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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no 
mercado de equipamentos de rádio
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0584),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0333/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 13 de fevereiro 
de 20131,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores (A7-0316/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua 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, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 A aguardar publicação no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os equipamentos que transmitem 
intencionalmente ondas hertzianas para os 
fins a que se destinam utilizam 
sistematicamente o espetro de 
radiofrequências. Para garantir uma 
utilização eficiente do espetro, de modo a 
evitar interferências prejudiciais, esses 
equipamentos devem ser abrangidos pelo
âmbito de aplicação da presente diretiva, 
quer o equipamento tenha capacidade de 
comunicação ou não.

(6) Os equipamentos que emitem ou 
recebem intencionalmente ondas hertzianas 
para os fins a que se destinam utilizam 
sistematicamente o espetro de 
radiofrequências. Embora alguns produtos 
utilizem intencionalmente campos 
magnéticos ou elétricos a fim de 
cumprirem o seu objetivo, não existe 
qualquer comunicação por parte do 
transmissor e, consequentemente, esses 
campos não se propagam da mesma 
forma que as ondas hertzianas. Por 
conseguinte, deverá ser excluído do 
âmbito de aplicação da presente diretiva.

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 2.º, n.º 1, ponto 1, da proposta de diretiva.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A experiência tem demonstrado a 
dificuldade em determinar se alguns 
produtos recaem no âmbito de aplicação 
da Diretiva 1999/5/CE. Em especial, no 
que diz respeito aos produtos resultantes 
do progresso tecnológico e que 
apresentem dificuldades de classificação, 
é necessário identificar as categorias de 
produtos que são ou não abrangidos pela 
definição de equipamento de rádio. Para 
complementar ou alterar certos elementos 
não essenciais da presente diretiva, o 

Suprimido
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poder de adotar atos, em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado à Comissão, no que diz 
respeito às alterações do anexo II, para o 
adaptar ao progresso técnico.

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 2.º, n.º 3, da proposta de diretiva.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A presente diretiva deverá aplicar-se 
a todas as formas de fornecimento, 
incluindo a venda à distância.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Embora os recetores não causem, por 
si sós, interferências prejudiciais, as 
capacidades de receção são um fator cada 
vez mais importante para assegurar a 
utilização eficiente do espetro de 
radiofrequências, através de uma maior 
capacidade de resistência dos recetores 
contra interferências e sinais indesejáveis, 
com base nos requisitos essenciais da
Diretiva 2004/108/CE.

(11) Embora os recetores não causem, por 
si sós, interferências prejudiciais, as 
capacidades de receção são um fator cada 
vez mais importante para assegurar a 
utilização eficiente do espetro de 
radiofrequências, através de uma maior 
capacidade de resistência dos recetores 
contra interferências e sinais indesejáveis, 
com base nos requisitos essenciais 
relevantes da legislação de harmonização 
da União.
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Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As capacidades de receção do 
equipamento unicamente para receção 
estão sujeitas aos requisitos essenciais da 
Diretiva 2004/108/CE, em especial no que 
diz respeito a sinais indesejáveis 
resultantes da utilização eficiente de 
bandas de frequência partilhadas ou 
adjacentes, não sendo, por isso, 
necessário incluir esses equipamentos no 
âmbito de aplicação da presente diretiva.

Suprimido

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 2.º, n.º 1, ponto 1, da proposta de diretiva.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Em certos casos, poderá ser 
necessário o interfuncionamento através de 
redes com outros equipamentos de rádio e 
a ligação com interfaces de tipo adequado, 
em toda a União. A interoperabilidade 
entre equipamentos de rádio e acessórios, 
como os carregadores, pode simplificar a 
utilização do equipamento de rádio e 
reduzir os resíduos desnecessários.

(13) O interfuncionamento através de redes 
com outros equipamentos de rádio e a 
ligação com interfaces de tipo adequado, 
em toda a União, é necessário em certos 
casos. A interoperabilidade entre 
equipamentos de rádio e acessórios, como 
os carregadores, simplifica a utilização do 
equipamento de rádio e reduz os resíduos e 
custos desnecessários. Por conseguinte, 
esperam-se esforços redobrados no 
sentido do desenvolvimento de um 
carregador universal para categorias 
especiais de equipamentos de rádio, pois 
tal seria extremamente benéfico, 
nomeadamente para os consumidores e 
outros utilizadores finais. Em particular, 
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os telemóveis colocados ou 
disponibilizados no mercado devem ser 
compatíveis com um carregador universal 
que permita a interoperabilidade.

Justificação

A incompatibilidade dos carregadores de telemóveis, smartphones, tablets, máquinas 
fotográficas digitais, leitores de música e aparelhos semelhantes constitui um grande 
inconveniente para os consumidores e outros utilizadores finais, bem como um problema 
ambiental considerável. Por conseguinte, um carregador universal traria benefícios 
significativos, sobretudo para os consumidores.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Uma obrigação de registar numa 
base de dados central os equipamentos de 
rádio destinados a ser colocados no 
mercado pode aumentar a eficiência e a
eficácia da vigilância do mercado e, desse 
modo, contribuir para assegurar um 
elevado nível de conformidade com a 
diretiva. Tal obrigação implica encargos 
adicionais para os operadores 
económicos, devendo, por isso, ser 
introduzida apenas para as categorias de 
equipamentos de rádio em que não tiver 
sido atingido um elevado nível de 
conformidade. Para complementar ou 
alterar certos elementos não essenciais da 
presente diretiva, o poder de adotar atos, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, deve ser delegado à Comissão, 
no que diz respeito à identificação das 
categorias pertinentes de equipamentos de 
rádio que devem ser registadas numa base 
de dados central com base nas 
informações sobre a conformidade 
fornecidas pelos Estados-Membros e à 
especificação das informações a registar, 
das regras de registo aplicáveis e da 

Suprimido
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aposição do número de registo. 

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 5.º da proposta de diretiva.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) A fim de facilitar a comunicação 
entre os operadores económicos, as 
autoridades de supervisão do mercado e 
os consumidores, os Estados-Membros 
deverão encorajar os operadores 
económicos a incluir, além do endereço 
postal, um endereço de sítio Web. 

Justificação

Para facilitar e agilizar os contactos entre operadores económicos, consumidores e 
autoridades de supervisão do mercado, é essencial fornecer alternativas ao endereço postal. 
Além disso, a redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) Na manutenção da informação 
exigida pela presente diretiva para a 
identificação de operadores económicos, 
os operadores económicos não devem ser 
obrigados a atualizar essa informação no 
que diz respeito a outros operadores 
económicos que lhes forneceram ou a 
quem eles forneceram equipamentos de 
rádio.
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Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A presente diretiva deve limitar-se à 
expressão dos requisitos essenciais. Para 
facilitar a avaliação da conformidade com 
esses requisitos, é necessário prever a 
presunção de conformidade dos 
equipamentos de rádio, que está em 
conformidade com as normas 
harmonizadas adotadas em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º [../..]
[relativo à normalização europeia] para 
exprimir as especificações técnicas 
pormenorizadas desses requisitos.

(37) A presente diretiva deve limitar-se à 
expressão dos requisitos essenciais. Para 
facilitar a avaliação da conformidade com 
esses requisitos, é necessário prever a 
presunção de conformidade dos 
equipamentos de rádio, que está em 
conformidade com as normas 
harmonizadas adotadas em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 20121, relativo à 
normalização europeia para exprimir as 
especificações técnicas pormenorizadas 
desses requisitos.

_____________
1Regulamento (CE) n.º 1/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 outubro 2012, 
relativo aos medicamentos órfãos (JO L 316 
de 14.11.2012, p. 1).

Justificação

Uma vez que o Regulamento relativo à normalização europeia já foi publicado no Jornal 
Oficial, é necessário refletir esta alteração.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) O Regulamento (UE) n.º [../..] 
[relativo à normalização europeia] prevê 
um procedimento para a apresentação de 

(38) O Regulamento (UE) n.º 1025/2012
prevê um procedimento para a 
apresentação de objeções às normas 
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objeções às normas harmonizadas sempre 
que essas normas não satisfaçam 
plenamente os requisitos da presente 
diretiva. 

harmonizadas caso essas normas não 
satisfaçam plenamente os requisitos da 
presente diretiva. 

Justificação

Uma vez que o Regulamento relativo à normalização europeia já foi publicado no Jornal 
Oficial, é necessário refletir esta alteração.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(50-A) A fim de assegurar o acesso efetivo 
à informação para efeitos de fiscalização 
do mercado, a informação necessária 
para identificar todos os atos da União 
aplicáveis deve estar disponível numa 
única declaração UE de conformidade. A 
fim de reduzir a carga administrativa que 
recai sobre os operadores económicos, 
essa declaração UE de conformidade 
única pode consistir num processo 
constituído pelas várias declarações de 
conformidade pertinentes.

Justificação

Em conformidade com o artigo 18.º, n.º 3, da proposta de diretiva. Além disso, a redação é 
consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A Diretiva 1999/5/CE já prevê um 
procedimento de salvaguarda que se aplica 
apenas em caso de desacordo entre 
Estados-Membros em relação a medidas 

(55) A Diretiva 1999/5/CE já prevê um 
procedimento de salvaguarda que se aplica 
apenas em caso de desacordo entre 
Estados-Membros em relação a medidas 
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tomadas por determinado Estado-Membro. 
No intuito de aumentar a transparência do 
processo e abreviar o tempo de tramitação, 
há que melhorar o atual procedimento de
cláusula de salvaguarda, para o tornar mais 
eficiente e para beneficiar da experiência 
disponível nos Estados-Membros.

tomadas por determinado Estado-Membro. 
A fim de aumentar a transparência do 
processo e de abreviar o tempo de 
tramitação, há que melhorar o atual 
procedimento de salvaguarda para o tornar 
mais eficiente, com base na experiência 
disponível nos Estados-Membros.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Os Estados-Membros devem 
estabelecer regras sobre as sanções 
aplicáveis às infrações à legislação 
nacional aprovada nos termos da presente 
diretiva e assegurar a aplicação dessas 
regras. Essas sanções deverão ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

(60) Os Estados-Membros deverão 
estabelecer regras sobre as sanções 
aplicáveis às infrações ao disposto na 
legislação nacional aprovada em execução 
da presente diretiva e assegurar a execução
dessas regras. Essas sanções deverão ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Justificação

A terminologia utilizada deve ser consentânea com a terminologia utilizada no artigo 46.º da 
proposta de diretiva. Além disso, a redação é consentânea com o alinhamento pelo novo 
quadro legislativo.

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os equipamentos de rádio abrangidos 
pela presente diretiva não estão sujeitos à 
Diretiva 2006/95/CE, exceto nos casos 
previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea a), da 
presente diretiva.

4. Os equipamentos de rádio abrangidos 
pela presente diretiva não estão sujeitos à 
Diretiva 2004/108/CE e à Diretiva 
2006/95/CE, exceto nos casos previstos no 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) e b), da presente 
diretiva.
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Justificação

O considerando 9 da proposta de diretiva prevê que, para evitar duplicações de disposições, 
além das que dizem respeito a requisitos essenciais, a Diretiva 2004/108/CE não deve ser 
aplicável aos equipamentos de rádio. Por conseguinte, há que refletir este aspeto no presente 
artigo.

Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Equipamento de rádio», um produto 
que transmite intencionalmente ondas 
hertzianas a fim de cumprir o seu objetivo
ou um produto que deve ser munido de um 
acessório, como uma antena, para 
transmitir ondas hertzianas a fim de 
cumprir o seu objetivo;

(1) «Equipamento de rádio», um produto 
que transmite ou recebe intencionalmente 
ondas hertzianas para fins de 
comunicação ou um produto que deve ser 
munido de um acessório, como uma 
antena, para transmitir ou receber ondas 
hertzianas para fins de comunicação;

Justificação

Já se encontram presentes no mercado vários produtos que fazem uma utilização muito 
limitada de ondas hertzianas para outros fins que não a comunicação sem que se observem 
quaisquer problemas sistemáticos, sendo que os referidos produtos já se encontram 
suficientemente regulamentados, por exemplo, pela Diretiva relativa à baixa tensão e pela 
Diretiva CEM. Por conseguinte, é desproporcionado alargar o âmbito de aplicação da 
proposta de diretiva de modo a incluir os referidos equipamentos. Além disso, e considerando 
que o espetro de rádio é um recurso finito, é importante garantir uma utilização eficiente do 
mesmo, pelo que os equipamentos com capacidade para receber ondas hertzianas devem 
estar abrangidos pelo âmbito de aplicação da proposta de diretiva.

Alteração 17
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Interferência prejudicial», qualquer 
interferência prejudicial, tal como definida 
na Diretiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

(5) «Interferência prejudicial», qualquer 
interferência prejudicial, tal como definida 
no artigo 2.º da Diretiva 2002/21/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho;
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Justificação

Foi aditada uma referência explícita de modo a assegurar a clareza jurídica.

Alteração 18
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) «Colocação em serviço», a primeira 
utilização do equipamento de rádio na 
União por parte do utilizador final. 
Sempre que o produto seja colocado em 
serviço no local de trabalho, o 
empregador é considerado o utilizador 
final.

Justificação

Dado que o termo «colocação em serviço» é utilizado ao longo do texto (por exemplo, 
artigo 1.º, n.º 1, artigo 7.º, artigo 48.º, da proposta de diretiva), é adequado que haja uma 
definição do mesmo.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Norma harmonizada», uma norma 
harmonizada tal como se define no artigo 
2.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (UE) 
n.º [../..] [relativo à normalização 
europeia];

(14) «Norma harmonizada», uma norma 
harmonizada na aceção do artigo 2.º, ponto 
1, alínea c), do Regulamento (UE) n.º 
1025/2012;

Justificação

Uma vez que o regulamento relativo à normalização europeia já foi publicado no Jornal 
Oficial, é necessário refletir esta alteração.

Alteração 20
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Acreditação», a acreditação, tal como 
definida no Regulamento (CE) n.º 
765/2008;

(15) «Acreditação», a acreditação tal como 
definida no artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º 765/2008;

Justificação

Foi aditada uma referência explícita de modo a assegurar a clareza jurídica.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

(16) «Organismo nacional de acreditação», 
o organismo nacional de acreditação, tal 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 765/2008;

(16) «Organismo nacional de acreditação», 
o organismo nacional de acreditação tal 
como definido no artigo 2.º do
Regulamento (CE) n.º 765/2008;

Justificação

Foi aditada uma referência explícita de modo a assegurar a clareza jurídica.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

(17) «Avaliação da conformidade», o 
processo de verificação através do qual se 
demonstra se estão cumpridos os requisitos 
essenciais relativos a um equipamento de 
rádio;

(17) «Avaliação da conformidade», o 
processo de verificação através do qual se 
demonstra se estão cumpridos os requisitos 
essenciais da presente diretiva relativos a 
um equipamento de rádio;

Justificação

A fim de assegurar a clareza jurídica é necessário especificar os requisitos essenciais exatos. 
Além disso, a redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.
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Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «Recolha», a medida destinada a obter 
o retorno de um equipamento de rádio que 
já tenha sido disponibilizado ao utilizador;

(19) «Recolha», a medida destinada a obter 
o retorno de um equipamento de rádio que 
já tenha sido disponibilizado ao utilizador 
final;

Justificação

O termo é consentâneo com o termo utilizado na Decisão n.º 768/2008 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008, relativa a um quadro comum para a 
comercialização de produtos, e que revoga a Decisão 93/465/CEE.

Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos de aplicação do n.º 1, 
subparágrafo 1, do presente artigo, os 
produtos referidos no ponto 1 do anexo II 
devem ser considerados equipamentos de 
rádio e os produtos enumerados no ponto 
2 do anexo II não devem ser considerados 
equipamentos de rádio. 

Suprimido

Justificação

Uma vez que a alteração ao artigo 2.º, n.º 1, ponto 1, da proposta de diretiva implica uma 
mudança, restringindo a definição de equipamento de rádio a equipamentos com capacidade 
de comunicação, o anexo II da proposta de diretiva torna-se obsoleto. Do mesmo modo, 
também o artigo 2.º, n.º 2, se torna obsoleto.

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão tem o poder de adotar atos Suprimido
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delegados, em conformidade com o artigo 
45.º que altera o anexo II a fim de o 
adaptar ao progresso técnico.

Justificação

Uma vez que a alteração ao artigo 2.º, n.º 1, ponto 1, da proposta de diretiva implica uma 
mudança, restringindo a definição de equipamento de rádio a equipamentos com capacidade 
de comunicação, o anexo II da proposta de diretiva torna-se obsoleto. Do mesmo modo, 
também o artigo 2.º, n.º 3, se torna obsoleto.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A proteção da compatibilidade 
eletromagnética, tal como definida na 
Diretiva 2004/108/CE, incluindo, em 
especial, níveis de imunidade que deem 
origem a uma melhoria da utilização 
eficiente de bandas de frequências 
partilhadas ou adjacentes.

(b) A proteção da compatibilidade 
eletromagnética, tal como definida na 
Diretiva 2004/108/CE, incluindo, em 
especial, níveis de imunidade que 
permitam sempre a utilização eficiente 
pretendida de bandas de frequências 
partilhadas ou adjacentes.

Justificação

A presente alteração visa clarificar a formulação tendo em conta o disposto no artigo: a 
imunidade assegura a utilização pretendida – independentemente de uma eventual utilização 
anterior não pretendida.

Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A construção dos equipamentos de rádio 
deve ser de molde a que os sinais por eles 
transmitidos utilizem eficazmente o 
espetro de radiofrequências atribuído às 
radiocomunicações terrestres/espaciais e 
recursos orbitais, de modo a evitar 
interferências nocivas. Apenas os 

2. A construção dos equipamentos de rádio 
deve ser de molde a que os mesmos
utilizem eficazmente o espetro de 
radiofrequências atribuído às 
radiocomunicações terrestres/espaciais e 
recursos orbitais, de modo a evitar 
interferências nocivas. Apenas os 
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equipamentos de rádio que podem ser 
operados em, pelo menos, um 
Estado-Membro, sem violar os requisitos 
aplicáveis à utilização do espetro podem 
cumprir este requisito.

equipamentos de rádio que podem ser 
operados em, pelo menos, um 
Estado-Membro, sem violar os requisitos 
aplicáveis à utilização do espetro podem 
cumprir este requisito.

Justificação

Uma vez que a alteração ao artigo 2.º, n.º 1, ponto 1, da proposta de diretiva implica uma 
mudança quanto ao alargamento extensão da definição de equipamento de rádio a 
equipamentos com capacidade de receção de ondas hertzianas, é necessário alterar em 
conformidade o artigo 3.º, n.º 2.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Interagirem com acessórios e/ou 
interagirem através de redes com outros 
equipamentos de rádio e/ou poderem ser 
ligados a interfaces do tipo adequado em 
toda a União;

(a) Interagirem com acessórios, 
nomeadamente carregadores, e/ou 
interagirem através de redes com outros 
equipamentos de rádio e/ou poderem ser 
ligados a interfaces do tipo adequado em 
toda a União;

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) os equipamentos de rádio e, 
nomeadamente, os telemóveis, devem ser 
compatíveis com um carregador 
universal. 

Alteração 30

Proposta de diretiva
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Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que, relativamente a 
equipamentos de rádio, os requisitos 
essenciais previstos no presente artigo 
sejam total ou parcialmente definidos 
mais especificamente noutro ato jurídico
da União, a presente diretiva não é 
aplicável, ou deixa de o ser, a esse 
equipamento de rádio no que se refere a 
esses requisitos, a partir da data de 
aplicação do ato jurídico da União em 
causa.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 45.º, especificando as categorias ou 
classes de equipamentos de rádio 
abrangidas pelo requisito do n.º 1, a 
informação exigida e as regras 
operacionais para a disponibilização das 
informações sobre a conformidade.

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 45.º, especificando as categorias ou 
classes de equipamentos de rádio 
abrangidas pelo requisito constante do 
n.º 1 deste artigo, a informação exigida 
sobre a conformidade e as regras 
operacionais para a disponibilização das 
informações sobre a conformidade.

Justificação

O ato legislativo deve identificar claramente que informação deve ser fornecida, uma vez que 
tal poderá dar origem a encargos significativos para os operadores económicos.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 5
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido 
Registo dos equipamentos de rádio em 

certas categorias
1. A partir de [data - quatro anos após a 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva], os fabricantes devem registar, 
no sistema central referido no n.º 3, os 
tipos de equipamentos de rádio das 
categorias de equipamento abrangidas 
por um baixo nível de conformidade com 
os requisitos essenciais previstos no artigo 
3.º, antes de colocarem no mercado os 
equipamentos de rádio dessas categorias. 
A Comissão atribuirá a cada tipo de 
registo um número de registo que os 
fabricantes devem apor nos equipamentos 
de rádio colocados no mercado.
2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 45.º, especificando as 
categorias de equipamentos de rádio 
abrangidas pelo requisito do n.º 1, tendo 
em conta as informações sobre a 
conformidade do equipamento fornecidas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com o artigo 47.º, n.º 1, as informações a 
registar, as regras operacionais para 
registo e as regras operacionais para 
aposição do número de registo nos 
equipamentos de rádio. 
3. A Comissão disponibiliza um sistema de 
registo central para permitir que os 
fabricantes registem as informações 
exigidas. 

Justificação

A obrigação de registar equipamentos de rádio resultaria num encargo desproporcionado 
para os operadores económicos legítimos, sobretudo as PME, considerando que os benefícios 
desse sistema de registo ainda não foram suficientemente comprovados. Além disso, esse 
sistema levanta potenciais questões em matéria de confidencialidade. De resto, as respetivas 
disposições sobre rastreabilidade definidas na proposta de diretiva aparentam constituir um 
mecanismo suficiente para uma fiscalização do mercado eficiente e eficaz.
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Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Colocação no mercado Disponibilização no mercado

Justificação

Com vista a refletir plenamente o conteúdo do artigo 6.º da proposta de diretiva.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem permitir a 
entrada em serviço e a utilização do 
equipamento de rádio para os fins 
previstos, se estiver em conformidade com 
a presente diretiva. Sem prejuízo das suas 
obrigações por força da Decisão n.º 
676/2002/CE e das condições associadas às 
autorizações para a utilização de 
frequências em conformidade com o direito 
da União, nomeadamente ao abrigo dos 
artigos 9.º, n.ºs 3 e 4, da Diretiva 
2002/21/CE, os Estados-Membros só 
podem introduzir requisitos adicionais para 
a entrada em serviço e/ou a utilização de 
equipamento de rádio por razões 
relacionadas com a utilização eficaz do 
espetro de rádio, a necessidade de evitar 
interferências prejudiciais ou por motivos 
de saúde pública.

Os Estados-Membros devem permitir a 
entrada em serviço e a utilização do 
equipamento de rádio para os fins 
previstos, se estiver em conformidade com 
a presente diretiva. Sem prejuízo das suas 
obrigações por força da Decisão n.º 
676/2002/CE e das condições associadas às 
autorizações para a utilização de 
frequências em conformidade com o direito 
da União, nomeadamente ao abrigo dos 
artigos 9.º, n.ºs 3 e 4, da Diretiva 
2002/21/CE, os Estados-Membros só 
podem introduzir requisitos adicionais para 
a entrada em serviço e/ou a utilização de
equipamento de rádio por razões 
relacionadas com a utilização eficaz do 
espetro de rádio, a necessidade de evitar 
interferências prejudiciais e perturbações 
eletromagnéticas ou por motivos de saúde 
pública.

Justificação

Os Estados-Membros devem poder introduzir igualmente requisitos adicionais no caso de 
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perturbações eletromagnéticas.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não podem 
proibir, restringir ou dificultar, por motivos 
relacionados com os aspetos que são objeto 
da presente diretiva, a colocação no 
mercado, no seu território, de 
equipamentos de rádio conformes com a
presente diretiva. 

1. Os Estados-Membros não podem 
proibir, restringir ou dificultar, por motivos 
relacionados com os aspetos que são objeto 
da presente diretiva, a disponibilização no 
mercado, no seu território, de 
equipamentos de rádio conformes com os 
requisitos estabelecidos na presente 
diretiva. 

Justificação

Com vista a garantir a segurança jurídica.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em feiras, exposições, ações de 
demonstração e eventos semelhantes, os 
Estados-Membros não levantarão 
obstáculos à apresentação de equipamentos 
de rádio que não obedeçam aos requisitos 
da presente diretiva, desde que um aviso 
bem visível indique que esses 
equipamentos não podem ser 
comercializados ou utilizados enquanto a 
sua conformidade não estiver garantida.

2. Em feiras, exposições, ações de 
demonstração e eventos semelhantes, os 
Estados-Membros não levantarão 
obstáculos à apresentação e demonstração 
de equipamentos de rádio que não 
obedeçam aos requisitos da presente 
diretiva, desde que um aviso bem visível 
indique que esses equipamentos não podem 
ser disponibilizados no mercado, colocados 
em serviço ou utilizados enquanto a sua 
conformidade com a presente diretiva não 
estiver garantida. As referidas 
apresentações e demonstrações só podem 
ocorrer se tiverem sido tomadas medidas 
adequadas para evitar interferências 
prejudiciais e perturbações 
eletromagnéticas relativamente ao espetro 
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de rádio.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem assegurar a 
existência de procedimentos para manter a 
conformidade das produções em série. 
Devem ser devidamente tidas em conta as 
alterações efetuadas no projeto ou nas 
características dos equipamentos de rádio e 
as alterações nas normas harmonizadas ou 
nas especificações técnicas que 
constituíram a referência para a 
comprovação da conformidade dos 
aparelhos.

Os fabricantes devem assegurar a 
existência de procedimentos para manter a 
conformidade da produção em série com a 
presente diretiva. Devem ser devidamente 
tidas em conta as alterações efetuadas no 
projeto ou nas características dos 
equipamentos de rádio e as alterações nas 
normas harmonizadas ou nas restantes 
especificações técnicas que constituíram a 
referência para a comprovação da 
conformidade dos equipamentos de rádio.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que apropriado, em função do risco 
de um equipamento de rádio, os fabricantes 
devem realizar ensaios por amostragem de 
equipamento de rádio disponibilizado no 
mercado, investigar e, se necessário, 
conservar um registo das reclamações, do 
equipamento de rádio não conforme e do 
equipamento de rádio recolhido e devem 
informar os distribuidores de todas estas 
ações de controlo.

Sempre que apropriado, em função do risco 
de um equipamento de rádio, os fabricantes 
devem - para a proteção da saúde e da 
segurança dos consumidores, mediante 
pedido devidamente justificado das 
autoridades competentes - realizar ensaios 
por amostragem de equipamento de rádio 
disponibilizado no mercado, investigar e, 
se necessário, conservar um registo das 
reclamações, do equipamento de rádio não 
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conforme e do equipamento de rádio 
recolhido e devem informar os 
distribuidores de todas estas ações de 
controlo.

Justificação

Com vista a evitar encargos desnecessários para os fabricantes, sobretudo para as PME, os 
ensaios por amostragem só devem ser realizados mediante um pedido devidamente 
justificado das autoridades competentes. Além disso, a redação é consentânea com o 
alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 39
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os fabricantes devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada e o endereço de contacto no 
equipamento de rádio, ou, se a dimensão 
ou a natureza do equipamento de rádio não 
o permitirem, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o equipamento. 
O endereço deve indicar um único ponto de 
contacto do fabricante.

6. Os fabricantes devem indicar no 
equipamento de rádio o seu nome, nome 
comercial registado ou marca registada e o 
endereço postal de contacto, ou, se tal não 
for possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o equipamento. 
O endereço indica um único ponto de 
contacto do fabricante. Os dados de 
contacto devem ser facultados numa 
língua facilmente compreensível pelos 
utilizadores finais e pelas autoridades de 
fiscalização do mercado. Se o 
equipamento de rádio possuir ecrã 
integral, os requisitos estabelecidos neste 
número podem ser igualmente 
preenchidos por uma função que permita 
ao utilizador final selecionar a 
apresentação da informação exigida no 
ecrã integral.

Justificação

As especificações do equipamento de rádio foram substituídas por uma indicação mais geral 
introduzida por «se tal não for possível», de modo a assegurar que também são tidas em 
conta limitações não relacionadas com a dimensão ou natureza do equipamento de rádio. 
Por outro lado, com vista a assegurar a utilização eficaz das informações fornecidas, foi 
aditado o respetivo requisito linguístico. Além disso, a redação é consentânea com o 
alinhamento pelo novo quadro legislativo. A presente alteração propõe a inclusão de 
disposições relativas à utilização da rotulagem eletrónica, trazendo a proposta de Diretiva 
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R&TTE para a era digital.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem assegurar que o 
equipamento de rádio é acompanhado de 
instruções e informações de segurança 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e outros 
utilizadores, de acordo com o que o 
Estado-Membro em questão decidir. As 
instruções devem incluir as informações 
necessárias para a utilização de 
equipamentos de rádio em conformidade 
com os fins previstos. Essas informações 
devem incluir, sempre que aplicável, uma 
descrição dos acessórios e/ou 
componentes, incluindo o software, que 
permitem ao equipamento de rádio 
funcionar como previsto. 

Os fabricantes devem assegurar que o 
equipamento de rádio é acompanhado de 
instruções e informações de segurança 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e outros 
utilizadores finais, de acordo com o que o 
Estado-Membro em questão decidir. As 
instruções devem incluir as informações 
necessárias para a utilização de 
equipamentos de rádio em conformidade 
com os fins previstos. Essas informações 
devem incluir, sempre que aplicável, uma 
descrição dos acessórios e/ou 
componentes, incluindo o software, que 
permitem ao equipamento de rádio 
funcionar como previsto. Essas instruções 
e informações de segurança, bem como a 
rotulagem, devem ser claras, 
compreensíveis e inteligíveis, tendo em 
conta o utilizador final designado.

Justificação

Visa assegurar a coerência terminológica utilizada ao longo do texto. A redação é 
consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Cada peça de equipamento de rádio 
deve ser acompanhada de uma cópia da 

Suprimido
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declaração UE de conformidade integral. 
Este requisito também pode ser satisfeito 
pela prestação de uma declaração UE de 
conformidade simplificada. Nos casos em 
que apenas for fornecida uma declaração 
UE de conformidade simplificada, deve 
ser imediatamente seguida do endereço 
exato Internet ou de correio eletrónico 
onde pode ser obtida a declaração UE de 
conformidade integral.

Justificação

A proposta da Comissão imporia a apresentação de informações geográficas em todos os 
casos, algo que é desproporcionado. A atual Diretiva R&TTE impõe a apresentação de 
informações geográficas com vista a alertar os utilizadores para eventuais restrições à 
utilização de equipamentos de rádio em determinados Estados-Membros, apenas nos casos 
em que essas restrições efetivamente existam. A presente alteração assegura que os 
fabricantes acrescentem informações geográficas e alertem o utilizador para eventuais 
restrições de utilização na embalagem, apenas nos casos em que existam restrições à 
utilização. Os fabricantes deixariam de ter mais um encargo administrativo desnecessário.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. As informações constantes da 
embalagem devem permitir identificar os 
Estados-Membros ou a área geográfica de 
um Estado-Membro em que o equipamento 
de rádio pode ser colocado em serviço; 
devem também alertar o utilizador para
eventuais restrições ou requisitos para a 
autorização de utilização em determinados
Estados-Membros. Essas informações 
devem ser preenchidas no manual de 
instruções que acompanha o equipamento 
de rádio. A Comissão pode adotar medidas 
de execução que especifiquem a forma 
como essas informações devem ser 
apresentadas. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 44.º, 

9. As informações constantes da 
embalagem devem permitir, nos casos em 
que existam restrições à colocação em 
serviço de equipamentos de rádio em, pelo 
menos, um Estado-Membro, identificar os 
Estados-Membros ou a área geográfica de 
um Estado-Membro em que esse 
equipamento de rádio pode ser colocado 
em serviço. Essas informações devem 
também dar ao utilizador os pormenores 
de quaisquer eventuais restrições ou 
requisitos para a autorização de utilização 
em determinados Estados-Membros. Essas 
informações devem ser preenchidas no 
manual de instruções que acompanha o 
equipamento de rádio. A Comissão pode 
adotar medidas de execução que 
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n.º 2. especifiquem a forma como essas 
informações devem ser apresentadas. Os 
referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento consultivo a que se 
refere o artigo 44.º, n.º 2.

Justificação

A proposta da Comissão imporia a apresentação de informações geográficas em todos os 
casos, algo que é desproporcionado. A atual Diretiva R&TTE impõe a apresentação de 
informações geográficas com vista a alertar os utilizadores para eventuais restrições à 
utilização de equipamentos de rádio em determinados Estados-Membros, apenas nos casos 
em que essas restrições efetivamente existam. A presente alteração assegura que os 
fabricantes acrescentem informações geográficas e alertem o utilizador para eventuais 
restrições de utilização na embalagem, apenas nos casos em que existam restrições à 
utilização.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
equipamento de rádio que colocaram no 
mercado não está conforme à presente 
diretiva devem tomar imediatamente as 
medidas corretivas necessárias para 
assegurar a conformidade do equipamento 
de rádio ou proceder à respetiva retirada ou 
recolha, se for esse o caso. Além disso, se 
o equipamento de rádio apresentar um 
risco, os fabricantes devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
nacionais competentes dos Estados-
Membros em que disponibilizaram o 
equipamento de rádio, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não-conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas.

10. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
equipamento de rádio que colocaram no 
mercado não está conforme à presente 
diretiva devem tomar imediatamente as 
medidas corretivas necessárias para 
assegurar a conformidade do equipamento 
de rádio ou proceder à respetiva retirada ou 
recolha, se for esse o caso. Além disso, se 
o equipamento de rádio apresentar um 
risco, os fabricantes devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
nacionais competentes dos Estados-
Membros em que disponibilizaram no 
mercado o equipamento de rádio, 
fornecendo-lhes as informações relevantes, 
sobretudo no que se refere à 
não-conformidade e às medidas corretivas 
aplicadas.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.
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Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
fabricantes devem facultar sem demora 
toda a informação e a documentação 
necessárias, numa língua facilmente 
compreendida por essa autoridade, para 
demonstrar a conformidade do 
equipamento de rádio. Devem ainda 
cooperar com a referida autoridade, a 
pedido desta, em qualquer ação de 
eliminação dos riscos decorrentes de 
equipamentos de rádio que tenham 
colocado no mercado.

11. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
fabricantes devem facultar sem demora 
toda a informação e a documentação 
necessárias em papel ou suporte 
eletrónico, numa língua facilmente 
compreendida por essa autoridade, para 
demonstrar a conformidade do 
equipamento de rádio com a presente 
diretiva. Devem ainda cooperar com a 
referida autoridade, a pedido desta, em 
qualquer ação de eliminação dos riscos 
decorrentes de equipamentos de rádio que 
tenham colocado no mercado.

Justificação

É necessário agilizar o processo de entrega de documentação. Além disso, a redação é 
consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada e o endereço de contacto no 
equipamento de rádio, ou, se tal não for 
possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o equipamento. 
Incluem-se os casos em que a dimensão 
do equipamento de rádio não o permite ou 
em que os importadores teriam de abrir a 
embalagem para indicar o seu nome e 
endereço no equipamento de rádio.

3. Os importadores devem indicar no 
equipamento de rádio o seu nome, nome 
comercial registado ou marca registada e o 
endereço postal de contacto, ou, se tal não 
for possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o equipamento. 
Os dados de contacto devem ser 
facultados numa língua facilmente 
compreensível pelos utilizadores finais e 
pelas autoridades de fiscalização do 
mercado.
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Justificação

A pormenorização de exemplos é supérflua, dado que já se encontra abrangida pela 
indicação mais geral «se tal não for possível». Por outro lado, com vista a assegurar a 
utilização eficaz das informações fornecidas, foi aditado o respetivo requisito linguístico. 
Além disso, a redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os importadores devem assegurar que o 
equipamento de rádio é acompanhado de 
instruções e informações de segurança 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e outros 
utilizadores, de acordo com o que o 
Estado-Membro em questão decidir.

4. Os importadores devem assegurar que o 
equipamento de rádio é acompanhado de 
instruções e informações de segurança 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e outros 
utilizadores finais, de acordo com o que o 
Estado-Membro em questão decidir. Essas 
instruções e informações de segurança, 
bem como a rotulagem, devem ser claras, 
compreensíveis e inteligíveis.

Justificação

Com vista a assegurar a coerência terminológica ao longo do texto, assim como assegurar a 
coerência com as obrigações definidas na alteração do artigo 10.º, n.º 7, primeiro parágrafo, 
da proposta de diretiva.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que considerado apropriado em 
função do risco que o equipamento de 
rádio apresenta, os importadores devem, a 
fim de proteger a saúde e a segurança dos 
consumidores, realizar ensaios por 
amostragem do equipamento de rádio 
disponibilizado no mercado, investigando 
e, se necessário, conservando um registo de 
reclamações, de equipamento de rádio não 

6. Sempre que considerado apropriado em 
função do risco que o equipamento de 
rádio apresenta, os importadores devem, a 
fim de proteger a saúde e a segurança dos 
consumidores, mediante pedido 
devidamente justificado das autoridades 
competentes, realizar ensaios por 
amostragem do equipamento de rádio 
disponibilizado no mercado, investigando 
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conforme e de recolhas de equipamento de 
rádio e informando os distribuidores destas
ações de controlo.

e, se necessário, conservando um registo de 
reclamações, de equipamento de rádio não 
conforme e de recolhas de equipamento de 
rádio e informando os distribuidores de 
todas estas ações de controlo.

Justificação

Com vista a evitar encargos desnecessários para os fabricantes, sobretudo para as PME, os 
ensaios por amostragem só devem ser realizados mediante um pedido devidamente 
justificado das autoridades competentes. Além disso, a redação é consentânea com o 
alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
equipamento de rádio que colocaram no 
mercado não está conforme à presente 
diretiva devem tomar imediatamente as 
medidas corretivas necessárias para 
assegurar a conformidade do equipamento 
de rádio ou proceder à respetiva retirada ou 
recolha, se for esse o caso. Além disso, se 
o equipamento de rádio apresentar um 
risco, os importadores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o equipamento de rádio, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não-conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas.

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
equipamento de rádio que colocaram no 
mercado não está conforme à presente 
diretiva devem tomar imediatamente as 
medidas corretivas necessárias para 
assegurar a conformidade do equipamento 
de rádio ou proceder à respetiva retirada ou 
recolha, se for esse o caso. Além disso, se 
o equipamento de rádio apresentar um 
risco, os importadores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
no mercado o equipamento de rádio, 
fornecendo-lhes as informações relevantes, 
sobretudo no que se refere à 
não-conformidade e às medidas corretivas 
aplicadas.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 49



RR\1005028PT.doc 31/58 PE510.528v02-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
importadores devem facultar sem demora 
toda a informação e a documentação 
necessárias, numa língua facilmente 
compreendida por essa autoridade, para 
demonstrar a conformidade do 
equipamento de rádio. Devem ainda 
cooperar com a referida autoridade, a 
pedido desta, em qualquer ação de 
eliminação dos riscos decorrentes de 
equipamentos de rádio que tenham 
colocado no mercado.

9. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
importadores devem facultar sem demora 
toda a informação e a documentação 
necessárias em papel ou suporte 
eletrónico, numa língua facilmente 
compreendida por essa autoridade, para 
demonstrar a conformidade do 
equipamento de rádio com a presente 
diretiva. Devem ainda cooperar com a 
referida autoridade, a pedido desta, em 
qualquer ação de eliminação dos riscos 
decorrentes de equipamentos de rádio que 
tenham colocado no mercado.

Justificação

É necessário agilizar o processo de entrega de documentação. Além disso, a redação é 
consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Antes de disponibilizarem um equipamento 
de rádio no mercado, os distribuidores 
devem verificar se o mesmo ostenta a 
marcação CE, se vem acompanhado dos 
necessários documentos e das instruções e 
informações de segurança, numa língua 
que possa ser facilmente compreendida 
pelos consumidores e outros utilizadores 
finais no Estado-Membro no qual o 
equipamento de rádio é disponibilizado no 
mercado, e ainda se o fabricante e o 
importador observaram os requisitos 
indicados no artigo 10.º, n.ºs 5 a 9, e no 
artigo 12.º, n.º 3.

Antes de disponibilizarem um equipamento 
de rádio no mercado, os distribuidores 
devem verificar se o mesmo ostenta a 
marcação CE, se vem acompanhado dos 
necessários documentos e das instruções e 
informações de segurança, numa língua 
que possa ser facilmente compreendida 
pelos consumidores e outros utilizadores 
finais no Estado-Membro no qual o 
equipamento de rádio é disponibilizado no 
mercado, e ainda se o fabricante e o 
importador observaram os requisitos 
indicados no artigo 10.º, n.ºs 5 a 9, e no 
artigo 12.º, n.ºs 3 e 4 respetivamente.
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Justificação

Com vista a assegurar a coerência terminológica utilizada ao longo do texto.

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
equipamento de rádio que disponibilizaram 
no mercado não está conforme à presente 
diretiva devem certificar-se de que são 
tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do 
equipamento de rádio ou proceder à 
respetiva retirada ou recolha, se for esse o 
caso. Além disso, se o equipamento de 
rádio apresentar um risco, os distribuidores 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o equipamento de rádio, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não-conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas.

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
equipamento de rádio que disponibilizaram 
no mercado não está conforme à presente 
diretiva devem certificar-se de que são 
tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do 
equipamento de rádio ou proceder à 
respetiva retirada ou recolha, se for esse o 
caso. Além disso, se o equipamento de 
rádio apresentar um risco, os distribuidores 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
no mercado o equipamento de rádio, 
fornecendo-lhes as informações relevantes, 
sobretudo no que se refere à não-
conformidade e às medidas corretivas 
aplicadas.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
distribuidores devem facultar sem demora 
toda a informação e a documentação 
necessárias para demonstrar a 

5. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
distribuidores devem facultar sem demora 
toda a informação e a documentação 
necessárias em papel ou em suporte 
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conformidade do equipamento de rádio. 
Devem ainda cooperar com a referida 
autoridade, a pedido desta, em qualquer 
ação de eliminação dos riscos decorrentes 
de equipamentos de rádio que tenham 
disponibilizado no mercado.

eletrónico para demonstrar a conformidade 
do material elétrico. Devem ainda cooperar 
com a referida autoridade, a pedido desta, 
em qualquer ação de eliminação dos riscos 
decorrentes de equipamentos de rádio que 
tenham disponibilizado no mercado.

Justificação

É necessário agilizar o processo de entrega de documentação, bem como definir os requisitos 
linguísticos relevantes. Além disso, a redação é consentânea com o alinhamento pelo novo 
quadro legislativo.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que uma norma harmonizada 
cumprir os requisitos que abrange e que 
constam do artigo 3.º ou do artigo 27.º, a 
Comissão deve publicar as referências 
dessas normas no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Suprimido

Justificação

Matéria abrangida pelo regulamento relativo à normalização.

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes podem demonstrar a 
conformidade dos equipamentos de rádio 
com os requisitos essenciais referidos no 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) e b), utilizando 
um dos seguintes procedimentos de 
avaliação da conformidade:

Os fabricantes demonstram a 
conformidade dos equipamentos de rádio 
com os requisitos essenciais definidos no 
artigo 3.º, n.º 1, utilizando um dos 
seguintes procedimentos de avaliação da 
conformidade:
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Justificação

Os fabricantes devem ser obrigados a demonstrar a conformidade com todos os requisitos 
essenciais relevantes utilizando um dos procedimentos de avaliação da conformidade.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Exame UE de tipo, seguido do 
procedimento de avaliação da 
conformidade constante do anexo IV;

(b) Exame UE de tipo, seguido do 
procedimento de avaliação da 
conformidade com base no controlo 
interno da produção constante do 
anexo IV;

Justificação

Com vista a assegurar a clareza jurídica é necessário alinhar a redação do artigo 17.º, n.º 1, 
alínea b) da proposta de diretiva com a redação do anexo IV da proposta de diretiva.

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se, ao avaliar a conformidade dos 
equipamentos de rádio com os requisitos 
essenciais referidos no artigo 3.º, n.ºs 2 e 3, 
o fabricante aplicou normas harmonizadas 
cujos números de referência tenham sido 
publicados no Jornal Oficial da União 
Europeia, pode utilizar qualquer dos 
seguintes procedimentos:

Se, ao avaliar a conformidade dos 
equipamentos de rádio com os requisitos 
essenciais definidos no artigo 3.º, n.ºs 2 e 
3, o fabricante aplicou normas 
harmonizadas cujos números de referência 
tenham sido publicados no Jornal Oficial 
da União Europeia, deve utilizar qualquer 
dos seguintes procedimentos:

Justificação

Os fabricantes devem ser obrigados a demonstrar a conformidade com todos os requisitos 
essenciais relevantes utilizando um dos procedimentos de avaliação da conformidade.

Alteração 57
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Exame UE de tipo, seguido do 
procedimento de avaliação da 
conformidade constante do anexo IV;

(b) Exame UE de tipo, seguido do 
procedimento de avaliação da 
conformidade com base no controlo 
interno da produção constante do 
anexo IV;

Justificação

Com vista a assegurar a clareza jurídica é necessário alinhar a redação do artigo 17.º, n.º 2, 
alínea b) da proposta de diretiva com a redação do anexo IV da proposta de diretiva.

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Exame UE de tipo, seguido do 
procedimento de avaliação da 
conformidade constante do anexo IV;

(a) Exame UE de tipo, seguido do 
procedimento de avaliação da 
conformidade com base no controlo 
interno da produção constante do 
anexo IV;

Justificação

Com vista a assegurar a clareza jurídica é necessário alinhar a redação do artigo 17.º, n.º 3, 
alínea a) da proposta de diretiva com a redação do anexo IV da proposta de diretiva.

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A declaração UE de conformidade deve 
respeitar a estrutura do modelo, incluir os 
elementos que constam do anexo VII e ser 
continuamente atualizada. A referida 
declaração deve ser traduzida para a língua 

A declaração UE de conformidade deve 
respeitar a estrutura do modelo, definida 
no anexo VII, incluir os elementos que 
constam desse anexo e ser continuamente 
atualizada. A referida declaração deve ser 
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ou línguas exigidas pelo Estado-Membro 
em cujo mercado o equipamento de rádio é 
colocado ou disponibilizado. 

traduzida para a língua ou línguas exigidas 
pelo Estado-Membro no qual o 
equipamento de rádio é colocado ou
disponibilizado no mercado.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao elaborar a declaração UE de 
conformidade, o fabricante assume a 
responsabilidade pela conformidade do 
equipamento de rádio.

4. Ao elaborar a declaração UE de 
conformidade, o fabricante assume a 
responsabilidade pela conformidade do 
equipamento de rádio com os requisitos 
previstos na presente diretiva.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Regras e condições para a aposição da 
marcação CE

Regras e condições para a aposição da 
marcação CE e do número de 
identificação do organismo notificado

Justificação

É necessário completar o título com vista a refletir totalmente o conteúdo do artigo 20.º da 
proposta de diretiva.



RR\1005028PT.doc 37/58 PE510.528v02-00

PT

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A marcação «CE» deve ser afixada de 
modo visível, legível e indelével ao 
equipamento de rádio ou na respetiva placa 
de identificação, salvo se tal não for 
possível ou justificado, devido à natureza 
do equipamento de rádio. A marcação CE 
deve igualmente ser aposta de modo visível 
e legível na embalagem.

1. A marcação «CE» deve ser afixada de 
modo visível, legível e indelével ao 
equipamento de rádio ou na respetiva placa 
de identificação, salvo se tal não for 
possível ou justificado, devido à natureza 
do equipamento de rádio. A marcação CE 
deve igualmente ser aposta de modo visível 
e legível na embalagem. Se o equipamento 
de rádio possuir ecrã integral, os 
requisitos estabelecidos neste número 
podem ser igualmente preenchidos por 
uma função que permita ao utilizador 
selecionar a apresentação da marcação 
CE no ecrã integral, em conformidade 
com os princípios gerais estabelecidos no 
artigo 19.º.

Justificação

A presente alteração propõe a inclusão de disposições relativas à utilização da Rotulagem 
Eletrónica, trazendo a proposta de Diretiva R&TTE para a era digital.

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
basear-se nos mecanismos existentes para 
assegurar a correta aplicação do regime 
de marcação CE e devem tomar as 
medidas adequadas em caso de utilização 
indevida dessa marcação.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.
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Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A documentação técnica deve conter 
todos os dados ou informações relevantes 
sobre os meios utilizados pelo fabricante 
para assegurar que o equipamento de rádio 
está em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no artigo 3.º. Deve conter, no 
mínimo, os documentos enumerados no 
anexo VI. 

1. A documentação técnica deve conter 
todos os dados ou informações relevantes 
sobre os meios utilizados pelo fabricante 
para assegurar que o equipamento de rádio 
está em conformidade com os requisitos 
essenciais estabelecidos no artigo 3.º. Deve 
conter, no mínimo, os elementos
enumerados no anexo VI. 

Justificação

Com vista a assegurar a clareza jurídica é necessário alinhar a redação do artigo 21.º, n.º 1, 
da proposta de diretiva com a redação do anexo VI da proposta de diretiva.

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade de fiscalização do mercado de 
um Estado-Membro, o fabricante deve 
facultar uma tradução dos elementos 
relevantes da documentação técnica na 
língua desse Estado-Membro.

Suprimido

Quando uma autoridade de fiscalização 
do mercado solicita a documentação 
técnica do fabricante, essa documentação 
deve ser facultada sem demora. Sempre 
que solicitar a um fabricante uma 
tradução da documentação técnica ou de 
elementos dessa documentação, a 
autoridade de fiscalização do mercado 
fixa um prazo para o efeito, que 
corresponderá a 30 dias, salvo se a 
existência de um risco grave e imediato 
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justificar um prazo mais curto.

Justificação

A presente disposição é difícil de conciliar com a internacionalização efetiva do circuito 
comercial, em que os documentos e os relatórios já são, em todo o caso, elaborados em 
línguas compreendidas, dado o recurso a terminologia técnica utilizada a nível internacional.

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. O pessoal responsável pela execução das 
atividades de avaliação da conformidade 
deve dispor de:

7. O pessoal encarregado de executar as 
tarefas de avaliação da conformidade deve 
possuir:

Justificação

Com vista a assegurar a coerência dos termos utilizados no artigo 26.º da proposta de 
diretiva. Além disso, a redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro 
legislativo.

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A imparcialidade dos organismos de 
avaliação da conformidade, dos seus 
quadros superiores e dos membros da 
administração e do pessoal responsável
pela avaliação deve ser garantida.

A imparcialidade dos organismos de 
avaliação da conformidade, dos seus 
quadros superiores e do pessoal 
encarregado de executar as tarefas de
avaliação da conformidade deve ser 
assegurada.

Justificação

Com vista a assegurar a conformidade dos termos utilizados no artigo 26.º da proposta de 
diretiva.



PE510.528v02-00 40/58 RR\1005028PT.doc

PT

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A remuneração dos quadros superiores e 
do pessoal de avaliação dos organismos de 
avaliação da conformidade não pode 
depender do número de avaliações 
realizadas, nem do seu resultado.

A remuneração dos seus quadros 
superiores e do seu pessoal encarregado 
de executar as tarefas de avaliação da 
conformidade não deve depender do 
número de avaliações realizadas nem do 
seu resultado.

Justificação

Com vista a assegurar a conformidade dos termos utilizados no artigo 26.º da proposta de 
diretiva.

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem participar nas 
atividades de normalização relevantes, nas 
atividades regulamentares no domínio do 
equipamento de rádio e nas atividades do 
grupo de coordenação dos organismos 
notificados criado ao abrigo da legislação 
de harmonização da União aplicável, ou 
assegurar que o seu pessoal de avaliação 
seja informado dessas atividades, e devem 
aplicar como orientações gerais as decisões 
e os documentos administrativos que 
resultem do trabalho desse grupo.

11. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem participar nas 
atividades de normalização relevantes, nas 
atividades regulamentares no domínio do 
equipamento de rádio e nas atividades do 
grupo de coordenação dos organismos 
notificados criado ao abrigo da legislação 
de harmonização da União aplicável, ou 
assegurar que o seu pessoal responsável 
pela realização das tarefas de avaliação da 
conformidade seja informado dessas 
atividades, e devem aplicar como 
orientações gerais as decisões e os 
documentos administrativos que resultem 
do trabalho desse grupo.

Justificação

Com vista a assegurar a conformidade dos termos utilizados no artigo 26.º da proposta de 
diretiva.
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Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pedido deve ser acompanhado de uma 
descrição das atividades de avaliação da 
conformidade do ou dos módulos de 
avaliação da conformidade e das categorias 
de equipamentos de rádio em relação aos 
quais os organismos se consideram 
competentes, bem como de um certificado 
de acreditação, se existir, emitido por um 
organismo nacional de acreditação, 
atestando que os organismos de avaliação 
da conformidade cumprem os requisitos 
estabelecidos no artigo 26.º

2. O pedido de notificação deve ser 
acompanhado de uma descrição das 
atividades de avaliação da conformidade 
do ou dos módulos de avaliação da 
conformidade e das categorias de 
equipamentos de rádio em relação aos 
quais os organismos se consideram 
competentes, bem como de um certificado 
de acreditação, se existir, emitido por um 
organismo nacional de acreditação, 
atestando que os organismos de avaliação 
da conformidade cumprem os requisitos 
estabelecidos no artigo 26.º

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve disponibilizar
publicamente a lista de organismos 
notificados no quadro da presente diretiva, 
incluindo os números de identificação que 
lhes foram atribuídos e as atividades para 
as quais foram notificados.

A Comissão disponibiliza publicamente a 
lista dos organismos notificados ao abrigo
da presente diretiva, incluindo os números 
de identificação que lhes foram 
atribuídos e as atividades para as quais 
tiverem sido notificados.

Justificação

Com vista a assegurar a coerência dos termos utilizados no artigo 31.º da proposta de 
diretiva. Além disso, a redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro 
legislativo.

Alteração 72
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Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve assegurar que a lista se 
mantenha atualizada.

A Comissão deve assegurar a atualização 
da lista.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro notificador faculta à 
Comissão, a pedido, toda a informação 
relacionada com o fundamento da 
notificação ou a competência técnica do 
organismo em causa.

2. O Estado-Membro notificador faculta à 
Comissão, a pedido, toda a informação 
relacionada com o fundamento da 
notificação ou a competência técnica do 
organismo notificado em causa.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 39 – título

Texto da Comissão Alteração

Fiscalização do mercado da União e 
controlo dos produtos que entram no 
mercado da União

Fiscalização do mercado da União e 
controlo dos equipamentos de rádio que 
entram no mercado da União

Justificação

É necessário alinhar o título do artigo com o respetivo conteúdo.

Alteração 75
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Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as autoridades de fiscalização 
do mercado de um Estado-Membro tenham 
agido em conformidade com o artigo 20.º 
do Regulamento (CE) n.º 765/2008, ou 
existam motivos suficientes para crer que 
um equipamento de rádio abrangido pela 
presente diretiva apresenta um risco para a 
saúde ou segurança das pessoas ou para 
outros aspetos da proteção do interesse 
público abrangidos pela presente diretiva, 
devem proceder a uma avaliação do 
equipamento de rádio em causa 
abrangendo todos os requisitos previstos na 
presente diretiva. Os operadores 
económicos envolvidos devem cooperar na 
medida do necessário com as autoridades 
de fiscalização do mercado.

Sempre que as autoridades de fiscalização 
do mercado de um Estado-Membro tenham 
motivos suficientes para crer que um 
equipamento de rádio abrangido pela 
presente diretiva apresenta um risco para a 
saúde ou segurança das pessoas ou para 
outros aspetos da proteção do interesse 
público abrangidos pela presente diretiva, 
devem proceder a uma avaliação do 
equipamento de rádio em causa 
abrangendo todos os requisitos relevantes
previstos na presente diretiva. Os 
operadores económicos envolvidos devem 
cooperar na medida do necessário com as 
autoridades de fiscalização do mercado 
para esse efeito.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que, no decurso dessa avaliação, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
verifiquem que o equipamento de rádio não 
cumpre os requisitos da presente diretiva, 
devem exigir imediatamente ao operador 
económico em causa que tome todas as 
medidas corretivas adequadas para 
assegurar a conformidade do equipamento 
de rádio com esses requisitos ou para o 
retirar do mercado ou recolher num prazo 
razoável que fixem e seja proporcional à 
natureza do risco.

Sempre que, no decurso da avaliação 
referida no primeiro parágrafo, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
verifiquem que o equipamento de rádio não 
cumpre os requisitos da presente diretiva, 
devem exigir imediatamente ao operador 
económico em causa que tome todas as 
medidas corretivas adequadas para 
assegurar a conformidade do equipamento 
de rádio com esses requisitos ou para o 
retirar do mercado ou recolher num prazo 
razoável que fixem e seja proporcional à 
natureza do risco.
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Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O artigo 21.º do Regulamento (CE) n.º 
765/2008 é aplicável às medidas referidas 
no segundo parágrafo do presente número.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 78

Proposta de diretiva
Artigo 40 – parágrafo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A informação referida no n.º 4 deve conter 
todos os pormenores disponíveis, em 
especial os dados necessários à 
identificação do equipamento de rádio não 
conforme, a origem do equipamento de 
rádio, a natureza da alegada 
não-conformidade e o risco conexo, a 
natureza e a duração das medidas nacionais 
adotadas, bem como as observações do 
operador económico em causa. As 
autoridades de fiscalização do mercado 
devem indicar, em especial, se a 
não-conformidade se deve a alguma das 
seguintes razões:

A informação referida no n.º 4, segundo 
parágrafo, deve conter todos os 
pormenores disponíveis, em especial os 
dados necessários à identificação do 
equipamento de rádio não conforme, a 
origem do equipamento de rádio, a 
natureza da alegada não-conformidade e o 
risco conexo, a natureza e a duração das 
medidas nacionais adotadas, bem como as 
observações do operador económico em 
causa. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem indicar, em especial, se a 
não-conformidade se deve a alguma das 
seguintes razões:

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 79
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Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros, com exceção do 
Estado-Membro que desencadeou o 
procedimento, devem informar 
imediatamente a Comissão e os outros 
Estados-Membros de quaisquer medidas 
adotadas, de dados complementares de que 
disponham relativamente à 
não-conformidade do equipamento de 
rádio em causa e, em caso de desacordo 
com a medida nacional notificada, das suas 
objeções.

6. Os Estados-Membros, com exceção do 
Estado-Membro que desencadeou o 
procedimento ao abrigo do presente 
artigo, devem informar imediatamente a 
Comissão e os outros Estados-Membros de 
quaisquer medidas adotadas, de dados 
complementares de que disponham 
relativamente à não-conformidade do 
equipamento de rádio em causa e, em caso 
de desacordo com a medida nacional 
adotada, das suas objeções.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se, no prazo de oito semanas a contar da 
receção da informação referida no n.º 4, 
nem os Estados-Membros nem a Comissão 
tiverem levantado objeções à medida 
provisória tomada pelo Estado-Membro, 
considera-se que a mesma é justificada.

7. Se, no prazo de três meses a contar da 
receção das informações referidas no n.º 4, 
segundo parágrafo, nem os 
Estados-Membros nem a Comissão tiverem 
levantado objeções a uma medida 
provisória tomada por um Estado-Membro, 
considera-se que essa medida é justificada.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 81

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem assegurar a 
aplicação imediata de medidas restritivas 
adequadas em relação ao aparelho em 
questão.

8. Os Estados-Membros devem assegurar a 
aplicação imediata de medidas restritivas 
adequadas, tais como a retirada do 
equipamento de rádio do mercado, em 
relação ao equipamento de rádio em 
questão.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a medida nacional for considerada 
justificada, todos os Estados-Membros 
devem tomar as medidas necessárias para 
garantir que o equipamento de rádio não 
conforme seja retirado ou recolhido dos 
respetivos mercados, informando a 
Comissão desse facto. Se a medida 
nacional for considerada injustificada, o 
Estado-Membro em causa revoga-a.

2. Se a medida nacional for considerada 
justificada, todos os Estados-Membros 
devem tomar as medidas necessárias para 
garantir que o equipamento de rádio não 
conforme seja retirado ou recolhido dos 
respetivos mercados, informando a 
Comissão desse facto. Se a medida 
nacional for considerada injustificada, o 
Estado-Membro em causa revoga essa 
medida.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 83

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a medida nacional for considerada 
justificada e a não conformidade do artigo 
de pirotecnia for atribuída a uma 

3. Se a medida nacional for considerada 
justificada e a não-conformidade do 
equipamento de rádio se dever a 
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deficiência das normas harmonizadas a que 
faz referência o artigo 16.º da presente 
diretiva, a Comissão deve aplicar o 
procedimento previsto no artigo 8.º do 
Regulamento (UE) n.º [../..] [relativo à 
normalização europeia].

deficiências das normas harmonizadas a 
que faz referência o artigo 40.º, n.º 5, 
alínea b), da presente diretiva, a Comissão 
deve aplicar o procedimento previsto no 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
n.º 1025/2012.

Justificação

Uma vez que o Regulamento relativo à normalização europeia já foi publicado no Jornal 
Oficial, é necessário refletir esta alteração.

Alteração 84

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um Estado-Membro, após a 
avaliação prevista no artigo 40.º, n.º 1, 
verificar que, embora conforme à presente 
diretiva, um equipamento de rádio 
apresenta um risco para a saúde ou 
segurança das pessoas ou para outros 
aspetos da proteção do interesse público 
abrangidos pela presente diretiva, deve 
exigir ao operador económico em causa 
que tome todas as medidas corretivas 
adequadas para garantir que o equipamento 
de rádio, quando da sua colocação no 
mercado, já não apresenta esse risco, ou 
para o retirar do mercado ou recolher num 
prazo razoável que fixe e seja proporcional 
à natureza do risco.

1. Sempre que um Estado-Membro, após 
ter efetuado a avaliação prevista no artigo 
40.º, n.º 1, verificar que, embora conforme 
à presente diretiva, um equipamento de 
rádio apresenta um risco para a saúde ou 
segurança das pessoas ou para outros 
aspetos da proteção do interesse público 
abrangidos pela presente diretiva, deve 
exigir ao operador económico em causa 
que tome todas as medidas corretivas 
adequadas para garantir que o equipamento 
de rádio, quando da sua colocação no 
mercado, já não apresenta esse risco, ou 
para o retirar do mercado ou recolher num 
prazo razoável que fixe e seja proporcional 
à natureza do risco.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 85

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) O número de identificação do 
organismo notificado, sempre que tenha 
sido aplicado o procedimento de avaliação 
da conformidade definido no anexo V, foi 
aposto em violação do artigo 20.º ou não 
foi aposto;

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 86

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O produto não está em conformidade 
com os requisitos previstos no artigo 10.º, 
n.ºs 5 e 6, e no artigo 12.º, n.º 3;

(f) As informações referidas no artigo 10.º, 
n.ºs 5 ou 6, ou no artigo 12.º, n.º 3, estão 
ausentes ou são falsas ou incompletas;

Justificação

Com vista a garantir a segurança jurídica. 

Alteração 87

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) As informações sobre a utilização 
prevista do equipamento de rádio, a 
declaração UE de conformidade e as 
restrições de utilização, conforme previsto 
no artigo 10.º, n.ºs 7, 8 e 9, não 
acompanham o equipamento de rádio;

(g) As informações sobre a utilização 
prevista do equipamento de rádio, a 
declaração UE de conformidade ou as 
restrições de utilização, conforme previsto 
no artigo 10.º, n.ºs 7, 8 e 9, não 
acompanham o equipamento de rádio;

Justificação

Com vista a garantir a segurança jurídica, é necessário especificar que o incumprimento de 



RR\1005028PT.doc 49/58 PE510.528v02-00

PT

um dos requisitos permite ao Estado-Membro exigir ao operador económico em causa que 
ponha termo à não-conformidade.

Alteração 88

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Não-conformidade com o disposto no 
artigo 5.º

Suprimido

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 5.º da proposta de diretiva.

Alteração 89

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 3, no artigo 3.º, n.º 3, no 
artigo 4.º, n.º 2, e no artigo 5.º, n.º 2, é 
conferida por um período de tempo 
indeterminado a partir de [data de entrada 
em vigor].

2. O poder de adotar os atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 3, segundo 
parágrafo, e no artigo 4.º, n.º 2, é 
conferido por um período indeterminado, a 
partir de ...*.

_____________

* JO: inserir data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 2.º, n.º 3, e ao artigo 5.º, da proposta de diretiva.

Alteração 90

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 2.º, n.º 3, no artigo 3.º, n.º 3, no 
artigo 4.º, n.º 2, e no artigo 5.º, n.º 2, pode 
ser revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. Produz efeitos no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
especificada na mesma, A decisão de 
revogação não prejudica a validade dos 
atos delegados já em vigor. 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo artigo 3.º, n.º 3, segundo parágrafo, 
e no artigo 4.º, n.º 2, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da 
publicação da decisão no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não prejudica a validade dos atos 
delegados já em vigor. 

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 2.º, n.º 3, e ao artigo 5.º da proposta de diretiva, 
e também com vista a assegurar a clareza jurídica.

Alteração 91

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 2.º, n.º 3, do artigo 3.º, n.º 3, do 
artigo 4.º, n.º 2, e do artigo 5.º, n.º 2, só 
entram em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho informarem a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. Esse prazo pode ser prorrogado 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 3.°, n.º 3, segundo parágrafo, e
do artigo 4.°, n.º 2, só entram em vigor se 
não tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desses atos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. Esse 
prazo pode ser prorrogado por dois meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 2.º, n.º 3, e ao artigo 5.º, da proposta de diretiva.
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Alteração 92

Proposta de diretiva
Artigo 46 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
regras em matéria de sanções aplicáveis a 
infrações às disposições nacionais
adotadas nos termos da presente diretiva e 
tomam todas as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação. 

Os Estados-Membros devem estabelecer 
regras em matéria de sanções aplicáveis a 
infrações dos operadores económicos às 
disposições da legislação nacional
adotadas nos termos da presente diretiva e 
tomam todas as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação. Essas normas 
podem incluir sanções penais em caso de 
infração grave.

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 93

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Atingir um elevado nível de 
proteção dos consumidores.

Justificação

A revisão do funcionamento da diretiva por parte da Comissão deve abranger igualmente um 
elevado nível de proteção dos consumidores.

Alteração 94

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Equipamentos de rádio utilizados por 
radioamadores, na aceção da definição do 
artigo 1.º, n.º 56, da regulamentação 
relativa aos equipamentos de rádio da 
União Internacional de Telecomunicações, 
a menos que o equipamento em questão 
esteja disponível no comércio.

1. Equipamentos de rádio não disponíveis 
no comércio e utilizados por 
radioamadores, na aceção do artigo 1.º, n.º 
56, da regulamentação relativa aos 
equipamentos de rádio da União 
Internacional de Telecomunicações:

Os conjuntos (kits) de componentes a 
montar por radioamadores e o 
equipamento comercial por eles alterado 
para sua própria utilização não são 
considerados equipamento 
comercialmente disponível.

(i) Os conjuntos (kits) de rádio a montar e 
utilizar por radioamadores;

(ii) Os equipamentos comerciais de rádio 
alterados por radioamadores para sua 
própria utilização;
(iii) Os equipamentos construídos por 
radioamadores a título individual no 
âmbito da sua atividade de 
radioamadorismo para fins científicos e 
experimentais.

Justificação

O texto atual já deu origem a frequentes dificuldades de interpretação. A nova redação 
proporciona uma clarificação adequada.

Alteração 95

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os conjuntos (kits) de avaliação 
destinados a profissionais a utilizar 
apenas em instalações de investigação e 
desenvolvimento para esses fins.

Justificação

Os equipamentos para fins de investigação e desenvolvimento constituem um importante 
grupo de produtos, dado que asseguram a inovação e a competitividade na UE. As recentes 
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reformas das diretivas RSP e REEE isentam estes equipamentos do seu âmbito de aplicação. 
Com vista a evitar um nível significativo de incerteza junto dos importadores e distribuidores 
quanto aos produtos elétricos que são abrangidos por uma diretiva específica, há que alinhar 
os respetivos âmbitos de aplicação.

Alteração 96

Proposta de diretiva
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II Suprimido
PRODUTOS ABRANGIDOS PELA 
DEFINIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
RÁDIO
1. Para efeitos da presente diretiva, os 
seguintes produtos devem ser 
considerados equipamento de rádio:
(a) Antenas ativas;

(b) Empasteladores (jammers).

2. Para efeitos da presente diretiva, os 
seguintes produtos devem ser 
considerados equipamento de rádio:
(a) Antenas passivas;

(b) Implantes cocleares;

(c) Fornos de micro-ondas.

Justificação

Uma vez que a alteração ao artigo 2.º, n.º 1, ponto 1, da proposta de diretiva implica uma 
mudança, restringindo a definição de equipamento de rádio a equipamentos com capacidade 
de comunicação, o anexo II da proposta de diretiva torna-se obsoleto.

Alteração 97

Proposta de diretiva
Anexo VII – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

1. N.º … (número de identificação único 
do equipamento de rádio):

1. Produto (número do produto, do lote, do 
tipo ou da série):

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.

Alteração 98

Proposta de diretiva
Anexo VII – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Objeto da declaração (identificação do 
equipamento de rádio que permita 
rastreá-lo. Pode incluir uma fotografia, se 
for caso disso):

4. Objeto da declaração (identificação do 
equipamento de rádio que permita 
rastreá-lo; pode incluir uma imagem a 
cores de clareza suficiente, quando for 
necessário para a identificação do 
equipamento de rádio):

Justificação

A redação é consentânea com o alinhamento pelo novo quadro legislativo.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

O presente relatório introduz alterações à proposta da Comissão Europeia no sentido de rever 
a Diretiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 1999, relativa 
aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações e ao 
reconhecimento mútuo da sua conformidade1 (Diretiva R&TTE). A proposta está intimamente 
ligada à execução do novo quadro legislativo adotado em 2008 como «Pacote Mercadorias».

A Diretiva R&TTE estabelece um quadro para a colocação no mercado, a livre circulação e a 
colocação em serviço na UE dos equipamentos de rádio e dos equipamentos terminais de 
telecomunicações. A diretiva entrou em vigor em 1999 e tem tido um papel essencial para a 
realização de um mercado interno neste domínio. A diretiva inclui requisitos essenciais para a 
proteção da saúde e da segurança, para a compatibilidade eletromagnética e para evitar as 
interferências prejudiciais. Estes requisitos traduzem-se em requisitos técnicos nas normas 
harmonizadas não obrigatórias, tal como noutra legislação da «Nova abordagem».

O número de dispositivos móveis e de aplicações sem fios cresceu de forma exponencial nos 
últimos anos, o que cria riscos de interferência entre os vários produtos. Por conseguinte, é 
essencial utilizar de forma eficiente o espetro de radiofrequências.

Disposições em vigor no domínio da proposta

A Diretiva R&TTE harmoniza plenamente a colocação no mercado da UE dos produtos por 
ela abrangidos. Só podem ser colocados no mercado equipamentos que cumprem os requisitos 
da referida diretiva, sendo que os Estados-Membros podem introduzir mais restrições a nível 
nacional que visem esses mesmos requisitos. A entrada em serviço e a utilização de 
equipamentos de rádio está sujeita a regulamentação nacional. No exercício dessa 
competência, os Estados-Membros devem respeitar a legislação aplicável da UE, em especial:

 O quadro geral para a política do espetro estabelecido no programa da política do 
espetro radioelétrico;

 Os critérios gerais estabelecidos na Diretiva 2002/21/CE (Diretiva-Quadro) no 
âmbito do quadro regulamentar para as comunicações eletrónicas;

 As condições para a concessão de autorizações de utilização do espetro previstas na 
Diretiva 2002/20/CE (Diretiva Autorização), no quadro regulamentar para as 
comunicações eletrónicas;

 Medidas de execução nos termos da Decisão n.º 676/2002/CE (Decisão Espetro de 
Radiofrequências) que harmonizam as condições técnicas para a utilização do 
espetro em determinadas bandas na UE e que são vinculativas para todos os 
Estados-Membros. Alguns exemplos de bandas harmonizadas a nível da UE são as 

                                               
1 JO L 91 de 7.4.1999, p. 10.
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bandas para GSM, UMTS e dispositivos de curto alcance;

 Coerência com outras políticas e com os objetivos da União.

Posição da relatora

A relatora acolhe com agrado a proposta da Comissão Europeia. Contudo, sugere a introdução 
de algumas alterações horizontais e verticais, com vista a evitar encargos administrativos 
desnecessários, que iriam afetar em particular as PME, e, ao mesmo tempo, assegurar um 
nível muito elevado de proteção do consumidor e a utilização mais eficiente possível do 
espetro de radiofrequências, melhorar a fiscalização do mercado, alcançar um nível mais 
elevado de coerência com o novo quadro legislativo e suprimir possíveis incoerências no texto 
que poderiam, de outra forma, criar insegurança jurídica.

Questões horizontais

A relatora identificou várias incoerências com o «Pacote Mercadorias», que já foi discutido a 
nível europeu. Com vista a alinhar o texto com estes resultados e alcançar um quadro 
legislativo coerente, a relatora sugere melhorias na redação.

Questões verticais

A relatora concorda com as linhas gerais da proposta. Não obstante, existem várias questões 
específicas à diretiva onde são necessárias alterações com vista a conseguir o equilíbrio certo 
entre uma fiscalização eficaz do mercado e a necessidade de evitar encargos administrativos 
desnecessários, em especial para as PME.

a) Já se encontram presentes no mercado vários produtos que fazem uma utilização 
muito limitada de ondas hertzianas para fins diferentes da comunicação sem que se 
constatem quaisquer problemas de maior, sendo que os referidos produtos já se 
encontram suficientemente regulamentados, por exemplo pela Diretiva relativa à 
baixa tensão e pela Diretiva CEM. Por conseguinte, é desproporcionado alargar o 
âmbito de aplicação do regulamento proposto de modo a incluir os referidos 
dispositivos.

b) Além disso, e considerando que o espetro de rádio é um recurso finito, é importante 
garantir uma utilização eficiente do mesmo, pelo que os equipamentos com 
capacidade para receber ondas hertzianas devem estar abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da proposta de diretiva.

Neste sentido, a relatora considera importante alterar a definição de «equipamento de 
rádio» em conformidade.

c) A obrigação de registar determinados equipamentos de rádio num sistema central 
resultaria num encargo desproporcionado para os operadores económicos legítimos, 
especialmente para as PME, considerando que os benefícios desse sistema de registo 
ainda não foram suficientemente comprovados. Além disso, esse sistema levanta 
potenciais questões em matéria de confidencialidade. Além disso, as respetivas 
disposições sobre rastreabilidade definidas na proposta de diretiva constituem um 
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mecanismo suficiente para uma fiscalização eficiente e eficaz do mercado.

d) Os Estados-Membros devem encorajar os operadores económicos a incluir não só o 
endereço postal, mas também um endereço eletrónico, com vista a facilitar a 
comunicação entre os operadores económicos, as autoridades de fiscalização do 
mercado e os consumidores.

A relatora acolhe com agrado o facto de a proposta salientar os benefícios da 
interoperabilidade entre equipamentos de rádio e acessórios, tais como carregadores. Ainda 
assim, é necessário redobrar esforços no sentido de introduzir um carregador comum. Desta 
forma, simplificar-se-ia a utilização de equipamentos de rádio, por exemplo, telemóveis, e 
reduzir-se-iam os resíduos e os custos, o que traria grandes benefícios para os consumidores.
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