidiariedade, consagrado no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade, consagrado no mesmo 
artigo, a presente directiva não excede o 

(10) Dado que os objectivos da presente 
directiva, nomeadamente, o controlo das 
fugas dos gases fluorados com efeito de 
estufa nos sistemas de ar condicionado 
instalados em veículos e a proibição, a partir 
de determinada data, dos sistemas de ar 
condicionado concebidos para conter gases 
fluorados com efeito de estufa com um 
potencial de aquecimento global superior 
a 50, não podem ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros e podem, 
devido à dimensão e aos efeitos da acção 
proposta, ser melhor alcançados ao nível 
comunitário, a Comunidade pode tomar 
medidas, de acordo com o princípio da 
subsidiariedade, consagrado no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade, consagrado no mesmo 
artigo, a presente directiva não excede o 
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necessário para atingir aqueles objectivos necessário para atingir aqueles objectivos

Or. de

Alteração apresentada por Dorette Corbey e Norbert Glante

Alteração 5
ARTIGO 3, NÚMERO 7 BIS (novo)

7 bis. "Fabricante de pequenas séries", os 
fabricantes de veículos a motor cujas 
vendas na UE não excedam os 50.000 
veículos por ano civil.

Or. de

Justificação

Repõe-se uma alteração do Parlamento (alteração 21) da primeira leitura.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 6
ARTIGO 4, NÚMERO 3

3. Para efeitos de homologação de veículos 
equipados com sistemas de ar condicionado 
concebidos para conter um gás fluorado com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 150, os Estados-Membros 
devem garantir que, de acordo com o teste 
de detecção de fugas harmonizado a que se 
refere o n.º 1 do artigo 7.º, a taxa de fuga 
desses gases não exceda os limites máximos 
admissíveis estabelecidos no artigo 5º.

3. Para efeitos de homologação de veículos 
equipados com sistemas de ar condicionado 
concebidos para conter um gás fluorado com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 50, os Estados-Membros 
devem garantir que, de acordo com o teste 
de detecção de fugas harmonizado a que se 
refere o n.º 1 do artigo 7.º, a taxa de fuga 
desses gases não exceda os limites máximos 
admissíveis estabelecidos no artigo 5º.
[Alteração horizontal - se for aprovada, o 
número 150 será substituído por 50 em todo 
o texto da Directiva e em todas as alterações 
à Directiva].

Or. en
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Justificação

Um potencial de aquecimento global de 150 continuaria ainda a permitir a utilização de 
gases HFC, como HFC152a, apesar de que em breve estão ou estarão disponíveis no 
mercado  alternativas contendo outro tipo de gases, como CO2 ou hidrocarbonetos. Outro 
problema com os sistemas de gases HFC é que eles podem ser recarregados com outros 
gases, como os CFC e HCFC,  prática esta levada a cabo em vários países, incluindo  países 
em vias de desenvolvimento. 

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

Alteração 7
ARTIGO 5, NÚMERO 4

4. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2011, os Estados-Membros deixarão de 
conceder homologação CE ou homologação 
nacional aos tipos de veículos equipados 
com um sistema de ar condicionado 
concebido para conter gases fluorados com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 150.

4. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2011, os Estados-Membros deixarão de 
conceder homologação CE ou homologação 
nacional aos tipos de veículos equipados 
com um sistema de ar condicionado 
concebido para conter gases fluorados com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 50.

Or. de

Justificação

Em 2005, mais de 80% de todos os veículos ligeiros novos estarão na Europa equipados pela 
primeira vez com um sistema de ar condicionado e é muito provável que esta tendência se 
reforce nos próximos anos. Numa óptica ambiental, parece por isso razoável aspirar, já de 
forma precoce, a uma verdadeira mudança tecnológica nos sistemas de ar condicionado, no 
sentido de, em vez de se continuar a utilizar gases fluorados nocivos ao clima, se apostar na 
alternativa mais benéfica para o clima do dióxido de carbono como fluido de recarga nas 
instalações de ar condicionado dos veículos. Da redução do potencial de aquecimento global 
para 50 resultará que as instalações de ar condicionado com o fluido refrigerante R 152a 
(com um potencial de aquecimento global de 120) deixarão de ser autorizadas no futuro. Isto 
parece justificar-se, uma vez que, com a tecnologia CO2 (com um potencial de aquecimento 
global de 1), existe uma  alternativa claramente mais benéfica para o clima que, atendendo 
ao seu estado actual de desenvolvimento técnico, poderá ser fabricada em série dentro do 
prazo previsto na Directiva (até 1 de Janeiro de 2011). Além disso, o R152a, devido à sua 
inflamabilidade e aos produtos de decomposição altamente tóxicos, apresenta problemas 
técnicos de segurança não negligenciáveis.

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

Alteração 8
ARTIGO 5, NÚMERO 4

4. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2011, os Estados-Membros deixarão de 
conceder homologação CE ou homologação 
nacional aos tipos de veículos equipados 
com um sistema de ar condicionado 
concebido para conter gases fluorados com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 150.

4. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2009, os Estados-Membros deixarão de 
conceder homologação CE ou homologação 
nacional aos tipos de veículos equipados 
com um sistema de ar condicionado 
concebido para conter gases fluorados com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 50.

Or. en

Justificação

O sector que emprega gases fluorados com efeito de estufa e com o maior impacto potencial 
para o clima é o dos sistemas móveis de ar condicionado. São cada vez em maior número os 
automóveis equipados com ar condicionado, e esses equipamentos tendem a permitir mais 
fugas que outros tipos de refrigeração, uma vez que não podem ser selados de forma 
hermética e estão expostos às tensões da circulação. A indústria de componentes para 
sistemas móveis de ar condicionado está preparada para fornecer os componentes sem HFC: 
na Austrália, já circulam automóveis que utilizam sistemas móveis de ar condicionado 
baratos à base de butano/ propano, e os componentes à base de CO2 estarão prontos a ser 
fornecidos  já em 2008 ou, o mais tardar, em 2009. Não há, por conseguinte, razões para não 
acelerar a eliminação progressiva do uso dos HFC nos sistemas móveis de ar condicionado.

Alteração apresentada por Norbert Glante e Dorette Corbey

Alteração 9
ARTIGO 5, NÚMERO 4

4. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2011, os Estados-Membros deixarão de 
conceder homologação CE ou homologação 
nacional aos tipos de veículos equipados 
com um sistema de ar condicionado 
concebido para conter gases fluorados com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 150.

4. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2011, os Estados-Membros deixarão de 
conceder homologação CE ou homologação 
nacional aos tipos de veículos equipados 
com um sistema de ar condicionado 
concebido para conter gases fluorados com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 50.

Os fabricantes de pequenas séries poderão, 
no entanto, obter a homologação para esses 
veículos até 1 de Janeiro de 2013.
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Or. en

Alteração apresentada por Norbert Glante e Dorette Corbey

Alteração 10
ARTIGO 5, NÚMERO 5, PARÁGRAFO INTRODUTÓRIO

5. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2017, no que se refere a veículos novos 
equipados com um sistema de ar 
condicionado concebido para conter gases 
fluorados com efeito de estufa de potencial 
de aquecimento global superior a 150, os 
Estados-Membros devem:

5. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2014, no que se refere a veículos novos 
equipados com um sistema de ar 
condicionado concebido para conter gases 
fluorados com efeito de estufa de potencial 
de aquecimento global superior a 50, os 
Estados-Membros devem:

Or. en

Justificação

Repõe a ideia da alteração 73 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 11
ARTIGO 5, NÚMERO 5, PARÁGRAFO INTRODUTÓRIO

5. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2017, no que se refere a veículos novos 
equipados com um sistema de ar 
condicionado concebido para conter gases 
fluorados com efeito de estufa de potencial 
de aquecimento global superior a 150, os 
Estados-Membros devem:

5. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2015, no que se refere a veículos novos 
equipados com um sistema de ar 
condicionado concebido para conter gases 
fluorados com efeito de estufa de potencial 
de aquecimento global superior a 50, os 
Estados-Membros devem:

Or. en

Justificação

Justificação idêntica à da alteração apresentada pelas Deputadas Lucas e Isler Béguin, 
referente ao nº 4 do artigo 5º.
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Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik e Anja Weisgerber

Alteração 12
ARTIGO 5, NÚMERO 5, PARÁGRAFO INTRODUTÓRIO

5. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2017, no que se refere a veículos novos 
equipados com um sistema de ar 
condicionado concebido para conter gases 
fluorados com efeito de estufa de potencial 
de aquecimento global superior a 150, os 
Estados-Membros devem:

5. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2017, no que se refere a veículos novos 
equipados com um sistema de ar 
condicionado concebido para conter gases 
fluorados com efeito de estufa de potencial 
de aquecimento global superior a 50, os 
Estados-Membros devem:

Or. en

Justificação

Em 2005, mais de 80% de todos os veículos ligeiros novos estarão na Europa equipados pela 
primeira vez com um sistema de ar condicionado e é muito provável que esta tendência se 
reforce nos próximos anos. Numa óptica ambiental, parece por isso razoável aspirar, já de 
forma precoce, a uma verdadeira mudança tecnológica nos sistemas de ar condicionado, no 
sentido de, em vez de se continuar a utilizar gases fluorados nocivos ao clima, se apostar na 
alternativa mais benéfica para o clima do dióxido de carbono como fluido de recarga nas 
instalações de ar condicionado dos veículos. Da redução do potencial de aquecimento global 
para 50 resultará que as instalações de ar condicionado com o fluido refrigerante R 152a 
(com um potencial de aquecimento global de 120) deixarão de ser autorizadas no futuro. Isto 
parece justificar-se, uma vez que, com a tecnologia CO2 (com um potencial de aquecimento
global de 1), existe uma  alternativa claramente mais benéfica para o clima que, atendendo 
ao seu estado actual de desenvolvimento técnico, poderá ser fabricada em série dentro do 
prazo previsto na Directiva (até 1 de Janeiro de 2011). Além disso, o R152a, devido à sua 
inflamabilidade e aos produtos de decomposição altamente tóxicos, apresenta problemas 
técnicos de segurança não negligenciáveis.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 13
ARTIGO 5, NÚMERO 5 BIS (novo)

5 bis. Os Estados-Membros poderão 
incentivar, com efeito imediato,  a 
instalação de sistemas de ar condicionado 
contendo um gás eficaz e que possua um 
baixo potencial de aquecimento global, 
como, por exemplo, o CO2. Os 
Estados-Membros informarão a Comissão 
sempre que adoptarem medidas fiscais ou 
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de outro tipo tendentes a incentivar a 
instalação de sistemas com o menor 
potencial de aquecimento global.

Or. nl

Justificação

Repõe uma alteração da primeira leitura numa versão modificada.

Alteração apresentada por Norbert Glante e Dorette Corbey

Alteração 14
ARTIGO 6, NÚMERO 1

1. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2011, os sistemas de ar condicionado 
concebidos para conter gases fluorados com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 150 não poderão ser 
montados posteriormente em veículos 
homologados a partir dessa data. Com 
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2017, esses 
sistemas de ar condicionado não poderão ser 
posteriormente montados em quaisquer 
veículos.

1. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2011, os sistemas de ar condicionado 
concebidos para conter gases fluorados com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 50 não poderão ser 
montados posteriormente em veículos 
homologados a partir dessa data. Com 
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2014, esses 
sistemas de ar condicionado não poderão ser 
posteriormente montados em quaisquer 
veículos.

Or. de

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

Alteração 15
ARTIGO 6, NÚMERO 1

1. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2011, os sistemas de ar condicionado 
concebidos para conter gases fluorados com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 150 não poderão ser 
montados posteriormente em veículos 
homologados a partir dessa data. Com 
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2017, esses 
sistemas de ar condicionado não poderão ser 
posteriormente montados em quaisquer 

Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2011, 
os sistemas de ar condicionado concebidos 
para conter gases fluorados com efeito de 
estufa de potencial de aquecimento global 
superior a 50 não poderão ser montados 
posteriormente em veículos homologados a 
partir dessa data. Com efeitos a partir 
de 1 de Janeiro de 2017, esses sistemas de ar 
condicionado não poderão ser 
posteriormente montados em quaisquer 
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veículos. veículos.

Or. de

Justificação

Em 2005, mais de 80% de todos os veículos ligeiros novos estarão na Europa equipados pela 
primeira vez com um sistema de ar condicionado e é muito provável que esta tendência se 
reforce nos próximos anos. Numa óptica ambiental, parece por isso razoável aspirar, já de 
forma precoce, a uma verdadeira mudança tecnológica nos sistemas de ar condicionado, no 
sentido de, em vez de se continuar a utilizar gases fluorados nocivos ao clima, se apostar na 
alternativa mais benéfica para o clima do dióxido de carbono como fluido de recarga nas 
instalações de ar condicionado dos veículos. Da redução do potencial de aquecimento global 
para 50 resultará que as instalações de ar condicionado com o fluido refrigerante R 152a 
(com um potencial de aquecimento global de 120) deixarão de ser autorizadas no futuro. Isto 
parece justificar-se, uma vez que, com a tecnologia CO2 (com um potencial de aquecimento 
global de 1), existe uma  alternativa claramente mais benéfica para o clima que, atendendo 
ao seu estado actual de desenvolvimento técnico, poderá ser fabricada em série dentro do 
prazo previsto na Directiva (até 1 de Janeiro de 2011). Além disso, o R152a, devido à sua 
inflamabilidade e aos produtos de decomposição altamente tóxicos, apresenta problemas 
técnicos de segurança não negligenciáveis.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 16
ARTIGO 6, NÚMERO 1

1. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2011, os sistemas de ar condicionado 
concebidos para conter gases fluorados com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 150 não poderão ser 
montados posteriormente em veículos 
homologados a partir dessa data. Com 
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2017, esses 
sistemas de ar condicionado não poderão ser 
posteriormente montados em quaisquer 
veículos

1. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2009, os sistemas de ar condicionado 
concebidos para conter gases fluorados com 
efeito de estufa de potencial de aquecimento 
global superior a 50 não poderão ser 
montados posteriormente em veículos 
homologados a partir dessa data. Com 
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2015, esses 
sistemas de ar condicionado não poderão ser 
posteriormente montados em quaisquer 
veículos

Or. en

Justificação

Justificação idêntica à da alteração apresentada pelas Deputadas Lucas e Isler Béguin, 
referente ao nº 4 do artigo 5º.



AM\580354PT.doc 11/14 PE 362.687v01-00

PT

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 17
ARTIGO 6, NÚMERO 2

2. Os sistemas de ar condicionado instalados 
em veículos homologados a partir 
de 1 de Janeiro de 2011 não poderão ser 
enchidos com gases fluorados com efeito de 
estufa com um potencial de aquecimento 
global superior a 150. Com efeitos a partir 
de 1 de Janeiro de 2017, os sistemas de ar 
condicionado de todos os veículos não 
poderão ser enchidos com gases fluorados 
com efeito de estufa com um potencial de 
aquecimento global superior a 150, com 
excepção do preenchimento dos sistemas de 
ar condicionado que contenham esses gases 
que tenham sido instalados em veículos 
antes dessa data.

22. Os sistemas de ar condicionado 
instalados em veículos homologados a partir 
de 1 de Janeiro de 2009 não poderão ser 
enchidos com gases fluorados com efeito de 
estufa com um potencial de aquecimento 
global superior a 50. Com efeitos a partir 
de 1 de Janeiro de 2015, os sistemas de ar 
condicionado de todos os veículos não 
poderão ser enchidos com gases fluorados 
com efeito de estufa com um potencial de 
aquecimento global superior a 50, com 
excepção do preenchimento dos sistemas de 
ar condicionado que contenham esses gases 
que tenham sido instalados em veículos 
antes dessa data.

Or. en

Justificação

Justificação idêntica à da alteração apresentada pelas Deputadas Lucas e Isler Béguin, 
referente ao nº 4 do artigo 5º.

Alteração apresentada por Dorette Corbey e Norbert Glante

Alteração 18
ARTIGO 6, NÚMERO 2

2. Os sistemas de ar condicionado instalados 
em veículos homologados a partir 
de 1 de Janeiro de 2011 não poderão ser 
enchidos com gases fluorados com efeito de 
estufa com um potencial de aquecimento 
global superior a 150. Com efeitos a partir 
de 1 de Janeiro de 2017, os sistemas de ar 
condicionado de todos os veículos não 
poderão ser enchidos com gases fluorados 
com efeito de estufa com um potencial de 
aquecimento global superior a 150, com 
excepção do preenchimento dos sistemas de 

2. Os sistemas de ar condicionado instalados 
em veículos homologados a partir 
de 1 de Janeiro de 2011 não poderão ser 
enchidos com gases fluorados com efeito de 
estufa com um potencial de aquecimento 
global superior a 50. Com efeitos a partir 
de 1 de Janeiro de 2014, os sistemas de ar
condicionado de todos os veículos não 
poderão ser enchidos com gases fluorados 
com efeito de estufa com um potencial de 
aquecimento global superior a 150, com 
excepção do preenchimento dos sistemas de 
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ar condicionado que contenham esses gases 
que tenham sido instalados em veículos 
antes dessa data.

ar condicionado que contenham esses gases 
que tenham sido instalados em veículos 
antes dessa data.

Or. de

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

Alteração 19
ARTIGO 6, NÚMERO 2

2. Os sistemas de ar condicionado instalados 
em veículos homologados a partir 
de 1 de Janeiro de 2011 não poderão ser 
enchidos com gases fluorados com efeito de 
estufa com um potencial de aquecimento 
global superior a 150. Com efeitos a partir 
de 1 de Janeiro de 2017, os sistemas de ar 
condicionado de todos os veículos não 
poderão ser enchidos com gases fluorados 
com efeito de estufa com um potencial de 
aquecimento global superior a 150, com 
excepção do preenchimento dos sistemas de 
ar condicionado que contenham esses gases 
que tenham sido instalados em veículos 
antes dessa data.

2. Os sistemas de ar condicionado instalados 
em veículos homologados a partir 
de 1 de Janeiro de 2011 não poderão ser 
enchidos com gases fluorados com efeito de 
estufa com um potencial de aquecimento 
global superior a 50. Com efeitos a partir 
de 1 de Janeiro de 2017, os sistemas de ar 
condicionado de todos os veículos não 
poderão ser enchidos com gases fluorados 
com efeito de estufa com um potencial de 
aquecimento global superior a 50, com 
excepção do preenchimento dos sistemas de 
ar condicionado que contenham esses gases 
que tenham sido instalados em veículos 
antes dessa data.

Or. de

Justificação

Em 2005, mais de 80% de todos os veículos ligeiros novos estarão na Europa equipados pela 
primeira vez com um sistema de ar condicionado e é muito provável que esta tendência se 
reforce nos próximos anos. Numa óptica ambiental, parece por isso razoável aspirar, já de 
forma precoce, a uma verdadeira mudança tecnológica nos sistemas de ar condicionado, no 
sentido de, em vez de se continuar a utilizar gases fluorados nocivos ao clima, se apostar na 
alternativa mais benéfica para o clima do dióxido de carbono como fluido de recarga nas 
instalações de ar condicionado dos veículos. Da redução do potencial de aquecimento global 
para 50 resultará que as instalações de ar condicionado com o fluido refrigerante R 152a 
(com um potencial de aquecimento global de 120) deixarão de ser autorizadas no futuro. Isto 
parece justificar-se, uma vez que, com a tecnologia CO2 (com um potencial de aquecimento 
global de 1), existe uma  alternativa claramente mais benéfica para o clima que, atendendo 
ao seu estado actual de desenvolvimento técnico, poderá ser fabricada em série dentro do 
prazo previsto na Directiva (até 1 de Janeiro de 2011). Além disso, o R152a, devido à sua 
inflamabilidade e aos produtos de decomposição altamente tóxicos, apresenta problemas 
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técnicos de segurança não negligenciáveis.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 20
ARTIGO 6, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. Os Estados-Membros poderão dar 
incentivos fiscais ou financeiros à 
transformação dos veículos em circulação 
para neles serem instalados sistemas de ar 
condicionado com um potencial de 
aquecimento global dos gases fluorados 
utilizados com efeito de estufa inferior a 50. 
Os Estados-Membros informarão a 
Comissão sempre que adoptarem medidas 
fiscais ou de outro tipo tendentes a 
incentivar a instalação de sistemas com o 
menor potencial de aquecimento global.  

Or. nl

Justificação

Repõe uma alteração da primeira leitura numa versão modificada.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 21
ARTIGO 6 BIS (novo)

Artigo 6º bis
Rotulagem

Sem prejuízo das disposições da Directiva 
67/548/CE do Conselho e da Directiva 
1999/45/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho sobre a rotulagem das 
preparações perigosas, os veículos a motor 
abrangidos pelo artigo 2º da presente 
Directiva, se estiverem equipados com um 
sistema de ar condicionado concebido para 
conter gases fluorados com efeito de estufa, 
não serão comercializados, a menos que 
seja identificado o nome químico dos gases 
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fluorados com efeito de estufa através de 
um rótulo que utilize a nomenclatura 
industrial aceite. Esse rótulo indicará 
claramente que o sistema de ar 
condicionado contém gases fluorados com 
efeito de estufa e indicará o seu potencial 
de aquecimento global. Isto deverá figurar 
no veículo de forma clara e indelével, assim 
como em toda a publicidade e informação 
comercial. Esse rótulo será colocado no 
exterior do veículo de forma a que seja 
claramente visível e não será ocultado.

Or. en

Justificação

Os consumidores têm que ser adequadamente informados  para, se for caso disso, poderem 
escolher o tipo de ar condicionado que pretendem adquirir, dado que os sistemas móveis de 
ar condicionado não podem ser selados de forma hermética e, uma vez que as emissões estão 
expostas às tensões da circulação e a um maior peso do veículo, essa escolha pode ser 
decisiva para a protecção do nosso clima.


