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Assunto: Regulamento (CE) nº 2037/2000 relativo às substâncias que empobrecem a 
camada de ozono

A Comissão confirmou que o regulamento referido em epígrafe permite o estabelecimento de 
derrogações temporárias para casos específicos de utilização de substâncias que empobrecem 
a camada de ozono, sempre que não existam alternativas.

1. Solicitou a UE uma derrogação no âmbito do Protocolo de Montreal? Como estudou a 
Comissão a existência de alternativas? Existem outras empresas no mundo que 
produzam cianocobalamina marcada radioactivamente sem utilizar substâncias que 
empobrecem a camada de ozono? Que medidas foram tomadas pela(s) empresa(s) que 
utiliza(m) CTC para a produção de  cianocobalamina marcada radioactivamente para 
encontrar uma alternativa o mais rapidamente possível?

2. A decisão não estabelece limites temporais nem quantitativos para a utilização de 
CTC. Como tenciona a Comissão impedir a utilização crescente de CTC ou o interesse 
pela mesma por parte de "novas" empresas?

3. Em virtude da Decisão X/14 do Protocolo de Montreal, existe um limite para a 
quantidade de substâncias que empobrecem a camada de ozono utilizadas como 
agentes de transformação. Que medidas tomou a Comissão para garantir que não se 
ultrapasse esse limite?

4. Para que utilizações dos agentes de transformação que figuram actualmente no Anexo 
VI do Regulamento (CE) nº 2037/2000 existem alternativas? Nos casos em que 
existem alternativas, como garante a Comissão que as empresas da UE substituam a 
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utilização actual de substâncias que empobrecem a camada de ozono como agentes de 
transformação por alternativas que não incluem tais substâncias?
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