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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 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º 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. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. 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 proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
homologação de veículos a motor movidos a hidrogénio e que altera a Directiva 
2007/46/CE
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0593),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0342/2007),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A pedido do Parlamento Europeu, foi 
introduzida uma nova abordagem 
regulamentar na legislação comunitária 
relativa aos veículos. Assim sendo, o 
presente regulamento deve estabelecer 
apenas as disposições fundamentais 
relativas aos requisitos para a homologação 
de sistemas e componentes para 
hidrogénio, ao passo que as especificações 
técnicas devem ser estabelecidas por 
medidas de execução adoptadas no 
seguimento de procedimentos de 

(3) A pedido do Parlamento Europeu, foi 
introduzida uma nova abordagem 
regulamentar na legislação comunitária 
relativa aos veículos. Assim sendo, o 
presente regulamento deve estabelecer 
apenas as disposições fundamentais 
relativas aos requisitos para a homologação 
de sistemas e componentes para 
hidrogénio, ao passo que as especificações 
técnicas devem ser estabelecidas por 
medidas de execução adoptadas no 
seguimento de procedimentos de 
comitologia, com a participação do 
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comitologia. Parlamento Europeu.

Or. de

Justificação

Importa assegurar a participação do Parlamento Europeu também no âmbito da nova 
abordagem regulamentar, através da qual o regulamento estabelece apenas as disposições 
fundamentais, ao passo que as especificações técnicas devem ser estabelecidas ulteriormente 
por medidas de execução. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O hidrogénio é considerado uma forma 
limpa de propulsar os veículos, já que os 
veículos movidos a hidrogénio não 
produzem poluentes à base de carbono nem 
os seus tubos de escape emitem gases com 
efeito de estufa. Contudo, importa garantir 
que o combustível hidrogénio seja 
produzido de maneira sustentável, de 
forma a que o balanço ambiental global 
resultante da introdução desse combustível 
para veículos a motor seja positivo.

(5) O hidrogénio é considerado uma forma 
limpa de propulsar no futuro os veículos, 
rumo a uma gestão de ciclo sem emissão 
de poluentes, já que os veículos movidos a 
hidrogénio não produzem poluentes à base 
de carbono nem os seus tubos de escape 
emitem gases com efeito de estufa. 
Contudo, o hidrogénio é um vector e não 
uma fonte de energia, de modo que as 
vantagens ambientais da propulsão a 
hidrogénio dependem da fonte de 
produção do mesmo. Por tal motivo,
importa garantir que o combustível 
hidrogénio seja produzido de maneira 
sustentável, de forma a que o balanço 
ambiental global resultante da introdução 
desse combustível para veículos a motor 
seja positivo.

Or. de

Justificação

Para além dos biocombustíveis e da electricidade, o hidrogénio é considerado uma das 
esperanças entre os combustíveis alternativos, não fósseis, no sector dos transportes. 
Sobretudo nas cidades, os veículos movidos a hidrogénio podem contribuir para melhorar a 
qualidade do ar. As potencialidades desse tipo de veículos no que diz respeito à redução das 
emissões de CO2 produzidas por veículos depende, todavia, do modo de produção do 
hidrogénio utilizado. 
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A maioria dos fabricantes está a 
efectuar investimentos importantes no 
desenvolvimento da tecnologia do 
hidrogénio e começou já a colocar esses 
veículos no mercado. Em anos futuros, é 
provável que se verifique um aumento da 
quota-parte dos veículos a hidrogénio no 
parque automóvel total. Por conseguinte, é 
necessário especificar requisitos comuns 
para a segurança desses veículos.

(8) A maioria dos fabricantes está a 
efectuar investimentos importantes no 
desenvolvimento da tecnologia do 
hidrogénio e começou já a colocar esses 
veículos no mercado. Em anos futuros, é 
provável que se verifique um aumento da 
quota-parte dos veículos a hidrogénio no 
parque automóvel total. Por conseguinte, é 
necessário especificar requisitos comuns 
para a segurança desses veículos. Dado 
que os fabricantes adoptam por vezes 
abordagens diferentes no desenvolvimento 
de veículos movidos a hidrogénio, é 
necessário estabelecer requisitos de 
segurança independentes da tecnologia 
utilizada.

Or. de

Justificação

O presente regulamento, relativo à homologação, deve permitir o desenvolvimento de todas 
as tecnologias para a propulsão de veículos a hidrogénio. O mercado mostrará qual das 
tecnologias acabará por se impor. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
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 

(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 identificação dos 
veículos para informar esses serviços do 
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combustível armazenado a bordo do 
veículo.

combustível armazenado a bordo do 
veículo. A identificação em causa não 
deverá, porém, conduzir a uma 
estigmatização dos veículos movidos a 
hidrogénio. 

Or. de

Justificação

Os veículos movidos a hidrogénio não oferecem, em caso de acidente, riscos superiores aos 
dos veículos que utilizam combustíveis fósseis. Por tal motivo, importa evitar que os veículos 
a hidrogénio sejam injustamente considerados como especialmente perigosos em caso de 
acidente. Os serviços de socorro devem, todavia, poder identificar o combustível, numa 
primeira fase através de uma rotulagem discreta e não estigmatizante, a longo prazo, por e-
call (sinal automático emitido pelo veículo em caso de acidente) ou de uma base de dados 
central. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A 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 uma 
rede de estações de serviço para veículos a 
hidrogénio na Europa.   

Or. de

Justificação

Sem uma infra-estrutura suficiente a nível de estações de serviço, os veículos movidos a 
hidrogénio não poderão ter êxito. Por tal motivo, importa acelerar, por exemplo, as acções 
previstas no âmbito do Sétimo Programa-Quadro de Investigação da UE ou da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta, a fim de que as diferenças existentes entre os Estados-Membros na 
homologação de postos de reabastecimento de hidrogénio não dificultem a criação de uma 
rede europeia de estações de serviço.  
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente Regulamento é aplicável: O presente Regulamento é aplicável:

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, N e L incluindo a protecção 
contra a colisão e a segurança eléctrica 
desses veículos;

2. aos componentes para hidrogénio 
concebidos para os veículos a motor das 
categorias M e N, enunciados no anexo I;

2. aos componentes para hidrogénio 
concebidos para os veículos a motor das 
categorias M, N e L, enunciados no anexo 
I;

3. aos sistemas a hidrogénio concebidos 
para os veículos a motor das categorias M 
e N, incluindo as novas formas de 
armazenagem ou utilização do hidrogénio.

3. aos sistemas a hidrogénio concebidos 
para os veículos a motor das categorias M,
N e L incluindo as novas formas de 
armazenagem ou utilização do hidrogénio.

Or. de

Justificação

Os veículos da categoria L (motociclos) deverão ser incluídos no âmbito de aplicação do 
regulamento, de modo a promover, também neste segmento de veículos, o desenvolvimento e 
a comercialização de modelos a hidrogénio. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 12, n.º 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, tendo 
sobretudo em vista a identificação dos 
veículos pelos serviços de socorro, nos 
termos do anexo VI, ponto 15;

Or. de
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Justificação

Os veículos movidos a hidrogénio não oferecem, em caso de acidente, riscos superiores aos 
dos veículos que utilizam combustíveis fósseis. Por tal motivo, importa evitar que os veículos 
a hidrogénio sejam injustamente considerados como especialmente perigosos em caso de 
acidente. Os serviços de socorro devem, todavia, poder identificar o combustível, numa 
primeira fase através de uma rotulagem discreta e não estigmatizante, a longo prazo, por e-
call (sinal automático emitido pelo veículo em caso de acidente) ou de uma base de dados 
central (em ligação com a alteração 4).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Anexo I - alínea b) frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

b) componentes concebidos para a 
utilização de hidrogénio (gasoso) 
comprimido com uma pressão nominal 
superior a 30 bars:

Or. de

Justificação

O ensaio dos componentes concebidos para a utilização de hidrogénio deverá limitar-se aos 
componentes que suportam uma pressão superior a 30 bars, dado que a segurança 
necessária pode ser adequadamente garantida de forma mais económica. A segurança dos 
componentes de baixa pressão pode ser garantida através de um sistema mais económico de 
gestão da segurança, em combinação com outros componentes, tais como válvulas, sensores 
e dispositivos de controlo.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Anexo I - ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Podem usar-se etiquetas para indicar 
aos serviços de socorro a utilização de 
hidrogénio líquido ou hidrogénio (gasoso) 
comprimido.

(15) Os serviços de socorro devem poder 
identificar os veículos movidos a 
hidrogénio.

Or. de
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Justificação

Os veículos movidos a hidrogénio não oferecem, em caso de acidente, riscos superiores aos 
dos veículos que utilizam combustíveis fósseis. Por tal motivo, importa evitar que os veículos 
a hidrogénio sejam injustamente considerados como especialmente perigosos em caso de 
acidente. Os serviços de socorro devem, todavia, poder identificar o combustível, numa 
primeira fase através de uma rotulagem discreta e não estigmatizante, a longo prazo, por e-
call (sinal automático emitido pelo veículo em caso de acidente) ou de uma base de dados 
central (em ligação com a alteração 4).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente proposta de regulamento visa adoptar, pela primeira vez, disposições técnicas
harmonizadas para a homologação de veículos movidos a hidrogénio. É necessário introduzir 
critérios de homologação para veículos a hidrogénio a nível europeu, a fim de garantir o 
funcionamento do mercado interno e, simultaneamente, um elevado nível de segurança e de 
protecção do ambiente. Dado que os veículos movidos a hidrogénio não se encontram 
actualmente incluídos no regime comunitário de homologação de veículos, os Estados-
Membros podem conceder homologações individuais a esses veículos, sem necessidade de 
adoptar novas disposições jurídicas. Tal prática comporta o risco de cada Estado-Membro 
estabelecer as suas próprias condições de homologação, perturbando o mercado interno, o que 
implicaria custos elevados para os fabricantes e riscos para a segurança, representando ao 
mesmo tempo um obstáculo considerável à divulgação da tecnologia a hidrogénio. Por tal 
motivo, a relatora considera a proposta da Comissão um passo importante no sentido da 
utilização de combustíveis alternativos no sector dos transportes. 

Noutras regiões da Terra, como o espaço económico dos EUA ou asiático - trabalha-se 
igualmente no desenvolvimento de veículos movidos a hidrogénio. Também aí se coloca o 
problema da homologação. As negociações estabelecidas pela UE a nível internacional, tendo 
em vista condições de homologação válidas a nível mundial, vão prolongar-se ainda por um 
período considerável. Neste contexto, um regulamento da UE nessa matéria poderia abrir 
caminho a uma homologação internacional. 

Em conjunto com os biocombustíveis e a electricidade, o hidrogénio constitui uma das 
principais esperanças da UE para, no futuro, substituir o petróleo no sector dos transportes, 
reduzir a poluição atmosférica e baixar as emissões de CO2 relacionadas com os transportes. 
Enquanto vector de energia, o hidrogénio é universalmente utilizável, pode ser produzido das 
mais variadas formas a partir de diversas fontes, é transportável e armazenável. Pode 
introduzir no mercado energias renováveis, mas também pode ser integrado no sistema 
tradicional. Tais características fazem do hidrogénio, sobretudo no sector dos transportes, uma 
opção interessante. Ao mesmo tempo, erguem-se repetidamente vozes críticas que emitem 
dúvidas sobre as vantagens ambientais do hidrogénio, dado ser um vector, mas não uma fonte 
de energia. Independentemente de partilharmos ou não as reservas contra o hidrogénio 
enquanto vector de energia, tais reservas não constituem, no entender da relatora, um 
argumento contra o presente regulamento, enquanto tal, em matéria de homologação. A 
indubitável flexibilidade do hidrogénio como combustível no sector dos transportes faz dele, 
sobretudo no sector automóvel, uma tecnologia com possibilidades de evolução. O 
desenvolvimento ulterior mostrará se os veículos a hidrogénio poderão no futuro impor-se no 
mercado, ou se outras tecnologias conhecerão maior êxito. A existência de normas de 
homologação uniformes a nível da UE constitui, porém, o requisito mínimo para a 
comercialização de veículos a hidrogénio. Trata-se de uma porta que devemos abrir. 

A relatora salienta que a introdução com êxito de veículos a hidrogénio no mercado europeu 
depende igualmente da criação tempestiva da necessária rede de postos de reabastecimento. 
Por outro lado, o âmbito de aplicação do regulamento deverá ser alargado aos veículos de 
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duas rodas. A relatora manifesta-se ainda favorável à possibilidade de identificação dos 
veículos a hidrogénio pelos serviços de socorro. Para tal existem, além da rotulagem a utilizar 
numa primeira fase, diversas possibilidades a longo prazo, como o sistema e-call (emissão 
automática de um sinal pelo veículo aos serviços de socorro em caso de acidente), ou uma 
base de dados central, reunindo os dados técnicos de um veículo independentemente do seu 
proprietário, os quais podem ser consultados pelos serviços de socorro em caso de acidente. 
Estas modalidades de identificação são já tecnicamente possíveis, faltando apenas a 
infra-estrutura correspondente.

Rumo a uma gestão sustentável da energia, apoiada em energias renováveis e compatíveis 
com o ambiente, assume grande relevância a passagem a combustíveis não fósseis nos
transportes individuais. 

Tal fica igualmente a dever-se ao facto de, no sector do automóvel particular, os cidadãos 
poderem verificar quotidianamente, na sua própria experiência, as oportunidades e os limites 
da tecnologia a hidrogénio. Por outro lado, o actual debate sobre a cultura sustentável de 
biocombustíveis mostra que não podemos prescindir de outras tecnologias, novas e 
sustentáveis, no sector dos transportes. Importa, por tal motivo, que o presente regulamento 
crie as condições necessárias para a homologação a nível europeu de veículos movidos a 
hidrogénio, como combustível alternativo.   


