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Alteração 10
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O relatório final do Grupo de Alto 
Nível CARS 211 afirma que devem ser 
prosseguidos esforços tendo em vista 
aumentar a harmonização internacional 
da regulamentação aplicável aos veículos 
a motor, a fim de suscitar a participação 
dos principais mercados de veículos e 
alargar a harmonização a sectores ainda 
não abrangidos, designadamente no 
âmbito dos acordos da Comissão 
Económica das Nações Unidas para a 
Europa (UNECE), de 1958 e 1988. De 
acordo com esta recomendação, a 
Comissão deverá continuar a apoiar o 
desenvolvimento de requisitos 
internacionalmente harmonizados para 
veículos a motor sob os auspícios da 
UNECE. Em especial, se for adoptado um 
Regulamento Técnico Mundial (RTM) 
sobre veículos movidos a hidrogénio e a 
pilha de combustível, a Comissão deverá 
considerar a possibilidade de adaptar os
requisitos do presente regulamento aos 
desse RTM.
1

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesba
ckground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Or. en

Justificação
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Alteração 11
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) As misturas de hidrogénio poderão 
ser utilizadas como combustível de 
transição para facilitar a introdução de 
veículos movidos a hidrogénio nos países 
onde existe uma boa infra-estrutura de 
gás natural. A Comissão deverá, por tal 
motivo, estabelecer requisitos para a 
utilização de misturas de hidrogénio e gás 
natural/biometano, em especial numa 
proporção de hidrogénio e gás que tenha
em conta a viabilidade técnica e os 
benefícios ambientais. 

Or. en

Alteração 12
Wolfgang Bulfon

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Devido às características do 
combustível, os veículos movidos a 
hidrogénio podem exigir um tratamento 
específico por parte dos serviços de 
socorro. É, por conseguinte, necessário 
estabelecer requisitos de rotulagem dos 
veículos para informar esses serviços do 
combustível armazenado a bordo do 
veículo.

(11) Devido às características do 
combustível, os veículos movidos a 
hidrogénio podem exigir um tratamento 
específico por parte dos serviços de 
socorro. É, por conseguinte, necessário 
estabelecer requisitos tendo em vista uma 
identificação inequívoca e facilmente 
reconhecível dos veículos para informar 
esses serviços do combustível armazenado 
a bordo do veículo.

Or. de
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Justificação

É indispensável uma identificação inequívoca e facilmente reconhecível do sistema de 
propulsão dos veículos para uma prestação rápida e eficaz de auxílio por parte dos serviços 
de socorro. Como apoio à identificação, podem ser introduzidas medidas como “e-call”, ou 
um banco de dados centralizado.

Alteração 13
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) Os pequenos veículos inovadores, 
denominados veículos da categoria L na 
legislação comunitária relativa à 
homologação, são considerados 
precursores na utilização do hidrogénio 
como combustível. Tal deve-se ao facto de 
a introdução do hidrogénio para esses 
veículos exigir um menor esforço, dado 
que o desafio técnico e o nível de 
investimento necessário não são tão 
elevados como no caso dos automóveis. 
Por tal motivo, a homologação dos 
veículos da categoria L a hidrogénio deve 
ser incluída no presente regulamento.

Or. en

Justificação

Os motociclos (veículos da categoria L) são precursores na adopção do hidrogénio como 
combustível. Por tal motivo, é fundamental que esses veículos sejam igualmente 
contemplados pelo desenvolvimento da regulamentação comunitária para veículos a 
hidrogénio. Não são necessárias muitas alterações para cobrir as necessidades dos veículos 
da categoria L. A Comissão deverá, pois, desenvolver requisitos para a homologação de 
motociclos, que serão incorporados na directiva relevante (2002/24/CE), bem como na 
directiva aplicável aos reservatórios de combustível (97/24/CE).
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Alteração 14
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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;

Or. en

Alteração 15
Wolfgang Bulfon

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12 – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) as regras pormenorizadas para os 
componentes e sistemas a hidrogénio 
estabelecidas no anexo VI;

d) as regras pormenorizadas para os 
componentes e sistemas a hidrogénio 
estabelecidas no anexo VI, bem como a 
identificação inequívoca e facilmente 
reconhecível dos veículos pelos serviços 
de socorro, em conformidade com o ponto 
15 do anexo VI;

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração 1.
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Alteração 16
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12 – ponto 2 – alínea b) – travessão -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 17
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo III – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ensaio de fadiga: O objectivo do ensaio 
é demonstrar que os componentes para 
hidrogénio são capazes de funcionar em 
contínuo de maneira fiável. O ensaio 
consiste na execução de um número 
específico de ciclos de ensaio para o 
componente para hidrogénio em diversas
condições de temperatura e de pressão. Um 
ciclo de ensaio significa o funcionamento 
normal (ou seja, uma abertura e um fecho) 
do componente para hidrogénio.

c) Ensaio de fadiga: O objectivo do ensaio 
é demonstrar que os componentes para 
hidrogénio são capazes de funcionar em 
contínuo de maneira fiável. O ensaio 
consiste na execução de um número 
específico de ciclos de ensaio para o 
componente para hidrogénio em 
determinadas condições de temperatura e 
de pressão. Um ciclo de ensaio significa o 
funcionamento normal (ou seja, uma 
abertura e um fecho) do componente para 
hidrogénio.

Or. en
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