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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal 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 correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção do 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho  relativo a determinados gases 
fluorados com efeito de estufa 
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 –2003/0189A (COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (16056/5/2004 – C6-0221/2005),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2003)0492)2,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
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 
n.º 1 do artigo 175.º,

Justificação

Por forma a garantir certeza jurídica, todo o regulamento tem de se basear no disposto no 
artigo 175º, uma vez que, quer os objectivos, quer o conteúdo do regulamento, se reportam 
claramente à protecção ambiental.

  
1 JO C 130E de 29.4.2004, p. 600.
2 Ainda não publicada em JO.
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Alteração 2
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) O Anexo II da Decisão 
2002/358/CE do Conselho define 
diferentes objectivos de redução de 
emissões para cada Estado Membro, que 
é, por conseguinte, obrigado a adoptar 
medidas individuais. Torna-se, assim, 
indispensável que cada Estado Membro 
tenha também a possibilidade de adoptar 
medidas adequadas ou de as manter, a 
fim de atingir os seus objectivos nacionais 
em matéria de redução de emissões.

Justificação

Repõe a alteração 2 da primeira leitura.

Alteração 3
Considerando 5

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

(5) O principal objectivo do presente 
regulamento é reduzir as emissões de gases 
fluorados com efeitos de 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. Em conformidade 
com o artigo 176º, os Estados-Membros 
deveriam, por conseguinte, ser 
autorizados a adoptar medidas de 
protecção reforçadas. Todavia, essas 
medidas devem ser compatíveis com o 
Tratado, ou seja, devem ser 
proporcionais, não discriminatórias e de 
natureza não exclusivamente económica.

Justificação

Afigura-se importante recordar que os artigos 175º e 176º não conferem liberdade total aos 
Estados-Membros para introduzirem todas e quaisquer medidas. O mercado interno 
encontra-se ainda protegido relativamente à adopção de medidas que restrinjam o comércio 
mais do que o necessário.

Alteração 4
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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 de base 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 novas e a 
adopção de alternativas existentes estarem
ainda em curso, as quais devem ser 
encorajadas.

Justificação

É necessário introduzir alterações, por forma a manter a coerência com a alteração da base 
jurídica. A inovação deveria ser promovida, bem como a transição para alternativas mais 
compatíveis com os requisitos ambientais.

Alteração 5
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) A aplicação e a implementação do 
presente regulamento deveriam contribuir 
para a inovação tecnológica encorajando 
o desenvolvimento continuado de 
tecnologias alternativas e a transição para 
tecnologias já existentes mais compatíveis 
com o meio ambiente.
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Justificação

Afigura-se importante destacar que a inovação e o desenvolvimento de alternativas devem ser 
encorajados e que o presente regulamento constitui uma forma de o lograr.

Alteração 6
Considerando 12

(12) Dado que os objectivos do presente 
regulamento, nomeadamente o 
confinamento e a apresentação de 
relatórios sobre determinados gases 
fluorados com efeito de estufa e o controlo 
da colocação no mercado e da utilização de 
produtos e equipamentos que contenham 
determinados gases fluorados com efeito 
de estufa, para proteger o ambiente e 
salvaguardar o mercado interno, 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 proporcionalidade, consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para atingir 
aqueles objectivos.

(12) Dado que os objectivos do presente 
regulamento, nomeadamente o 
confinamento e a apresentação de 
relatórios sobre determinados gases 
fluorados com efeito de estufa e o controlo 
da colocação no mercado e da utilização de 
produtos e equipamentos que contenham 
determinados gases fluorados com efeito 
de estufa, para proteger o ambiente, 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 proporcionalidade, consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para atingir 
aqueles objectivos.

Justificação

Alteração necessária por forma a manter a coerência com a alteração da base jurídica.

Alteração 7
Artigo 3, nº 2, parte introdutória e alínea a)

2. Os operadores das aplicações referidas 
no n.º 1 devem assegurar a respectiva 
inspecção para detecção de fugas por 

2. Os operadores das aplicações referidas 
no n.º 1 devem assegurar o respectivo 
controlo para detecção de fugas por 
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pessoal acreditado que cumpra os 
requisitos do artigo 5.º, de acordo com a 
seguinte programação:

pessoal acreditado que cumpra os 
requisitos do artigo 5.º, de acordo com a 
seguinte programação:

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 estar sujeitas a controlos 
para detecção de fugas 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;
[alteração horizontal - caso aprovada, a 
expressão "inspeccionadas" será alterada 
para "estar sujeitas a controlos para 
detecção de fugas " ao longo de todo o 
texto do regulamento e respectivas 
alterações]

Justificação

A palavra "inspecção" implica em alguns países (por exemplo, França) um procedimento de 
controlo por uma organização externa, independente do operador da instalação. A imposição 
de um controlo externo em alguns países induziria certamente uma concorrência desleal. 
Assim sendo, é preferível utilizar a palavra "controlo" em vez de "inspecção" ao longo de 
todo o documento que estabelece requisitos de inspecção normalizadas.

Alteração 8
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, "controlo 
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 fluido refrigerante constante 
do sistema.
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Justificação

É necessária uma definição mais precisa da expressão "controlo para detectar fugas".

Alteração 9
Artigo 3, nº 4

4. Caso exista um sistema de detecção de 
fugas adequado que funcione 
correctamente, a frequência das inspecções
requeridas nos termos das alíneas b) e c) do 
n.º 2 será reduzida a metade.

4. Caso exista um sistema de detecção de 
fugas adequado que funcione 
correctamente, a frequência das medidas 
de controlo requeridas nos termos das 
alíneas b) e c) do n.º 2 será reduzida a 
metade.
[alteração horizontal - uma vez adoptada, 
a expressão "inspecção(ões)" será alterada 
para "medidas de controlo" em todo o 
texto do regulamento e respectivas 
alterações]

Justificação

Visa manter a coerência com a alteração ao nº 2 do artigo 3º.

Alteração 10
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 ao pessoal responsável e às 
empresas e respectivo pessoal envolvido
na instalação ou manutenção do 
equipamento a que se refere o presente 
regulamento, bem como a todos quantos 
se encontram envolvidos na manutenção 
ou na realização de controlos do 
equipamento no que diz respeito às
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actividades previstas nos artigos 3.º e 4.º.

Justificação

O objectivo do regulamento consiste em lograr um confinamento eficiente. A necessidade de 
qualificações e competências mínimas começa com um planeamento e execução adequados 
das instalações, passando também pela manutenção e reparação preventivas, não devendo 
circunscrever-se a actividades de inspecção e recuperação.

O Comité Económico e Social Europeu assinalou justificadamente que o artigo 5º previa 
formação e a certificação de pessoal envolvido no confinamento e recuperação mas não na 
instalação e manutenção. Tal será essencial caso se queira garantir a eficácia das 
alterações.

Alteração 11
Artigo 6, nº 1, alínea a), travessão 1

– a sua produção total de cada gás fluorado 
com efeito de estufa na Comunidade, 
identificando as principais categorias de 
aplicações (como sejam equipamentos 
móveis de ar condicionado e refrigeração, 
ar condicionado, espumas, aerossóis, 
equipamento eléctrico, fabrico de 
semicondutores) em que se prevê que a 
substância seja utilizada;

– a sua produção total de cada gás fluorado 
com efeito de estufa na Comunidade, 
identificando as principais categorias de 
aplicações (como sejam equipamentos 
móveis de ar condicionado e refrigeração, 
ar condicionado, espumas, aerossóis, 
equipamento eléctrico, fabrico de 
semicondutores, solventes e protecção 
contra incêndios) em que se prevê que a 
substância seja utilizada;

Justificação

Parte-se do princípio de que a lista de aplicações não se destina a constituir uma lista 
exaustiva de todos os sectores aplicáveis. No entanto, a exclusão do sector de protecção 
contra incêndios da presente lista pode veicular a impressão de que o sector não é tão 
importante como outros sectores para efeitos de redução de emissões. O grupo de trabalho 
sobre gases fluorados do Programa Europeu de Alterações Climáticas identificou quer os 
solventes quer a protecção contra incêndios como importantes áreas de aplicação.

Alteração 12
Artigo 6, nº 1 bis (novo)

(1 bis) De dois em dois anos, as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro procedem à revisão de 
um amostra representativa dos registos 
referidos no n.º 6 do artigo 3.º, para cada 
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uma das categorias indicadas nas alíneas 
b) e c) do n.º 2 do artigo 3.º, e comunicam 
à Comissão uma estimativa das emissões.

Justificação

Não existe uma ligação clara na proposta entre as medidas de contenção e de comunicação. 
Os requisitos em matéria de comunicação previstos na proposta controlam apenas o fluxo 
comercial e não vão de encontro aos objectivos da proposta, ou seja, a redução das emissões. 
É fundamental incluir uma amostragem dos dados reais para que se possa ter um quadro 
preciso das emissões.

Alteração 13
Artigo 6, nº 2

2. Até ...*, a Comissão definirá, nos termos 
do n.º 2 do artigo 11.º, o modelo da 
informação a que se refere o n.º 1 do 
presente artigo.

2. Até ...*, a Comissão definirá, nos termos 
do n.º 2 do artigo 11.º, o modelo da 
informação a que se referem os n.ºs 1 e 1 
bis do presente artigo.

Justificação

Articula-se com a inclusão de um novo nº 1 bis no artigo 6º.

Alteração 14
Artigo 7, nº 1

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 contém gases fluorados com efeito 

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 contém gases fluorados com efeito 
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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.

de estufa, e que indique o potencial de 
aquecimento global, 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.

Justificação

Afigura-se importante que os consumidores estejam cientes não apenas dos gases contidos 
num produto mas também do potencial de aquecimento global decorrente desse gás. Repõe a 
ideia consagrada na alteração 78 da primeira leitura. 

Alteração 15
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 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.

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 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. 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 até 31 de 
Dezembro de 2008.
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Justificação

Importa clarificar que estas aplicações venham também a ser abrangidas pelos requisitos em 
matéria de confinamento constantes do artigo 3º.

Alteração 16
Artigo 10 bis (novo)

Artigo 10 bis
Promoção de alternativas

Os Estados-Membros promoverão a 
colocação no mercado de equipamento 
que utilize alternativas aos gases com
potencial de aquecimento global elevado 
tendo em consideração os benefícios de 
eficiência energética fornecidos por 
determinados gases em determinadas 
aplicações, como seja o isolamento. Se os 
Estados-Membros instituírem incentivos 
fiscais, ou outros, para encorajar a 
colocação no mercado de tal 
equipamento, notificarão a Comissão das 
medidas tomadas. Além disso, notificam a
Comissão, para efeitos de autorização, de 
todas as medidas que prevejam qualquer 
tipo de proibição para além das previstas 
no artigo 9º.

Justificação

Repõe a alteração 77 da primeira leitura. A notificação constituirá uma modalidade 
proactiva de evitar processos judiciais e permitirá assegurar que as medidas nacionais deste 
tipo sejam compatíveis com o Tratado, isto é que sejam proporcionais, não discriminatórias e 
de natureza não exclusivamente económica.

Alteração 17
ANEXO II, linha 9 bis (nova)

Hidrofluorocarbonetos Em sistemas de refrigeração Dois anos após a data da 
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com menos de 150 g de 
carga de fluido refrigerante

entrada em vigor

Justificação

Já existem fluidos refrigerantes alternativos aos hidrofluorocarbonetos com larga difusão 
comercial. Nos termos da directiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, os hidrofluorocarbonetos têm de ser objecto de recuperação no final de vida útil 
de um frigorífico. A sua substituição apresenta uma melhor relação de eficácia de custos - a 
utilização de um fluido refrigerante com hidrocarbonetos custaria, por exemplo, 3,40 
euros/tonelada em equivalente CO2, ao passo que a sua recuperação apresenta um custo 
estimado de 90 euros/tonelada em equivalente CO2.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Respostas às alterações climáticas

O objectivo geral da proposta de regulamento apresentada pela Comissão consiste em prestar 
um contributo determinante para a consecução do objectivo que a Comunidade Europeia se 
comprometeu a realizar no contexto do Protocolo de Quioto, criando medidas de redução 
eficazes do ponto de vista dos custos. As medidas destinadas a reduzir as emissões de gases 
fluorados devem ser perspectivadas no contexto mais vasto dos esforços desenvolvidos para 
lutar contra as alterações climáticas. Estas alterações são reconhecidas como um dos 
principais desafios ambientais e económicos que a Humanidade enfrenta. O presente
regulamento estabelece, a nível comunitário, um quadro legislativo destinado a melhorar o 
confinamento e o controlo dos gases fluorados e a instaurar restrições à comercialização e à 
utilização em determinadas aplicações.

2. Gases cobertos pelo regulamento

Os gases fluorados (hidrofluorocarbonetos ou HFC, perfluorocarbonetos ou PFC e
hexafluoreto de enxofre ou SF6) foram introduzidos nos anos 90 para substituir os gases CFC 
que empobrecem a camada de ozono e os HCFC (clorofluorocarbonetos e 
hidroclorofluorocarbonetos). A utilização de alternativas como sejam os HFC permitiram aos 
Estados-Membros da UE atingir os requisitos estabelecidos no Protocolo de Montreal. 
Todavia, o potencial de aquecimento global de gases fluorados com efeito de estufa é elevado 
e muitos destes gases tendem a permanecer na atmosfera durante longos períodos de tempo. 
Assim, a Comissão calcula que o SF6 tenha um potencial de aquecimento global 23,900 vezes 
superior ao dos dióxidos de carbono (CO2, que possui um potencial de aquecimento global de 
1). Caso não sejam tomadas quaisquer medidas, a Comissão calcula que as emissões de gases 
fluorados aumentarão de 65,2 milhões de toneladas de equivalente CO2 em 1995 para 98 
milhões de toneladas em 2010.

3.  Posição comum

Embora a posição original da Comissão assumisse a forma de um regulamento baseado numa 
base jurídica única relativa ao mercado interno (artigo 95º), o Conselho adoptou uma posição 
comum que assumiu a forma de dois textos distintos, nomeadamente uma directiva baseada 
no artigo 95º e um regulamento baseado na dupla base jurídica composta pelos artigos 175º e 
95º. A razão da cisão da proposta da Comissão em dois textos diferentes reporta-se à 
transferência de todas as exigências em matéria de emissões provocadas pelos sistemas de ar 
condicionado equipados em veículos a motor do regulamento proposto para a 
Directiva-quadro 70/156/CEE relativa à recepção de veículos a motor. O regulamento
proposto centrar-se-á, assim, nas restantes aplicações estacionárias.

Muitas das alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura foram 
retomadas na posição comum, nomeadamente a ideia de articular a proibição imposta a 
determinados gases fluorados com efeito estufa nos sistemas de ar condicionado nos veículos 
com o sistema de recepção consagrado na Directiva 70/156/CE, mas também propostas 
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relacionadas com os requisitos aplicáveis ao confinamento, bem como à formação e 
certificação de pessoal envolvido no manuseamento de gases com efeito de estufa. 

4. Posição da relatora

A relatora regozija-se com a proposta de regulamento apresentada pelo Conselho que 
constitui um importante passo na luta contra as alterações climáticas. Afigura-se essencial que 
a União Europeia mostre que está a adoptar medidas concretas no plano europeu para pôr 
cobro às emissões de gases com efeito de estufa. Todavia, é óbvio que terá de ser logrado um 
equilíbrio entre levados requisitos em termos ambientais e o bom funcionamento do mercado 
interno sem criar excessivas restrições ou ónus administrativos.

a) Base jurídica

Por princípio e no interesse da promoção de uma legislação melhor, mais simples e mais 
clara, a utilização de uma base jurídica dupla representa uma orientação perigosa da política 
europeia e uma tentativa de criação de um precedente. O "centro de gravidade" do 
regulamento incide na protecção do ambiente e, em conformidade com jurisprudência recente 
do Tribunal de Justiça Europeu, deverá existir uma base jurídica única que reflicta o objectivo 
essencial. A fim de assegurar certeza jurídica, a relatora entende que, a título de única solução 
viável, será necessário introduzir uma alteração que modifique a base jurídica dupla 
substituindo-a por uma única base jurídica, por forma a que todo o regulamento assente no 
disposto no artigo 175º.

Tal permitirá também que aqueles Estados-Membros que já dispõem de legislação mais 
ambiciosa mantenham em vigor essa legislação se o considerarem necessário e não sejam 
obrigados, como sucederia com a actual posição comum, a reduzirem os seus padrões 
ambientais para um padrão comunitário comum (mais baixo). É importante recordar que os 
artigos 175º e 176º não conferem liberdade total aos Estados-Membros para introduzirem 
todas e quaisquer medidas que entendam ser necessárias. O mercado interno continuará a ser 
protegido de medidas que restrinjam o comércio mais do que o necessário. Declara-se 
claramente no artigo 176º que as medidas terão de ser compatíveis com o Tratado, ou seja, 
terão de ser proporcionadas, não discriminatórias e de natureza não exclusivamente 
económica.

Numa Europa alargada de 25 (brevemente 27) Estados-Membros, o Conselho poderá com 
efeito recorrer de forma mais frequente à base jurídica dupla, com o objectivo de servir os 
vários interesses nacionais em jogo. Tal induzirá a fragmentação dos objectivos visados e 
também do próprio cerne da legislação. Esta tendência de forçar compromissos pusilânimes 
na mesa de negociações do Conselho sempre que os Estados-Membros não conseguirem 
lograr um acordo político aceitável afigura-se extremamente preocupante. A relatora entende 
que o Parlamento Europeu se encontra em posição privilegiada para ultrapassar os 
condicionalismos das posições nacionais e conferir coerência política a domínios que 
requerem uma acção a nível comunitário. Enquanto Comissão do Meio Ambiente, deveríamos
resistir à diluição e amputação da legislação ambiental, nomeadamente no que diz respeito às 
alterações climáticas.
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b) Promoção da inovação e transição para tecnologias menos nocivas do ponto de vista 
ambiental

Embora a relatora entenda que o confinamento e a recuperação constituem instrumentos úteis 
para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, considera também necessário 
promover o desenvolvimento de tecnologias alternativas que sejam menos nocivas do ponto 
de vista ambiental do que as existentes. Afigura-se também justo que as empresas que já 
investiram em investigação e em tecnologias menos nocivas do ponto de vista ambiental 
sejam recompensadas. Ao permitir legislação mais ambiciosa nos Estados-Membros (cf 
considerações supra, base jurídica) e ao restringir a comercialização de determinados produtos 
quando existam melhores alternativas, é possível impulsionar os objectivos que acabámos de 
mencionar. Todas e quaisquer medidas mais rigorosas propostas pelos Estados-Membros 
deveriam ser comunicadas previamente à Comissão antes da sua aplicação, a fim de evitar 
litígios jurídicos numa fase posterior. A indústria necessita de garantias a longo prazo, sendo 
o nosso dever estabelecer o caminho a trilhar no futuro.

Uma vez aprovado, a relatora espera que este regulamento contribua para a redução e o 
confinamento dos gases com efeito estufa e desempenhe o seu contributo no contexto dos 
esforços da União Europeia e dos Estados-Membros para combaterem as alterações 
climáticas.


