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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 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 (16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD))

(Processo de co-decisão; segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (16182/4/2004 – C6-0222/2005),

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

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

– Tendo em conta o artigo 67º 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;

2. Verifica que o presente acto é adoptado em conformidade com a posição comum;

3. Encarrega o seu Presidente de assinar o referido acto, conjuntamente com o Presidente do 
Conselho, nos termos do nº 1 do artigo 254º do Tratado CE;

4. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o acto em causa, após verificação do 
cumprimento de todos os trâmites previstos, e de, em concordância com o 
Secretário-Geral do Conselho, proceder à respectiva publicação no Jornal Oficial da
União Europeia;

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

  
1 JO C 103E de 29.4.2004, p. 600.
2 Ainda não publicada em JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Resposta às alterações climáticas
O objectivo global da proposta da Comissão é o de contribuir de forma significativa para o 
cumprimento da meta da Comunidade Europeia no âmbito do Protocolo de Quioto, através da 
introdução de medidas de redução das emissões com uma boa relação custo-eficácia. As 
acções destinadas a reduzir as emissões de gases fluorados devem ser consideradas no 
contexto de iniciativas mais vastas para combater as alterações climáticas. As alterações 
climáticas são, reconhecidamente, dos maiores desafios ambientais e económicos que a 
humanidade enfrenta. A Directiva, juntamente com o Regulamento relativo a determinados 
gases fluorados com efeito de estufa, constituirá um quadro legislativo a nível comunitário 
para melhorar o confinamento e o controlo dos gases fluorados, assim como para introduzir 
restrições à comercialização e utilização de determinadas aplicações.

2. A posição comum

Se bem que a proposta original da Comissão tivesse a forma de um regulamento com uma 
base jurídica relativa ao mercado interno (artigo 95º), o Conselho chegou a uma posição 
comum que prevê dois textos separados: uma directiva baseada no artigo 95º e um 
regulamento com uma dupla base jurídica, os artigos 175º e 95º. O motivo da divisão da 
proposta da Comissão em dois textos diferentes foi a intenção de transferir todos os requisitos 
em matéria de emissões provenientes de sistemas de ar condicionado instalados em veículos a 
motor do regulamento proposto para a Directiva-Quadro 70/156/CEE relativa à homologação 
dos veículos a motor. 

Na sua primeira leitura, o Parlamento Europeu solicitou, de facto, que os requisitos relativos 
aos sistemas de ar condicionado dos veículos fossem ligados à homologação por modelo. O 
Conselho satisfez o pedido do Parlamento, apresentando esta Directiva. Grande parte das 
outras alterações aprovadas em primeira leitura foram igualmente incorporadas na posição 
comum. Além disso, a relatora reconhece que a indústria automóvel tem uma dimensão global 
e que os veículos exportados para fora da Europa têm de ser assistidos por uma rede de 
mecânicos formados na manutenção dos SMAC (sistemas móveis de ar condicionado) 
produzidos na UE.

3. A posição da relatora

A relatora congratula-se com Directiva proposta pelo Conselho, que constitui um passo 
importante no combate às alterações climáticas. É vital para a União Europeia mostrar que 
estão a ser tomadas na Europa medidas concretas para reduzir as emissões de gases com efeito 
de estufa. É evidente, porém, que tem de ser encontrado um equilíbrio entre o nível de 
ambição suficiente em termos ambientais e a possibilidade de o mercado interno funcionar
sem demasiadas restrições ou carga administrativa. Além disso, a relatora reconhece que a 
indústria automóvel tem uma dimensão global e que os veículos exportados para fora da 
Europa têm de ser ser assistidos por uma rede de mecânicos formados na manutenção dos 
SMAC (sistemas móveis de ar condicionado) produzidos na UE.
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a) Base jurídica

A relatora entende que, precisamente pelas considerações respeitantes ao mercado interno, o 
artigo 95º constitui a base jurídica correcta para esta Directiva. Com efeito, o sistema de 
homologação por modelo baseia-se num quadro legislativo comum justificado pelo bom 
funcionamento do mercado interno. Esta é, na realidade, a 91ª directiva derivada da Directiva 
70/156/CEE. Custa a acreditar que alguém deseje criar procedimentos diferentes de 
homologação por modelo para cada Estado-Membro.

b) Conteúdo da Directiva

A relatora acolhe também com agrado o conteúdo geral da Directiva. Na sua versão actual, 
haverá uma eliminação progressiva dos HFC-134a (que têm um potencial de aquecimento 
global, ou PAG, de 1300). Os HFC-134a serão proibidos em todos os novos modelos que 
saiam das linhas de produção a partir de 2011 e, até 2017, todos os veículos novos produzidos 
terão de utilizar alternativas. Embora estas datas sejam um pouco menos ambiciosas do que as 
que o Parlamento Europeu pretendia na sua primeira leitura, a relatora considera que já será 
difícil para a indústria cumprir as datas propostas, especialmente no caso das pequenas e 
médias empresas.

A relatora considera, igualmente, que tem de ser encontrado um equilíbrio entre a prescrição 
tecnológica em relação ao potencial de aquecimento global dos gases que serão permitidos 
pela Directiva e a promoção do desenvolvimento de tecnologias ambientais alternativas. Na 
sua versão actual, a proibição da Directiva aplica-se aos gases com um potencial de 
aquecimento global superior a 150, o que significa que os HFC-152a (que têm um PAG de 
cerca de 140) ainda podem ser utilizados. Isto irá permitir uma maior inovação e o 
desenvolvimento de tecnologias alternativas para os sistemas de ar condicionado. O quadro 
regulamentar europeu proposto é consideravelmente mais ambicioso do que o do resto do 
mundo, onde, em vez de substituir os HFC-134a por gases com um PAG mais baixo, a 
indústria automóvel está a optar por reduzir as fugas de 134a, através do desenvolvimento de 
SMAC baseados em 134a “aperfeiçoados” e mais estanques. 

c) Conclusão 

A relatora é favorável à aprovação da posição comum na sua presente versão, sem mais 
alterações.


