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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No sector dos transportes, há que 
procurar alcançar uma maior proporção de 
veículos respeitadores do ambiente e 
importa envidar esforços adicionais no 
sentido de se colocarem mais veículos 
desses no mercado. A introdução de 
veículos que utilizam combustíveis 
alternativos pode contribuir para uma 
melhoria considerável da qualidade do ar 
das cidades.

(4) No sector dos transportes, há que 
procurar alcançar uma maior proporção de 
veículos respeitadores do ambiente e 
importa envidar esforços adicionais no 
sentido de se colocarem mais veículos 
desses no mercado. A introdução de 
veículos que utilizam combustíveis 
alternativos pode contribuir para uma 
melhoria considerável da qualidade do ar 
das cidades e, por conseguinte, do estado 
da saúde pública.

Justificação

É importante realçar a contribuição que a introdução de veículos que utilizam combustíveis 
alternativos também pode ter para a melhoria da saúde pública. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O Relatório Final do grupo de alto 
nível CARS 21 (Um quadro regulador 
concorrencial para o sector automóvel no 
século XXI)1 estipula que se devem 
manter, se necessário, todos os esforços 
no sentido de uma harmonização 



PE402.744v03-00 4/8 AD\724861PT.doc

PT

crescente a nível internacional das 
regulamentações em matéria de veículos a 
motor, com vista ao alargamento da 
harmonização a áreas ainda não 
abrangidas, em particular no quadro dos 
acordos da UNECE de 1958 e de 1998.  
Em consonância com esta recomendação, 
a Comissão deve continuar a apoiar o 
desenvolvimento de requisitos 
harmonizados a nível internacional no 
tocante a veículos a motor sob os 
auspícios da UNECE. Em especial, caso 
seja aprovado um Regulamento Técnico 
Global (RTG) sobre veículos movidos a 
hidrogénio ou a células de combustível, a 
Comissão deve estudar a possibilidade de 
adaptar os requisitos do presente 
Regulamento aos do RTG.
_______________
1 
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesba
ckground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) As misturas de hidrogénio 
poderiam ser utilizadas como combustível 
de transição para facilitar a introdução de 
veículos movidos a hidrogénio nos países 
em que existe uma boa infra-estrutura de 
gás natural. A Comissão deve, por 
conseguinte, estabelecer os requisitos 
para o uso de misturas de hidrogénio e 
gás natural/biometano, em especial o 
volume de hidrogénio e de gás, tendo em 
conta a sua exequibilidade técnica e os 
benefícios ambientais.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os veículos movidos a hidrogénio 
devem futuramente funcionar com 
hidrogénio puro produzido, na medida do 
possível, através de energias renováveis. 
Os veículos que utilizam uma mistura de 
hidrogénio e gás natural/biometano como 
combustível para a propulsão devem 
representar apenas uma tecnologia de 
transição.

Justificação

A utilização de gás natural como combustível provoca emissões de gases de escape, pelo que 
representa apenas uma tecnologia de transição.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Os veículos movidos a hidrogénio 
apenas poderão ter êxito no mercado 
quando existir na Europa uma 
infra-estrutura suficiente a nível de 
estações de serviço. A Comissão deverá, 
por tal motivo, estudar medidas 
adequadas para apoiar a criação de um 
sistema de reabastecimento normalizado 
para uma rede de estações de serviço para 
veículos a hidrogénio à escala europeia.

Justificação

No que diz respeito às estações de serviço para veículos movidos a gás natural o problema 
consiste em que os sistemas de abastecimento nos vários Estados-Membros funcionam de 
maneira diferente. É conveniente velar por que a construção de postos de reabastecimento de 
hidrogénio permita que os veículos movidos a hidrogénio encontrem à sua disposição o 
mesmo sistema de reabastecimento em toda a Europa.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «veículo movido a hidrogénio», 
qualquer veículo a motor que utilize 
hidrogénio puro ou uma mistura de 
hidrogénio e de gás natural como 
combustível para a propulsão do veículo;

(1) «veículo movido a hidrogénio», 
qualquer veículo a motor que utilize 
hidrogénio como combustível para a 
propulsão do veículo;

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. É permitida a utilização da mistura de 
hidrogénio gasoso e de gás natural como 
combustível.

Suprimido

Justificação

A presente modificação torna-se necessária em consequência da alteração à definição de 
veículos movidos a hidrogénio no artigo 3.º.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É permitida a utilização da mistura de 
hidrogénio gasoso e de gás natural como 
combustível.

Suprimido

Justificação

A presente modificação torna-se necessária em consequência da alteração à definição de 
veículos movidos a hidrogénio no artigo 3.º.



AD\724861PT.doc 7/8 PE402.744v03-00

PT

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b) – travessão -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– utilização do hidrogénio puro ou de 
uma mistura de hidrogénio e de gás 
natural/biometano;
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