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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Actualmente pode parecer prematuro definir normas sobre a construção de veículos a motor 
movidos a hidrogénio. Porém, é precisamente porque começam a aparecer os primeiros 
veículos deste tipo que é absolutamente adequado e sensato criar antecipadamente o 
enquadramento necessário para este tema. Também é encorajante o facto de este 
enquadramento aparecer primeiro como um conceito a nível europeu, permitindo que as 
normas se reflictam no equipamento técnico emergente em vez do contrário - o que 
frequentemente é problemático quando é necessário reunir conceitos pré-existentes sob um 
tecto "a nível europeu" de normas e regulamentos.

Por isso, deste ponto de vista a iniciativa é bastante positiva. Dado que a aplicação na prática 
desta tecnologia relativamente nova poderá ser acompanhada por uma série de problemas de 
segurança, temos de assegurar que os sistemas de hidrogénio fornecem o mesmo nível de 
segurança que a tecnologia de propulsão convencional. A utilização do hidrogénio (que não é 
considerado uma fonte de energia mas um vector energético promissor) nos veículos 
rodoviários constitui um passo muito positivo para o ambiente. Não se produzem emissões de 
carbono ou de gases com efeito de estufa e, por isso, a proporção de automóveis movidos a 
hidrogénio nas estradas deve aumentar, quanto mais não seja, ajudando a aumentar a 
confiança pública nesta nova tecnologia. Além disso, deve haver um enquadramento 
legislativo para a homologação destes veículos, já que isso não existe actualmente. Algumas 
empresas já produziram protótipos de veículos movidos a hidrogénio e até procederam à sua 
comercialização (por exemplo, um pequeno número de autocarros movidos a células de 
combustível). Devemos recordar também que já existe uma considerável actividade neste 
domínio nos EUA, Japão e Coreia, o que significa que ainda é relativamente boa altura - do 
ponto de vista da manutenção da competitividade - para a UE apresentar o documento 
proposto. 

A proposta apresentada foi antecedida por uma série de discussões técnicas no seio dos órgãos 
da Comissão e entre partes interessadas - principalmente fabricantes e instituições de 
investigação especializadas (em particular o TRL do Reino Unido). O Grupo de Trabalho 
"Hidrogénio" especializado (cujas discussões formaram a base da proposta) está activo no 
seio da Comissão. Em Junho de 2006 foi enviado um questionário a todos aqueles que 
participaram no processo preparatório com vista a recolher os pontos de vista relativamente à 
opção preferida para abordar esta questão. O resultado destas actividades foi apresentado aos 
Estados-Membros em 2006 e no início de 2007 e ficou claro que era necessária uma avaliação 
de impacto complexa sobre eventuais abordagens.

A abordagem escolhida foi a legislação a nível da UE, em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, dado que não é possível alcançar os objectivos pretendidos através de acções 
isoladas por Estados-Membros a título individual. A proposta de regulamento define apenas 
disposições fundamentais para a homologação de veículos das categorias M e N, sendo as 
especificações técnicas definidas em medidas de execução. O regulamento também se destina 
a abordar a protecção dos veículos contra as consequências da colisão e a utilização de 
hidrogénio. Para os fins do presente regulamento entende-se por veículo movido a hidrogénio, 
qualquer veículo a motor que utilize hidrogénio puro ou uma mistura de hidrogénio e de gás 
natural. Por sistema de propulsão entende-se a utilização de hidrogénio em motores de 
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combustão interna ou a propulsão graças à utilização de células de combustível. Além disso, o 
regulamento define obrigações para os fabricantes e requisitos gerais para os componentes de 
hidrogénio, incluindo reservatórios e tanques de hidrogénio líquido e de hidrogénio gasoso 
comprimido. Também aborda os requisitos gerais relativos à instalação de componentes de 
hidrogénio e sistemas de veículos. Naturalmente, o regulamento também inclui calendários 
para a aplicação das disposições, medidas de execução, sanções por incumprimento e 
pormenores acerca da sua entrada em vigor.

A proposta está plenamente em conformidade com a estratégia de desenvolvimento 
sustentável da UE.

A tabela seguinte fornece informações sobre as perspectivas futuras neste domínio:

Tabela: Taxas de introdução de veículos movidos a hidrogénio no período de 2017-2025

Ano HyWays, hipótese A: 
apoio político 

extremamente forte, 
aprendizagem rápida

HyWays, hipótese B: apoio 
político forte, 

aprendizagem rápida

HyWays, hipótese C: 
apoio político modesto, 
aprendizagem modesta

2017 1.0% 0.2% 0.006%

2018 1.5% 0.4% 0.02%

2019 2.3% 0.7% 0.04%

2020 3.2% 1.2% 0.1%

2021 4.4% 1.7% 0.1%

2022 5.7% 2.4% 0.2%

2023 7.3% 3.2% 0.4%

2024 9.1% 4.1% 0.6%

2025 11.2% 5.1% 0.8%

Fonte: avaliação de impacto da Comissão Europeia (SEC(2007)1301), p. 33             

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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:
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Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 - ponto (1)

Texto da Comissão Alteração

(1) aos veículos movidos a hidrogénio das 
categorias M e N, incluindo a protecção 
contra a colisão e a segurança eléctrica 
desses veículos;

(1) aos veículos movidos a hidrogénio das 
categorias M e N;

Or. en

Justificação

O texto a suprimir está incluído na alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º entre os elementos 
relativamente aos quais a Comissão pode (mas não tem de) definir medidas de execução. Por 
isso, esta parte do texto deve ser suprimida.

Alteração 2

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 no seu 
sistema de propulsão;

Or. en

Justificação

Na sequência de discussões sobre se é ou não necessário procurar uma melhor definição de 
hidrogénio como meio de propulsão (hidrogénio puro, uma mistura de hidrogénio e de gás 
natural, etc.), a nova definição é mais simples: refere-se a veículos cujos sistemas de 
propulsão utilizam hidrogénio em qualquer estado. Ver também a alteração 13 e respectiva 
justificação.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes devem demonstrar que 
todos os novos veículos movidos a 
hidrogénio vendidos, matriculados ou 
colocados em serviço na Comunidade e 
todos os componentes para hidrogénio ou 
sistemas a hidrogénio vendidos ou 
colocados em serviço na Comunidade estão 
homologados em conformidade com o 
presente regulamento.

1. Os fabricantes devem demonstrar que 
todos os novos veículos movidos a 
hidrogénio vendidos, matriculados ou 
colocados em serviço na Comunidade e 
todos os componentes para hidrogénio ou 
sistemas a hidrogénio vendidos ou 
colocados em serviço na Comunidade estão 
homologados em conformidade com o 
presente regulamento e as respectivas 
medidas de execução.

Or. en

Justificação

Os fabricantes de veículos têm de cumprir, em termos técnicos, não apenas o disposto no 
presente regulamento mas também, naturalmente, os requisitos da "regulamentação de 
execução" deste regulamento, que definirá requisitos técnicos mais pormenorizados para os 
veículos e os seus sistemas a hidrogénio.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da homologação dos 
veículos, os fabricantes devem equipar os 
veículos movidos a hidrogénio com os 
componentes e sistemas a hidrogénio 
ensaiados e instalados em conformidade 
com o presente regulamento.

2. Para efeitos da homologação dos 
veículos, os fabricantes devem equipar os 
veículos movidos a hidrogénio com os 
componentes e sistemas a hidrogénio 
ensaiados e instalados em conformidade 
com o presente regulamento e as 
respectivas medidas de execução.

Or. en

Justificação

Vide justificação da alteração 3.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos da homologação dos 
componentes e sistemas, os fabricantes 
devem garantir que os componentes e 
sistemas a hidrogénio são ensaiados em 
conformidade com o presente regulamento.

3. Para efeitos da homologação dos 
componentes e sistemas, os fabricantes 
devem garantir que os componentes e 
sistemas a hidrogénio são ensaiados em 
conformidade com o presente regulamento 
e as respectivas medidas de execução.

Or. en

Justificação

Vide justificação da alteração 3.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fabricantes devem facultar 
informação para a inspecção periódica dos 
sistemas e componentes para hidrogénio 
durante a vida útil do veículo.

5. Os fabricantes devem facultar aos 
organismos de inspecção autorizados
informação para a inspecção e manutenção 
dos sistemas e componentes para 
hidrogénio durante a vida útil do veículo.

Or. en

Justificação

A redacção original é demasiado geral. A proposta original contém o termo "periódica". 
Obviamente, a informação será sempre específica para o seu destinatário pretendido. 
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 5 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) os componentes e sistemas a hidrogénio 
suportam as temperaturas e pressões 
previstas durante todo o tempo de vida;

d) os componentes e sistemas a hidrogénio 
suportam as temperaturas e pressões 
previstas durante todo o tempo de vida 
esperado;

Or. en

Justificação

O tempo de vida dos componentes e sistemas a hidrogénio deve ser definido com maior 
precisão através da inclusão do termo "esperado" (a seguir a "tempo de vida"). 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Deve ser facultada uma descrição 
pormenorizada das propriedades e 
tolerâncias dos principais materiais 
utilizados na concepção dos reservatórios, 
incluindo os resultados dos ensaios aos 
quais esses materiais tenham sido 
submetidos.

Não se aplica à versão portuguesa. 

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 11 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com efeitos a partir da data prevista no 
n.º 2 do artigo 15.º, as autoridades 
nacionais devem, por motivos relacionados 

1. Com efeitos a partir da data prevista no 
n.º 2 do artigo 15.º, as autoridades 
nacionais devem, por motivos relacionados 
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com a propulsão a hidrogénio, recusar a 
homologação CE ou a homologação 
nacional a novos modelos de veículos ou 
recusar a homologação CE de componente 
ou a homologação nacional a novos tipos 
de componentes ou de sistemas a 
hidrogénio que não cumpram os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento.

com a propulsão a hidrogénio, recusar a 
homologação CE ou a homologação 
nacional a novos modelos de veículos ou 
recusar a homologação CE de componente 
ou a homologação nacional a novos tipos 
de componentes ou de sistemas a 
hidrogénio que não cumpram os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento e as 
respectivas medidas de execução.

Or. en

Justificação

Vide justificação da alteração 3.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 11 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com efeitos a partir de [data, 36 meses a 
contar da data de entrada em vigor], as 
autoridades nacionais devem, no caso de 
novos veículos que não cumpram os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento, por motivos relacionados 
com a propulsão a hidrogénio, deixar de 
considerar válidos os certificados de 
conformidade para efeitos do artigo 26.º da 
Directiva 2007/46/CE e proibir o registo, a 
venda e a entrada em serviço desses 
veículos e, no caso de novos componentes 
ou sistemas a hidrogénio que não cumpram 
os requisitos estabelecidos no presente 
regulamento, proibir a sua venda e entrada 
em serviço.

2. Com efeitos a partir de [data, 36 meses a 
contar da data de entrada em vigor], as 
autoridades nacionais devem, no caso de 
novos veículos que não cumpram os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento e as respectivas medidas de 
execução, por motivos relacionados com a 
propulsão a hidrogénio, deixar de 
considerar válidos os certificados de 
conformidade para efeitos do artigo 26.º da 
Directiva 2007/46/CE e proibir o registo, a 
venda e a entrada em serviço desses 
veículos e, no caso de novos componentes 
ou sistemas a hidrogénio que não cumpram 
os requisitos estabelecidos no presente 
regulamento e as respectivas medidas de 
execução, proibir a sua venda e entrada em 
serviço.

Or. en

Justificação

Vide justificação da alteração 3.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 11 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos n.os 1 e 2 do presente 
artigo, e sob reserva da entrada em vigor 
das medidas de execução adoptadas nos 
termos do n.º 1 do artigo 12.º, se um 
fabricante o solicitar, as autoridades 
nacionais não podem, por motivos 
relacionados com a propulsão a hidrogénio, 
recusar a homologação CE ou a 
homologação nacional a um novo modelo 
de veículo ou novo tipo de componente ou 
sistema a hidrogénio, nem proibir o registo, 
a venda ou a entrada em serviço de um 
novo veículo nem a venda ou entrada em 
serviço de um novo componente ou 
sistema a hidrogénio, nos casos em que o 
veículo, componente ou sistema em causa 
cumpram os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento.

3. Sem prejuízo dos n.os 1 e 2 do presente 
artigo, e sob reserva da entrada em vigor 
das medidas de execução adoptadas nos 
termos do n.º 1 do artigo 12.º, se um 
fabricante o solicitar, as autoridades 
nacionais não podem, por motivos 
relacionados com a propulsão a hidrogénio, 
recusar a homologação CE ou a 
homologação nacional a um novo modelo 
de veículo ou a homologação CE ou a 
homologação nacional a novo tipo de 
componente ou sistema a hidrogénio, nem 
proibir o registo, a venda ou a entrada em 
serviço de um novo veículo nem a venda 
ou entrada em serviço de um novo 
componente ou sistema a hidrogénio, nos 
casos em que o veículo, componente ou 
sistema em causa cumpram os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento e as 
respectivas medidas de execução.

Or. en

Justificação

Inclui-se uma referência a "medidas de execução" com base no mesmo princípio do n.º 1 do 
artigo 4.º. Inclui-se uma referência a "homologação CE" para tornar o texto coerente com os 
parágrafos anteriores: se se faz referência à homologação CE de um novo modelo de veículo, 
também é necessário fazê-lo para um novo tipo de componente ou sistema a hidrogénio.

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 9 do artigo 39.º da 

A Comissão adoptará as seguintes medidas 
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Directiva 2007/46/CE, a Comissão 
adoptará as seguintes medidas de 
execução:

de execução.

a) as disposições administrativas para a 
homologação CE de veículos no que se 
refere à propulsão a hidrogénio, e de 
componentes e sistemas a hidrogénio;

a) as disposições administrativas para a 
homologação CE de veículos no que se 
refere à propulsão a hidrogénio, e de 
componentes e sistemas a hidrogénio;

b) a informação a facultar pelos fabricantes 
para efeitos da homologação e da 
inspecção periódica referidas nos n.os 4 e 5 
do artigo 4.º;

b) a informação a facultar pelos fabricantes 
para efeitos da homologação e da 
inspecção periódica referidas nos n.os 4 e 5 
do artigo 4.º;

c) as regras pormenorizadas para os 
procedimentos de ensaio estabelecidas nos 
anexos II a V;

c) as regras pormenorizadas para os 
procedimentos de ensaio estabelecidas nos 
anexos II a V;

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;

e) os requisitos para o funcionamento 
seguro e fiável dos componentes e sistemas 
a hidrogénio estabelecidos no artigo 5.º.

e) os requisitos para o funcionamento 
seguro e fiável dos componentes e sistemas 
a hidrogénio estabelecidos no artigo 5.º.

As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 40.º da 
Directiva 2007/46/EC.

Or. en

Justificação

Esta clarificação é necessária porque as medidas de execução devem ser adoptadas em 
conformidade com a Directiva-quadro 2007/46/CE, que é o documento de base para a 
homologação de todos os veículos.

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 9 do artigo 39.º da 

A Comissão poderá adoptar as seguintes 
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Directiva 2007/46/CE, a Comissão poderá 
adoptar as seguintes medidas de execução:

medidas de execução.

a) requisitos técnicos específicos para a 
aplicação do n.º 4 do artigo 8.º e do n.º 2 do 
artigo 9.º;

a) requisitos técnicos específicos para a 
aplicação do n.º 4 do artigo 8.º e do n.º 2 do 
artigo 9.º;

b) Especificações para os requisitos 
relacionados com qualquer um dos 
seguintes aspectos:

b) Especificações para os requisitos 
relacionados com qualquer um dos 
seguintes aspectos:

- novas formas de armazenagem ou 
utilização de hidrogénio;

- novas formas de armazenagem ou 
utilização de hidrogénio;

- protecção do veículo contra a colisão; - protecção do veículo contra a colisão;
- requisitos de segurança do sistema 
integrado, abrangendo, pelo menos, a 
detecção de fugas e os requisitos 
relacionados com o gás de purga;

- requisitos de segurança do sistema 
integrado, abrangendo, pelo menos, a 
detecção de fugas e os requisitos 
relacionados com o gás de purga;

- isolamento eléctrico e segurança 
eléctrica;

- isolamento eléctrico e segurança 
eléctrica;

c) outras medidas necessárias para a 
execução do presente regulamento.

c) outras medidas necessárias para a 
execução do presente regulamento.

As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 40.º da 
Directiva 2007/46/EC.

Or. en

Justificação

Esta clarificação é necessária porque as medidas de execução devem ser adoptadas em 
conformidade com a Directiva-quadro 2007/46/CE, que é o documento de base para a 
homologação de todos os veículos.

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Especificações para os requisitos 
relacionados com qualquer um dos 

b) Especificações para os requisitos 
relacionados com qualquer um dos 
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seguintes aspectos:: seguintes aspectos::

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

– novas formas de armazenagem ou 
utilização de hidrogénio;

– novas formas de armazenagem ou 
utilização de hidrogénio;

– protecção do veículo contra a colisão; – protecção do veículo contra a colisão no 
que se refere à integridade dos 
componentes e sistemas de hidrogénio;

– requisitos de segurança do sistema 
integrado, abrangendo, pelo menos, a 
detecção de fugas e os requisitos 
relacionados com o gás de purga;

– requisitos de segurança do sistema 
integrado, abrangendo, pelo menos, a 
detecção de fugas e os requisitos 
relacionados com o gás de purga;

– isolamento eléctrico e segurança 
eléctrica;

– isolamento eléctrico e segurança 
eléctrica;

– rotulagem do veículo;

Or. en

Justificação

A presente alteração insere o requisito específico referente ao hidrogénio puro ou a uma 
mistura de hidrogénio e de gás natural/biometano que foi suprimido no n.º 1 do artigo 3.°, 
porque é mais lógica a presença aqui deste esclarecimento – nas disposições de execução. O
mesmo se aplica à inserção de uma referência à integridade dos componentes e sistemas de 
hidrogénio no que se refere à protecção contra a colisão. A rotulagem pertence a este artigo 
enquanto importante elemento da identificação dos veículos com componentes de hidrogénio.

Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção dos fabricantes ao 
disposto no presente regulamento e tomam 
todas as medidas necessárias para garantir 
a sua execução. As sanções previstas 
devem ser eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas. Os Estados-Membros 
notificam essas disposições à Comissão até 
[data, 18 meses após a entrada em vigor do 

1. Os Estados-Membros estabelecem 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção dos fabricantes ao 
disposto no presente regulamento e 
respectivas medidas de execução e tomam 
todas as medidas necessárias para garantir 
a sua execução. As sanções previstas 
devem ser eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas. Os Estados-Membros 
notificam essas disposições à Comissão até 
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presente regulamento] e notificam 
imediatamente qualquer alteração posterior 
das mesmas.

[data, 24 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento] e notificam 
imediatamente qualquer alteração posterior 
das mesmas.

Or. en

Justificação

"Medidas de execução" – ver justificação da alteração 3. No que respeita à extensão do 
período a 24 meses, a duração dos processos legislativos nacionais pode ser tal que 18 meses 
sejam um período demasiado curto para que um país notifique a Comissão das disposições de 
sanção que adoptou.

Alteração 16

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

Estão sujeitos a homologação os seguintes 
componentes para hidrogénio:

Quando o veículo deles disponha, estão 
sujeitos a homologação os seguintes 
componentes para hidrogénio:

Or. en

Justificação

Assim o texto torna-se mais preciso e muito mais claro.

Alteração 17

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – título a) – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) sensores de detecção de fuga de 
hidrogénio.

Or. en

Justificação

Os sensores pertencem logicamente a este grupo.



PA\711145PT.doc 15/17 PE402.734v01-00

PT

Alteração 18

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo 1 – título b) 

Texto da Comissão Alteração

b) componentes concebidos para a 
utilização de hidrogénio (gasoso) 
comprimido:

b) componentes concebidos para a 
utilização de hidrogénio (gasoso) 
comprimido a uma pressão nominal de 
serviço superior a 3,0 MPa:

Or. en

Justificação

É judicioso limitar a obrigação de homologar os componentes apenas àqueles que utilizam o 
hidrogénio (gasoso) comprimido a uma pressão superior a 3,0 MPa, porque assim se 
evitariam confusões com a aprovação de partes expostas a pressão inferior, cuja 
homologação complicaria desnecessariamente o processo de homologação (e que pertence 
ao título (a), que se refere aos componentes concebidos para a utilização de hidrogénio 
líquido).

Alteração 19

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – título b) – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) sensores de detecção de fuga de 
hidrogénio.

Or. en

Justificação

Os sensores pertencem logicamente a este grupo.
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Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Ensaio de enchimento máximo: O 
objectivo do ensaio é demonstrar que o 
nível de hidrogénio nunca causa a abertura 
dos dispositivos de descompressão durante 
a operação de enchimento.

(c) Ensaio de enchimento máximo: O 
objectivo do ensaio é demonstrar que o 
sistema que impede o enchimento 
excessivo dos contentores funciona 
correctamente e que o nível de hidrogénio 
nunca causa a abertura dos dispositivos de 
descompressão durante a operação de 
enchimento.

Or. en

Justificação

O objectivo da presente alteração é o de clarificar que o que realmente importa é o bom 
funcionamento do sistema que impede o enchimento excessivo – isto é, que, apenas quando 
funciona correctamente, o nível de hidrogénio atingido durante o enchimento nunca causa a 
abertura dos dispositivos de descompressão.

Alteração 21

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo VI – n.º 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-A. Em caso de acidente, uma válvula de 
corte automática deve interromper o fluxo 
de gás do contentor. 

Or. en

Justificação

Uma válvula de corte automática deveria ser aqui incluída porque, em caso de acidente, é 
evidente que se tem de interromper o caudal de gás procedente do contentor.
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Alteração 22

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo VI – n.º 13 

Texto da Comissão Alteração

13. Os componentes para hidrogénio que 
possam eventualmente deixar escapar 
hidrogénio para o habitáculo, para o porta-
bagagens ou para outro compartimento não 
ventilado devem estar protegidos por uma 
cobertura estanque ao gás ou ser tornados 
estanques por uma solução equivalente, tal 
como especificado na legislação de 
execução.

13. Os componentes para hidrogénio que 
possam eventualmente deixar escapar 
hidrogénio para o habitáculo, para o porta-
bagagens ou para outro compartimento não 
ventilado devem estar protegidos por uma 
cobertura estanque ao gás ou ser tornados 
estanques por uma solução equivalente.

Or. en

Justificação

Esta referência não figura em nenhum dos outros pontos do Anexo VI, o que é lógico porque 
a alínea d) do n.º 1 do artigo 12. ° estipula que as "medidas" serão adoptadas para todo o 
Anexo VI. Em segundo lugar, surge aqui a expressão"legislação de execução", enquanto que 
em todas as outras partes o termo utilizado é "medidas".

Alteração 23

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo VII – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No anexo XI, apêndice 4, ponto 62, é 
aditada ao quadro a linha seguinte:

No Anexo XI, apêndice 5, é aditado ao 
quadro o ponto 58 bis seguinte:

Or. en

Justificação

O ponto 7 do Anexo VII contém uma referência incorrecta ao "Anexo XI, apêndice 4". A 
referência correcta é ao apêndice 5, que, na Directiva 2007/46/CE, se refere a gruas móveis.


