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Alteração 50
Cristian Silviu Buşoi

Posição do Conselho
Considerando 5 

Posição do Conselho Alteração

(5) Sempre que forem aplicáveis, as 
disposições relativas à utilização prevista
de um produto de construção num 
Estado-Membro, destinadas a cumprir as
exigências básicas das obras de construção, 
determinam as características essenciais 
cujo desempenho deverá ser declarado.

(5) Sempre que forem aplicáveis, as 
disposições relativas à utilização ou 
utilizações previstas de um produto de 
construção num Estado-Membro, 
destinadas a cumprir as exigências básicas 
das obras de construção, determinam as 
características essenciais cujo desempenho 
deverá ser declarado.

Or.en

Justificação

Em conformidade com as regras em vigor neste sector e as disposições contidas no texto, é 
necessário mencionar igualmente "as utilizações" neste caso.

Alteração 51
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Posição do Conselho
Considerando 8-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

(8-A) A actividade dos empreiteiros não 
deve ser abrangida pelo presente 
regulamento. A realização de obras de 
construção constitui um serviço e não a 
colocação dum produto por um 
fabricante. A actividade de empreitada 
pode abranger componentes individuais 
da obra fabricadas em separado ou por 
medida, que depois são integrados na
obra pelo empreiteiro.

Or. de
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Justificação

No novo regulamento deve conseguir-se especificar definitivamente que os empreiteiros que 
realizam componentes individuais na fachada ou no interior da obra não são abrangidos pelo 
presente regulamento. O regulamento estabelece condições para a colocação ou 
disponibilização no mercado de produtos de construção. A incorporação de produtos de 
construção em projectos de construção não é abrangida pelo regulamento.

Alteração 52
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posição do Conselho
Considerando 15 

Posição do Conselho Alteração

(15) Os níveis-limite determinados pela 
Comissão em aplicação do presente 
regulamento deverão ser valores
geralmente reconhecidos para as 
características essenciais do produto de 
construção em questão nas disposições em 
vigor nos Estados-Membros.

(15) Os níveis-limite determinados pela 
Comissão em aplicação do presente 
regulamento para as características 
essenciais do produto de construção em 
questão devem garantir um alto nível de 
protecção nos termos do artigo 114.º do 
TFUE.

Or. de

Justificação

A determinação dos níveis-limite pode ocorrer por motivos técnicos ou regulamentares (vide 
considerando 16). Se ocorrer por motivos regulamentares, visa a protecção das questões do 
bem estar comum - saúde, segurança, protecção do ambiente e protecção dos consumidores -
mencionadas no artigo 114.º. Portanto, a sua base não é o “reconhecimento geral” mas sim 
a busca dum nível de protecção elevado.

Alteração 53
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Considerando 24 

Posição do Conselho Alteração

(24) Seria conveniente que a declaração 
de desempenho incluísse informações 
sobre o conteúdo de substâncias perigosas, 
a fim de melhorar as possibilidades de 

(24) A declaração de desempenho pode 
incluir informações sobre o conteúdo de 
substâncias perigosas, a fim de melhorar as 
possibilidades de construção sustentável e 
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construção sustentável e de facilitar o 
desenvolvimento de produtos respeitadores 
do ambiente. O presente regulamento não 
prejudica os direitos e obrigações dos 
Estados-Membros por força de outros 
instrumentos do direito da União aplicáveis 
às substâncias perigosas, nomeadamente a 
Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, 
relativa à colocação de produtos biocidas 
no mercado, a Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 23 de Outubro de 2000, que estabelece 
um quadro de acção comunitária no 
domínio da política da água, o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao 
registo, avaliação, autorização e restrição 
de substâncias químicas (REACH), que 
cria a Agência Europeia das Substâncias 
Químicas, a Directiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 19 de Novembro de 2008, relativa aos 
resíduos, e o Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas.

de facilitar o desenvolvimento de produtos 
respeitadores do ambiente. O presente 
regulamento não prejudica os direitos e 
obrigações dos Estados-Membros por força 
de outros instrumentos do direito da União 
aplicáveis às substâncias perigosas, 
nomeadamente a Directiva 98/8/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de Fevereiro de 1998, relativa à 
colocação de produtos biocidas no 
mercado, a Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 23 de Outubro de 2000, que estabelece 
um quadro de acção comunitária no 
domínio da política da água, o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao 
registo, avaliação, autorização e restrição 
de substâncias químicas (REACH), que 
cria a Agência Europeia das Substâncias 
Químicas, a Directiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 19 de Novembro de 2008, relativa aos 
resíduos, e o Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas.

Or. en

Alteração 54
Heide Rühle

Posição do Conselho
Considerando 24-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

(24-A) A declaração de desempenho pode 
ser numerada conforme o número de 
referência do produto-tipo.

Or. en
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Alteração 55
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Considerando 31 

Posição do Conselho Alteração

(31) A marcação CE deverá ser a única 
marcação de conformidade do produto de 
construção com o desempenho declarado e 
com os requisitos aplicáveis por força da 
legislação de harmonização da União. 
Todavia, podem ser utilizadas outras 
marcações, desde que contribuam para 
melhorar a protecção dos utilizadores de 
produtos de construção e não estejam 
abrangidas pela legislação de 
harmonização da União.

(31) A marcação CE deverá ser a única 
marcação de conformidade do produto de 
construção com o desempenho declarado e 
com os requisitos aplicáveis por força da 
legislação de harmonização da União. 
Todavia, podem ser utilizadas outras 
marcações, desde que contribuam para 
melhorar a protecção dos utilizadores de 
produtos de construção e não estejam 
abrangidas pela legislação de 
harmonização da União. Estas outras 
marcações não podem impor requisitos de 
certificação suplementares aos produtos 
com a marcação CE que fazem parte da 
composição do produto final para o qual é 
exigida uma marcação voluntária 
suplementar.

Or. en

Justificação

Este esclarecimento é necessário para garantir a primazia da marcação CE sobre outras 
marcações.

Alteração 56
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Considerando 34 

Posição do Conselho Alteração

(34) Os fabricantes podem utilizar 
procedimentos simplificados mediante o 
emprego de documentação num formato à 
sua escolha e nas condições previstas na 
norma harmonizada aplicável.

(34) Os fabricantes podem utilizar 
procedimentos simplificados mediante o 
emprego de documentação num formato à 
sua escolha e nas condições previstas na 
especificação técnica harmonizada 
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aplicável, se for o caso.

Or. en

Justificação

Os procedimentos simplificados (Capítulo VI) visam as especificações técnicas harmonizadas 
(ver artigo 36.º, n.º 1, alíneas a) e c)) e as normas harmonizadas (artigos 36.º, n.º 1, 37.º e 
38.º); além disso, nem todas as normas contêm ou deveriam conter as "condições" 
mencionadas no presente considerando.

Alteração 57
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Considerando 36-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

(36-A) A definição interpretativa de 
"fabrico sem ser em série" para os 
diferentes produtos de construção 
abrangidos pelo presente regulamento 
deveria ser elaborada pelos comités 
técnicos competentes do CEN.

Or. en

Justificação

A fim de evitar a utilização abusiva das derrogações à obrigação de marcação CE, o que 
provocaria uma segmentação artificial do mercado interno, o conceito de "fabrico sem ser 
em série" deve ser objecto de interpretações concretas. Tendo em conta a existência de uma 
grande variedade de produtos de construção, estas definições interpretativas deveriam ser 
elaboradas pelo comité técnico competente do CEN.

Alteração 58
Heide Rühle

Posição do Conselho
Considerando 36-A (novo) 
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Posição do Conselho Alteração

(36-A) A definição interpretativa de 
"fabrico sem ser em série" para os 
diferentes produtos de construção 
abrangidos pelo presente regulamento 
deveria ser elaborada pelos comités 
técnicos competentes do CEN.

Or. en

Alteração 59
Eija-Riitta Korhola

Posição do Conselho
Considerando 36-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

(36-A) A definição interpretativa de 
"fabrico sem ser em série" para os 
diferentes produtos de construção 
abrangidos pelo presente regulamento 
deveria ser elaborada pelos comités 
técnicos competentes do CEN.

Or. en

Justificação

A fim de evitar a utilização abusiva das derrogações à obrigação de marcação CE, o que 
provocaria uma segmentação artificial do mercado interno, o conceito de "fabrico sem ser 
em série" deve ser objecto de interpretações concretas. Tendo em conta a existência de uma 
grande variedade de produtos de construção, estas definições interpretativas deveriam ser 
elaboradas pelos comités técnicos competentes do CEN, os quais se encontram em condições 
de avaliar as especificidades dos diferentes produtos de construção.

Alteração 60
Cristian Silviu Buşoi

Posição do Conselho
Considerando 37 
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Posição do Conselho Alteração

(37) Todos os operadores económicos que 
intervenham na cadeia de abastecimento e 
de distribuição deverão tomar medidas 
adequadas para garantir que apenas 
colocam ou disponibilizam no mercado 
produtos de construção que cumpram os 
requisitos do presente regulamento, que se 
destinam a assegurar o desempenho dos 
produtos de construção e a cumprir as 
exigências básicas das obras de construção. 
Em especial, os importadores e os 
distribuidores de produtos de construção 
deverão ter conhecimento das 
características essenciais em relação às 
quais existem disposições no mercado da 
União, bem como dos requisitos 
específicos em vigor nos Estados-Membros
aplicáveis às exigências básicas das obras 
de construção, e deverão utilizar esse 
conhecimento nas suas transacções 
comerciais.

(37) Todos os operadores económicos que 
intervenham na cadeia de abastecimento e 
de distribuição deverão tomar medidas 
adequadas para garantir que apenas 
colocam ou disponibilizam no mercado 
produtos de construção que cumpram os 
requisitos do presente regulamento, que se 
destinam a assegurar o desempenho dos 
produtos de construção e a cumprir as 
exigências básicas das obras de construção. 
Em especial, os importadores e os 
distribuidores de produtos de construção 
deverão ter conhecimento das 
características essenciais em relação às 
quais existem disposições no mercado da 
União, bem como dos requisitos 
específicos em vigor nos Estados-Membros
aplicáveis às exigências básicas das obras 
de construção, e deverão utilizar esse 
conhecimento nas suas transacções 
comerciais, de forma a reduzir ao mínimo 
possível a ocorrência de situações de não 
conformidade dos produtos de construção 
com a respectiva declaração de 
desempenho e a minimizar os prejuízos 
materiais.

Or.en

Justificação

A presente disposição introduz medidas preventivas ao nível dos operadores económicos, 
com o objectivo de evitar ao máximo possível a ocorrência de situações de não conformidade,
e medidas de supervisão do mercado.  Os operadores económicos, agindo enquanto pessoas 
colectivas responsáveis, evitarão perdas de toda a natureza nas suas transacções comerciais, 
o que ajudará em particular as PME a cumprir os requisitos e a permanecer rentáveis.

Alteração 61
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Considerando 46-A (novo) 
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Posição do Conselho Alteração

(46-A) Neste contexto, a Comissão deveria 
adoptar, num prazo razoável, um acto 
delegado que especifique as condições de 
utilização de sítios Internet para 
comunicar o conteúdo da declaração de 
desempenho. Durante o período 
transitório, a utilização de sítios Internet 
deve continuar a ser autorizada, em
conformidade com as práticas 
actualmente em vigor.

Or. en

Justificação

A possibilidade de comunicar o conteúdo da declaração de desempenho através de um sítio 
Internet já é utilizada em muitos sectores. Na ausência desta possibilidade, os fabricantes 
seriam obrigados a fornecer um documento separado juntamente com cada produto vendido, 
o que implicaria encargos e custos suplementares sem qualquer valor acrescentado. O prazo 
para a adopção do acto delegado deveria ser fixado em consulta com o Parlamento.

Alteração 62
Heide Rühle

Posição do Conselho
Considerando 46-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

(46-A) Neste contexto, a Comissão deveria 
adoptar, até (data), um acto delegado que 
especifique as condições de utilização de 
sítios Internet para comunicar o conteúdo 
da declaração de desempenho. Durante o 
período transitório, a utilização de sítios 
Internet deve continuar a ser autorizada, 
em conformidade com as práticas 
actualmente em vigor.

Or. en
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Alteração 63
Heide Rühle

Posição do Conselho
Considerando 49-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

(49-A) A conservação de materiais, após a 
demolição, no ciclo de vida dos materiais 
através da reutilização ou da reciclagem é 
fundamental para a concretização dos 
objectivos da União em matéria de 
alterações climáticas; cada 
Estado-Membro deveria apresentar um 
plano de acção especificando o modo 
como contribuirá para promover a 
reutilização ou a reciclagem de produtos 
no sector da construção.

Or. en

Alteração 64
Eija-Riitta Korhola

Posição do Conselho
Considerando 50 

Posição do Conselho Alteração

(50) Para a avaliação da utilização 
sustentável dos recursos e do impacto das 
obras de construção no ambiente, deverão 
ser utilizadas declarações ambientais de 
produtos, quando disponíveis.

(50) Para a avaliação da utilização 
sustentável dos recursos naturais e do 
impacto das obras de construção no 
ambiente, deverão ser utilizadas 
declarações ambientais de produtos 
normalizadas a nível europeu, quando 
disponíveis. A fim de concretizar o 
principal objectivo da Comunicação da 
Comissão, de 21 de Dezembro de 2005, 
intitulada "Para uma Estratégia Temática 
sobre a Utilização Sustentável dos 
Recursos Naturais", as declarações 
ambientais sobre os produtos devem 
fornecer, pelo menos, informações 
quanto: 
- à utilização de recursos naturais 
(incluindo a distinção entre energia e 
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matérias renováveis e não renováveis); 
- aos impactos ambientais; e
- aos resíduos gerados.

Or. en

Justificação

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), and considering that Recital 50 is making a very important link between the 
assesment of the sustainable use of natural resources and the environmental information 
covered by the Environmental Product Declaration (EPD) of a construction product, more 
regulatory guidance shoud be provided in the Recital 50. In order to take into account the EU 
policy regarding "sustainable use of natural resources" as defined in the EU Thematic 
Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" (COM 2005/670), it must be ensured that 
EPDs of the construction products include the relevant infomation on the EU main target in a 
relation to sustainable use of natural resources.

Alteração 65
Heide Rühle

Posição do Conselho
Considerando 50-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

(50-A) Sempre que possível, devem ser 
elaboradas disposições harmonizadas ao 
nível europeu em matéria de avaliação 
dos requisitos básicos previstos no Anexo 
I. Além disso, a Comissão deveria 
proceder à revisão dos documentos 
interpretativos existentes para os 
requisitos básicos definidos nas partes 1 a 
6 do Anexo I, em conformidade com o 
presente regulamento. O requisito básico 
previsto na parte 7 do Anexo I deveria ser 
objecto de uma descrição detalhada num 
documento interpretativo suplementar e 
deveriam ser conferidos mandatos ao 
CEN nesta base.

Or. en
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Alteração 66
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posição do Conselho
Considerando 50-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

(50-A) Sempre que possível, deve ser 
elaborada regulamentação europeia 
uniforme para demonstrar as exigências 
básicas segundo o disposto no Anexo I.

Or. de

Justificação

A adição da regulamentação proposta resulta da harmonização enquanto parte dos 
objectivos gerais do regulamento planeado. É necessária para evitar o perigo de 
desarmonização.

Alteração 67
Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.º 1 

Posição do Conselho Alteração

O presente regulamento fixa as condições 
de colocação ou disponibilização de 
produtos de construção no mercado, 
estabelecendo regras harmonizadas sobre a 
forma de expressar o desempenho dos 
produtos de construção correspondente às 
suas características essenciais e sobre a 
utilização da marcação CE nesses 
produtos.

O presente regulamento fixa as condições 
de colocação ou disponibilização de 
produtos de construção no mercado, 
estabelecendo regras harmonizadas sobre a 
forma de expressar o desempenho dos 
produtos de construção correspondente às 
suas características essenciais e sobre a 
utilização da marcação CE nesses 
produtos.

Nos casos em que, para os produtos de 
construção, as características essenciais 
relativas aos requisitos básicos em 
matéria de construção previstas no Anexo 
I estão, parcialmente ou na sua 
totalidade, regulamentadas noutra 
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legislação da UE, o presente regulamento 
não se aplica a esses produtos no que 
respeita a tais características a contar da 
data de entrada em vigor dessa outra 
legislação.

Or.en

Alteração 68
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1 

Posição do Conselho Alteração

1. "Produto de construção", um produto ou 
kit fabricado e colocado no mercado para 
incorporação permanente em obras de 
construção ou em partes delas, de tal modo 
que a desmontagem do produto altera o 
desempenho das obras de construção no 
que se refere às suas exigências básicas;

1. "Produto de construção", um produto ou 
kit fabricado e colocado no mercado para 
incorporação permanente em obras de 
construção ou em partes delas, e cujo 
desempenho altera o desempenho das 
obras de construção no que se refere às 
suas exigências básicas;

Or.en

Justificação

Alteração de natureza linguística.

Alteração 69
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 11-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

11-A. "produto inovador", uma solução 
nova e/ou inovadora técnica, tecnológica 
ou relacionada com materiais para a qual 
não existe uma norma europeia 
harmonizada;

Or. pl
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Justificação

A emissão de avaliações técnicas europeias deve ser limitada aos produtos novos ou 
inovadores.

Alteração 70
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 15 

Posição do Conselho Alteração

15. "Documentação técnica específica", a 
documentação que demonstre que os 
métodos utilizados no âmbito do sistema 
aplicável de avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho foram 
substituídos por outros métodos, desde 
que os resultados obtidos por esses outros 
métodos sejam equivalentes aos 
resultados obtidos pelos métodos de 
ensaio definidos na norma harmonizada 
correspondente;

Suprimido

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Alteração 71
Lara Comi

Posição do Conselho
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 15 
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Posição do Conselho Alteração

15. "Documentação técnica específica", a 
documentação que demonstre que os 
métodos utilizados no âmbito do sistema 
aplicável de avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho foram 
substituídos por outros métodos, desde 
que os resultados obtidos por esses outros 
métodos sejam equivalentes aos 
resultados obtidos pelos métodos de 
ensaio definidos na norma harmonizada 
correspondente;

15. "Documentação técnica específica", a 
documentação que demonstre que 
determinadas condições foram respeitadas 
pelo fabricante e que certos 
procedimentos destinados a satisfazer 
essas condições foram aplicados;

Or. en

Alteração 72
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 15 

Posição do Conselho Alteração

15. "Documentação técnica específica", a 
documentação que demonstre que os 
métodos utilizados no âmbito do sistema 
aplicável de avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho foram 
substituídos por outros métodos, desde 
que os resultados obtidos por esses outros 
métodos sejam equivalentes aos 
resultados obtidos pelos métodos de 
ensaio definidos na norma harmonizada 
correspondente;

15. "Documentação técnica específica", a 
documentação que demonstre que 
determinadas condições foram respeitadas 
pelo fabricante e que certos 
procedimentos destinados a satisfazer 
essas condições foram aplicados;

Or. en

Justificação

Esta definição deve ser clarificada de forma a assegurar a sua coerência com os 
considerandos correspondentes e os artigos 36.º a 38.º relativos aos procedimentos 
simplificados e à utilização da documentação técnica específica. De facto, para que a 
documentação técnica específica seja útil e aplicável, a respectiva definição deve ser tão 
abrangente quanto possível, a fim de poder ser adaptada às diferentes utilizações e situações 
com que se deparará o fabricante que a elabora.
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Alteração 73
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 2 – ponto 15 

Posição do Conselho Alteração

15. "Documentação técnica específica", a 
documentação que demonstre que os 
métodos utilizados no âmbito do sistema 
aplicável de avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho foram
substituídos por outros métodos, desde 
que os resultados obtidos por esses outros 
métodos sejam equivalentes aos 
resultados obtidos pelos métodos de 
ensaio definidos na norma harmonizada 
correspondente;

15. "Documentação técnica específica", a 
documentação que demonstre quais são os 
outros métodos que substituíram os 
métodos previstos nas especificações 
técnicas harmonizadas utilizados no 
âmbito do sistema aplicável de avaliação e 
verificação da regularidade do 
desempenho;

Or. de

Justificação

No seu parecer sobre a posição comum do Conselho, a Comissão apontou justamente uma 
certa incoerência na estruturação da Documentação Técnica Específica. Esta incoerência 
deve ser eliminada e deve-se assegurar através da alteração que os produtos declarados por 
meio duma Documentação Técnica Específica são de valor equivalente aos outros produtos 
que ostentem a marca CE.

Alteração 74
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 4 – n.º 1 

Posição do Conselho Alteração

1. Se um produto de construção for 
abrangido por uma norma harmonizada ou 
tiver sido objecto de uma avaliação 
técnica europeia, o fabricante deve 
elaborar uma declaração de desempenho 
para esse produto aquando da sua 

1. Se um produto de construção for 
abrangido por uma norma harmonizada ou 
tiver sido objecto de um documento de 
avaliação europeu, o fabricante deve 
elaborar uma declaração de desempenho 
para esse produto aquando da sua 
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colocação no mercado. colocação no mercado.

Or. de

Justificação

A alteração proposta visa uma maior transparência da regulamentação técnica e a melhoria 
da sua viabilidade técnica.

Alteração 75
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 4 – n.º 1 

Posição do Conselho Alteração

1. Se um produto de construção for 
abrangido por uma norma harmonizada ou 
tiver sido objecto de uma avaliação técnica 
europeia, o fabricante deve elaborar uma 
declaração de desempenho para esse 
produto aquando da sua colocação no 
mercado.

1. Se um produto de construção obedecer a
uma norma harmonizada ou tiver sido 
objecto de uma avaliação técnica europeia, 
o fabricante deve elaborar uma declaração 
de desempenho para esse produto aquando 
da sua colocação no mercado.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma adaptação técnica.

Alteração 76
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 4 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Se um produto de construção for 
abrangido por uma norma harmonizada ou 
tiver sido objecto de uma avaliação 
técnica europeia, qualquer informação, em 
qualquer formato, sobre o seu desempenho 
correspondente às características essenciais 

2. Se um produto de construção for 
abrangido por uma norma harmonizada ou 
tiver sido objecto de um documento de 
avaliação europeu, qualquer informação, 
em qualquer formato, sobre o seu 
desempenho correspondente às 
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definidas na especificação técnica 
harmonizada aplicável só é fornecida se for 
incluída e especificada na declaração de 
desempenho.

características essenciais definidas na 
especificação técnica harmonizada 
aplicável só é fornecida se for incluída e 
especificada na declaração de desempenho.

Or. de

Justificação

A alteração proposta visa uma maior transparência da regulamentação técnica e a melhoria 
da sua viabilidade técnica.

Alteração 77
Cristian Silviu Buşoi

Posição do Conselho
Artigo 4 – n.º 1 

Posição do Conselho Alteração

2. Se um produto de construção for
abrangido por uma norma harmonizada ou 
tiver sido objecto de uma avaliação técnica 
europeia, qualquer informação, em 
qualquer formato, sobre o seu 
desempenho correspondente às 
características essenciais definidas na 
especificação técnica harmonizada 
aplicável só é fornecida se for incluída e 
especificada na declaração de 
desempenho.

2. O fabricante deverá elaborar uma 
declaração de desempenho quando 
colocar no mercado um produto de 
construção abrangido por uma norma 
harmonizada ou que tenha sido objecto de 
uma avaliação técnica europeia.

Or. en

Justificação

É preferível sublinhar que cabe ao fabricante elaborar a declaração de desempenho, mas 
apenas quando coloca um produto no mercado e unicamente se esse produto for abrangido 
por uma norma harmonizada ou tiver sido objecto de uma avaliação técnica europeia.

Alteração 78
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 4 – n.º 2 
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Posição do Conselho Alteração

2. Se um produto de construção for 
abrangido por uma norma harmonizada ou 
tiver sido objecto de uma avaliação técnica 
europeia, qualquer informação, em 
qualquer formato, sobre o seu desempenho 
correspondente às características essenciais 
definidas na especificação técnica 
harmonizada aplicável só é fornecida se for 
incluída e especificada na declaração de 
desempenho.

2. Se um produto de construção obedecer a
uma norma harmonizada ou tiver sido 
objecto de uma avaliação técnica europeia, 
qualquer informação, em qualquer formato, 
sobre o seu desempenho correspondente às 
características essenciais definidas na 
especificação técnica harmonizada 
aplicável só é fornecida se for incluída e 
especificada na declaração de desempenho.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma adaptação técnica.

Alteração 79
Lara Comi

Posição do Conselho
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

Não obstante o disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º, e na falta de disposições da 
União ou nacionais que exijam a 
declaração de características essenciais se 
o fabricante tencionar colocar um 
produto no mercado, ao colocar no 
mercado um produto de construção 
abrangido por uma norma harmonizada, o 
fabricante pode abster-se de elaborar uma 
declaração de desempenho caso:

Não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 
4.º, ao colocar no mercado um produto de 
construção abrangido por uma norma 
harmonizada, o fabricante pode abster-se 
de elaborar uma declaração de desempenho 
caso:

Or. en
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Alteração 80
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

Não obstante o disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º, e na falta de disposições da 
União ou nacionais que exijam a 
declaração de características essenciais se 
o fabricante tencionar colocar um 
produto no mercado, ao colocar no 
mercado um produto de construção 
abrangido por uma norma harmonizada, o 
fabricante pode abster-se de elaborar uma 
declaração de desempenho caso:

Não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 
4.º, ao colocar no mercado um produto de 
construção abrangido por uma norma
harmonizada, o fabricante pode abster-se 
de elaborar uma declaração de desempenho 
caso:

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para o pleno uso dos três exemplos de derrogações que se 
seguem. Estas derrogações à marcação CE são absolutamente essenciais no caso de certos 
tipos de produtos individuais de construção fabricados por artesãos, produtos esses que se 
revestem de importância no plano histórico e artístico. Em termos económicos ou técnicos, 
nada justifica que estes produtos, de natureza específica e com um impacto reduzido sobre o 
mercado, sejam submetidos à marcação CE e avaliados para esse fim.

Alteração 81
Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

Não obstante o disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º, e na falta de disposições da 
União ou nacionais que exijam a 
declaração de características essenciais se o 
fabricante tencionar colocar um produto
no mercado, ao colocar no mercado um 
produto de construção abrangido por uma 
norma harmonizada, o fabricante pode 
abster-se de elaborar uma declaração de 

Não obstante o disposto no n.º 1 do
artigo 4.º, e na ausência de disposições 
europeias ou nacionais que exijam a 
declaração de características essenciais 
quando os produtos forem utilizados, ao 
colocar no mercado um produto de 
construção abrangido por uma norma 
harmonizada, os fabricantes podem 
abster-se de elaborar uma declaração de 
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desempenho caso: desempenho quando:

Or. en

Alteração 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

Não obstante o disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º, e na falta de disposições da 
União ou nacionais que exijam a 
declaração de características essenciais se o 
fabricante tencionar colocar um produto no 
mercado, ao colocar no mercado um 
produto de construção abrangido por uma 
norma harmonizada, o fabricante pode 
abster-se de elaborar uma declaração de 
desempenho caso:

Não obstante o disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º, e na falta de disposições da 
União ou nacionais que exijam a 
declaração de características essenciais se o 
fabricante tencionar colocar um produto no 
mercado, o fabricante pode abster-se de 
elaborar uma declaração de desempenho 
caso as normas nacionais não exijam a 
elaboração dessa declaração.

Or. pl

Justificação

Zaproponowana zmiana umożliwia odstąpienie od obowiązku sporządzania deklaracji 
właściwości użytkowych i znakowania oznakowaniem CE wyrobów, dla których prawo unijne 
nie wymaga deklarowania zasadniczych charakterystyk (zgodnie z Art. 3 ustęp 3) jeżeli 
państwo członkowskie nie widzi potrzeby wprowadzania takiego obowiązku poprzez jego 
przepisy krajowe. Specyfiką rynku wyrobów budowlanych jest stosowanie w budownictwie 
głównie krajowych wyrobów lokalnych. W tej sytuacji wprowadzanie obowiązku sporządzania 
przez producenta deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobów jedynie 
podnosi ich koszty, bez możliwości wykorzystania tego oznakowania dla swobodnego 
przepływu takich wyrobów.

Alteração 83
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a) 
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Posição do Conselho Alteração

a) O produto de construção seja fabricado 
individualmente ou por medida, sem ser 
em série, em resposta a uma encomenda 
específica, e instalado numa obra única 
de construção identificada, por um 
fabricante responsável pela incorporação 
segura do produto nas obras, em 
conformidade com a legislação nacional 
aplicável e sob a responsabilidade dos 
encarregados da segurança da execução 
das obras de construção designados ao 
abrigo da legislação nacional aplicável;

Suprimido

Or. pl

Justificação

Em conformidade com a alteração relativa ao n.º 1 do artigo 5.º.

Alteração 84
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

a) O produto de construção seja fabricado 
individualmente ou por medida, sem ser 
em série, em resposta a uma encomenda 
específica, e instalado numa obra única de 
construção identificada, por um fabricante 
responsável pela incorporação segura do 
produto nas obras, em conformidade com 
a legislação nacional aplicável e sob a 
responsabilidade dos encarregados da 
segurança da execução das obras de 
construção designados ao abrigo da 
legislação nacional aplicável;

a) O produto de construção seja fabricado 
individualmente ou por medida, sem ser 
em série, em resposta a uma encomenda 
específica e para uma obra única de 
construção;

Or. de
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Justificação

Isto é um erro de formulação. As empresas que instalam produtos nas obras nunca são 
fabricantes, são sempre empreiteiros. Os empreiteiros não são abrangidos pelo presente 
regulamento, pelo que não podem ser retirados do artigo 5.º. O regulamento foi elaborado 
para os fabricantes e estabelece condições para a colocação ou disponibilização no mercado 
de produtos de construção. A formulação do Conselho provoca interpretações incorrectas 
relativamente ao objecto do regulamento.

Alteração 85
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b) 

Posição do Conselho Alteração

b) O produto de construção seja fabricado 
no estaleiro para incorporação na 
respectiva obra, em conformidade com a 
legislação nacional aplicável e sob a 
responsabilidade dos encarregados da
segurança da execução das obras de 
construção designados ao abrigo da 
legislação nacional aplicável; ou que

Suprimido

Or. de

Justificação

A alínea b) do artigo 5.º também é coberta pela alínea a) do mesmo.
Está em causa o fabrico e o local não interessa neste contexto.

Alteração 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b) 

Posição do Conselho Alteração

b) O produto de construção seja fabricado 
no estaleiro para incorporação na 
respectiva obra, em conformidade com a 
legislação nacional aplicável e sob a 

Suprimido
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responsabilidade dos encarregados da 
segurança da execução das obras de 
construção designados ao abrigo da 
legislação nacional aplicável; ou

Or. pl

Justificação

Em conformidade com a alteração relativa ao n.º 1 do artigo 5.º.

Alteração 87
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c) 

Posição do Conselho Alteração

c) O produto de construção seja fabricado 
de forma tradicional e de acordo com um 
processo não industrial para renovar de 
forma adequada obras de construção 
oficialmente protegidas como parte de 
determinado ambiente ou devido ao seu 
especial valor arquitectónico ou histórico, 
em conformidade com a legislação 
nacional aplicável.

Suprimido

Or. pl

Justificação

Em conformidade com a alteração relativa ao n.º 1 do artigo 5.º.

Alteração 88
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 5 – alínea c) 

Posição do Conselho Alteração

c) O produto de construção seja fabricado 
de forma tradicional e de acordo com um 

c) O produto de construção seja fabricado 
de forma adequada a monumentos e de 
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processo não industrial para renovar de 
forma adequada obras de construção 
oficialmente protegidas como parte de 
determinado ambiente ou devido ao seu 
especial valor arquitectónico ou histórico, 
em conformidade com a legislação 
nacional aplicável.

acordo com um processo não industrial 
para renovar de forma adequada obras de 
construção oficialmente protegidas como 
parte de determinado ambiente ou devido 
ao seu especial valor arquitectónico ou 
histórico, em conformidade com a 
legislação nacional aplicável.

Or. de

Justificação

O processo correcto em matéria de conservação de monumentos é decisivo. Em particular, no 
caso dos edifícios modernos classificados como monumentos, a limitação a processos 
“tradicionais” é errónea e incorrecta.

Alteração 89
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 5 - n.º 1 - alínea c) 

Posição do Conselho Alteração

c) O produto de construção seja fabricado 
de forma tradicional e de acordo com um 
processo não industrial para renovar de 
forma adequada obras de construção 
oficialmente protegidas como parte de 
determinado ambiente ou devido ao seu 
especial valor arquitectónico ou histórico, 
em conformidade com a legislação 
nacional aplicável.

c) O produto de construção seja fabricado 
de forma tradicional e de acordo com um 
processo não industrial, nomeadamente
para renovar de forma adequada obras de 
construção oficialmente protegidas como 
parte de determinado ambiente ou devido 
ao seu especial valor arquitectónico ou 
histórico, em conformidade com a 
legislação nacional aplicável.

Or. en

Justificação

A renovação de edifícios ou sítios oficialmente protegidos deve ser referida apenas como 
exemplo de produtos tradicionais fabricados de modo não industrial.
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Alteração 90
Lara Comi

Posição do Conselho
Artigo 5 - n.º 1 - alínea c) 

Posição do Conselho Alteração

c) O produto de construção seja fabricado 
de forma tradicional e de acordo com um 
processo não industrial para renovar de 
forma adequada obras de construção 
oficialmente protegidas como parte de 
determinado ambiente ou devido ao seu 
especial valor arquitectónico ou histórico, 
em conformidade com a legislação 
nacional aplicável.

c) O produto de construção seja fabricado 
de forma tradicional e de acordo com um 
processo não industrial, nomeadamente
para renovar de forma adequada obras de 
construção oficialmente protegidas como 
parte de determinado ambiente ou devido 
ao seu especial valor arquitectónico ou 
histórico, em conformidade com a 
legislação nacional aplicável.

Or. en

Alteração 91
Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 6 - n.º 2 - alínea c) 

Posição do Conselho Alteração

c) O número de referência e a data de 
emissão da norma harmonizada ou da 
avaliação técnica europeia utilizadas para a 
avaliação de cada característica essencial;

c) O número de referência, o título e a data 
de emissão da norma harmonizada ou da 
avaliação técnica europeia utilizadas para a 
avaliação de cada característica essencial;

Or. en

Alteração 92
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 6 – n.º 2 – alínea d) 

Posição do Conselho Alteração

d) Se aplicável, o número de referência da 
documentação técnica específica utilizada 
e os requisitos que, segundo o fabricante, o 

d) Se aplicável, o número de referência da 
documentação utilizada para os efeitos 
especificados nos artigos 36.º a 38.º, e os 
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produto satisfaz. requisitos que, segundo o fabricante, o 
produto satisfaz.

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Alteração 93
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 6 - n.º 3 - alínea c) 

Posição do Conselho Alteração

c) O desempenho de pelo menos uma das 
características essenciais do produto de 
construção, pertinente para a utilização 
ou utilizações previstas declaradas;

Suprimido

Or. en

Justificação

A obrigação de declarar o desempenho de, pelo menos, uma das características essenciais 
dará origem a situações absurdas nos casos em que não devem ser declaradas quaisquer 
características essenciais. Esta obrigação irá, obviamente, gerar encargos administrativos e 
financeiros desnecessários para as PME.

Alteração 94
Lara Comi

Posição do Conselho
Artigo 6 - n.º 3 - alínea c) 
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Posição do Conselho Alteração

c) O desempenho de pelo menos uma das 
características essenciais do produto de 
construção, pertinente para a utilização 
ou utilizações previstas declaradas;

Suprimido

Or. en

Alteração 95
Andreas Schwab

Posição do Conselho
Artigo 6 – ponto 3 – alínea c) 

Posição do Conselho Alteração

c) O desempenho de pelo menos uma das
características essenciais do produto de 
construção, pertinente para a utilização ou 
utilizações previstas declaradas;

c) O desempenho de todas as
características essenciais do produto de 
construção, pertinente para a utilização ou 
utilizações previstas declaradas;

Or. de

Alteração 96
Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 6 - n.º 3 - alínea c) 

Posição do Conselho Alteração

c) O desempenho de pelo menos uma das
características essenciais do produto de 
construção, pertinente para a utilização ou 
utilizações previstas declaradas;

c) O desempenho de todas as
características essenciais do produto de 
construção, pertinente para a utilização ou 
utilizações previstas declaradas;

Or. en

Alteração 97
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 6 – ponto 3 – alínea c) 
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Posição do Conselho Alteração

c) O desempenho de pelo menos uma das
características essenciais do produto de 
construção, pertinente para a utilização ou 
utilizações previstas declaradas;

c) O desempenho de todas as
características essenciais do produto de 
construção, pertinente para a utilização ou 
utilizações previstas declaradas;

Or. de

Justificação

É imperativo indicar todas as características essenciais dum produto e o seu desempenho, 
desde que sejam pertinentes para uma determinada utilização. Em caso algum pode ficar à 
discrição do fabricante declarar o desempenho apenas de uma parte das características. 
Independentemente do fabricante dos produtos, é imperativo que as características essenciais 
e os desempenhos correspondentes que se baseiam na mesma especificação sejam sempre 
iguais. Se assim não for haverá distorções da concorrência.

Alteração 98
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 6 – ponto 3 – alínea d) 

Posição do Conselho Alteração

d) Se aplicável, o desempenho do produto 
de construção, por níveis ou classes ou por 
meio de uma descrição, correspondente às 
suas características essenciais determinadas 
em conformidade com o n.º 3 do artigo 3.º;

d) Se aplicável, o desempenho do produto 
de construção, por níveis ou classes, por 
meio de uma descrição ou com base num 
cálculo, correspondente às suas 
características essenciais determinadas em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 3.º;

Or. de

Justificação

Em certos casos, o desempenho dos produtos também pode ser determinado através dum 
cálculo.
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Alteração 99
Eija-Riitta Korhola

Posição do Conselho
Artigo 6 – n.º 3 – alínea d) 

Posição do Conselho Alteração

d) Se aplicável, o desempenho do produto 
de construção, por níveis ou classes ou por 
meio de uma descrição, correspondente às 
suas características essenciais determinadas 
em conformidade com o n.º 3 do artigo 3.º;

d) Se aplicável, o desempenho do produto 
de construção, por níveis ou classes ou por 
meio de uma descrição, correspondente às 
suas características essenciais determinadas 
em conformidade com o n.º 3 do artigo 3.º, 
incluindo a contribuição quantificada do 
produto para o aquecimento global sob a 
forma de gases com efeito de estufa 
resultantes da utilização ou das 
utilizações previstas declaradas;

Or. en

Justificação

Climate Change is a major global environmental concern and the contribution of the 
construction products into climate change is very much a horizontal and an essential 
characteristic of all construction products. To have this information available in the 
declaration of performance in the CE marking as an EU level requirement is the only way to 
ensure that Member States will regulate this major aspect of the environmental  sustainability 
of the works without causing potential trade barriers. Furthermore, International 
Standardisation Organisation (ISO) is setting currently global rules for the quantification of 
carbon footprint of products, covering all products.

Alteração 100
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 6 – ponto 3 – alínea e) 

Posição do Conselho Alteração

e) Se aplicável, o desempenho do produto 
de construção, por níveis ou classes ou 
por meio de uma descrição, 
correspondente a todas as características 
essenciais para as quais existem 
disposições relacionadas com a utilização 
ou utilizações previstas declaradas onde o 

Suprimido
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fabricante pretende colocar o produto de 
construção no mercado;

Or. de

Alteração 101
Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 6 – n.º 3 – alínea e) 

Posição do Conselho Alteração

e) Se aplicável, o desempenho do produto 
de construção, por níveis ou classes ou por 
meio de uma descrição, correspondente a 
todas as características essenciais para as 
quais existem disposições relacionadas 
com a utilização ou utilizações previstas 
declaradas onde o fabricante pretende 
colocar o produto de construção no 
mercado;

e) Se aplicável, o desempenho do produto 
de construção, por níveis ou classes, por 
meio de uma descrição ou com base em 
cálculos, correspondente a todas as 
características essenciais relacionadas com 
a utilização ou utilizações previstas 
declaradas;

Or. en

Alteração 102
Andreas Schwab

Posição do Conselho
Artigo 6 – ponto 3 – alínea e) 

Posição do Conselho Alteração

e) Se aplicável, o desempenho do produto 
de construção, por níveis ou classes ou por 
meio de uma descrição, correspondente a 
todas as características essenciais para as 
quais existem disposições relacionadas 
com a utilização ou utilizações previstas 
declaradas onde o fabricante pretende 
colocar o produto de construção no 
mercado;

e) Se aplicável, o desempenho do produto 
de construção, por níveis ou classes ou por 
meio de uma descrição, correspondente a 
todas as características essenciais 
relacionadas com a utilização ou 
utilizações previstas declaradas;

Or. de
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Alteração 103
Andreas Schwab

Posição do Conselho
Artigo 6 – ponto 3 – alínea f) 

Posição do Conselho Alteração

f) Para as características essenciais 
constantes da lista, relativamente às quais 
não é declarado nenhum desempenho, o 
acrónimo "NPD" (Desempenho Não 
Determinado);

f) Para as características essenciais 
constantes da lista, relativamente às quais 
não é declarado nenhum desempenho, o 
acrónimo "NPD" (Desempenho Não 
Determinado), quando esta opção estiver 
prevista na especificação harmonizada;

Or. de

Alteração 104
Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 6 – n.º 3 – alínea f) 

Posição do Conselho Alteração

f) Para as características essenciais 
constantes da lista, relativamente às quais 
não é declarado nenhum desempenho, o 
acrónimo "NPD" (Desempenho Não 
Determinado);

f) Para as características essenciais 
constantes da lista, relativamente às quais 
não é declarado nenhum desempenho, o 
acrónimo "NPD" (Desempenho Não 
Determinado), se tal estiver previsto na 
especificação técnica harmonizada;

Or. en

Alteração 105
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 6 – ponto 3 – alínea f) 

Posição do Conselho Alteração

f) Para as características essenciais 
constantes da lista, relativamente às quais 
não é declarado nenhum desempenho, o 
acrónimo "NPD" (Desempenho Não 

f) Para as características essenciais 
constantes da lista, relativamente às quais 
não é declarado nenhum desempenho, o 
acrónimo "NPD" (Desempenho Não 
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Determinado); Determinado), quando esta opção estiver 
prevista na especificação harmonizada;

Or. de

Justificação

É imperativo indicar todas as características essenciais dum produto e o seu desempenho, 
desde que sejam pertinentes para uma determinada utilização. Em caso algum pode ficar à 
discrição do fabricante declarar o desempenho apenas de uma parte das características. 
Independentemente do fabricante dos produtos, é imperativo que as características essenciais 
e os desempenhos correspondentes que se baseiam na mesma especificação sejam sempre 
iguais. Se assim não for haverá distorções da concorrência.

Alteração 106
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 7 – ponto 1 – parágrafo 1 

Posição do Conselho Alteração

1. É fornecida uma cópia da declaração de 
desempenho com cada produto 
disponibilizado no mercado.

1. A declaração de desempenho de cada 
produto disponibilizado no mercado tem de 
estar sempre disponível sob forma 
electrónica.

O fabricante deve enviar a declaração de 
desempenho em formato papel quando o 
destinatário o solicitar.

Or. de

Justificação

Não é necessário anexar sempre toda a declaração de desempenho a cada produto. A 
disponibilização sob forma electrónica - por exemplo, no sítio Internet do fabricante - é 
suficiente. Em casos excepcionais e a pedido expresso, o fabricante disponibiliza a 
declaração de desempenho em formato de papel.

Alteração 107
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 
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Posição do Conselho Alteração

1. É fornecida uma cópia da declaração de 
desempenho com cada produto 
disponibilizado no mercado.

1. É fornecida uma cópia da declaração de 
desempenho de cada produto 
disponibilizado no mercado, em suporte 
papel ou por meios electrónicos;

Or. en

Alteração 108
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 7 – ponto 1 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Contudo, se for fornecido um lote do 
mesmo produto a um único utilizador, o 
lote pode ser acompanhado por uma 
única cópia da declaração de 
desempenho.

Suprimido

Or. de

Alteração 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 7 – ponto 2 

Posição do Conselho Alteração

2. A cópia da declaração de desempenho 
só pode ser fornecida por meios 
electrónicos com o consentimento 
expresso do destinatário.

Suprimido

Or. de
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Alteração 110
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. A cópia da declaração de desempenho 
só pode ser fornecida por meios 
electrónicos com o consentimento 
expresso do destinatário.

2. O fabricante deve enviar a cópia da 
declaração em formato papel se o
destinatário o solicitar directamente.

Or. en

Alteração 111
Andreas Schwab

Posição do Conselho
Artigo 7 – n.º 3 

Posição do Conselho Alteração

3. Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 2, o 
conteúdo da declaração de desempenho 
pode ser disponibilizado na Internet, em 
condições a estabelecer pela Comissão por 
meio de actos delegados, nos termos do 
artigo 60.º.

3. Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 2, a 
cópia da declaração de desempenho pode 
ser disponibilizada na Internet, em 
condições a estabelecer pela Comissão por 
meio de actos delegados, nos termos do 
artigo 60.º.

Or. en

Alteração 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Posição do Conselho
Artigo 7 – ponto 4 

Posição do Conselho Alteração

4. A declaração de desempenho deve ser 
apresentada na língua ou línguas exigidas 
pelo Estado-Membro em que o produto é 
disponibilizado.

Suprimido

Or. de
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Justificação

No seio dum mercado interno harmonizado a língua não pode causar impedimentos. Além 
disso, a supressão proposta visa uma inclusão melhor e com menores custos das empresas 
médias nas novas disposições do regulamento.

Alteração 113
Lara Comi

Posição do Conselho
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 

Posição do Conselho Alteração

A marcação CE deve ser aposta nos 
produtos de construção que forem objecto 
de uma declaração de desempenho 
elaborada pelo fabricante nos termos dos 
artigos 4.º, 6.º e 7.º.

A marcação CE deve ser aposta nos 
produtos de construção que forem objecto 
de uma declaração de desempenho 
elaborada pelo fabricante nos termos dos 
artigos 4.º, 6.º, 7.º, 36.º, 37.º e 38.º e com 
menção aos procedimentos simplificados.

Or. en

Alteração 114
Lara Comi

Posição do Conselho
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Se a declaração de desempenho não tiver 
sido elaborada pelo fabricante nos termos 
dos artigos 4.º, 6.º e 7.º, a marcação CE não 
pode ser aposta.

Se a declaração de desempenho não tiver 
sido elaborada pelo fabricante nos termos 
dos artigos 4.º, 6.º, 7.º, 36.º, 37.º e 38.º e 
com menção aos procedimentos 
simplificados, a marcação CE não pode ser 
aposta.

Or. en

Alteração 115
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 8 – ponto 3 – parágrafo 1 
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Posição do Conselho Alteração

No que se refere a qualquer produto de 
construção abrangido por uma norma 
harmonizada ou para o qual tenha sido 
emitida uma avaliação técnica europeia, a 
marcação CE é a única marcação que atesta 
a conformidade do produto de construção 
com o desempenho declarado 
correspondente às características essenciais 
abrangidas por essa norma harmonizada ou 
pela avaliação técnica europeia.

Nos termos do n.º 5, qualquer produto de 
construção abrangido por uma norma 
harmonizada ou para o qual tenha sido 
emitida uma avaliação técnica europeia, a 
marcação CE é a única marcação que atesta 
a conformidade do produto de construção 
com o desempenho declarado 
correspondente às características essenciais 
abrangidas por essa norma harmonizada ou 
pela avaliação técnica europeia.

Or. pl

Justificação

Em conformidade com a alteração relativa ao n.º 1 do artigo 5.º.

Alteração 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 8 – ponto 3 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

A este respeito, os Estados-Membros não 
devem introduzir nas suas medidas 
nacionais quaisquer referências a uma 
marcação que não seja a marcação CE para 
atestar a conformidade com o desempenho 
declarado correspondente às características 
essenciais abrangidas por uma norma 
harmonizada, ou devem eliminar tais 
referências das suas medidas nacionais.

Os Estados-Membros não devem introduzir 
nas suas medidas nacionais quaisquer 
referências a uma marcação que não seja a 
marcação CE para atestar a conformidade 
com o desempenho declarado 
correspondente às características essenciais 
abrangidas por uma norma harmonizada 
exigida ao abrigo das normas da UE 
elaboradas com base no n.º 3 do artigo 3.º 
do presente regulamento, ou devem 
eliminar tais referências das suas medidas 
nacionais.

Or. pl

Justificação

Em conformidade com a alteração relativa ao n.º 1 do artigo 5.º.
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Alteração 117
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

A este respeito, os Estados-Membros não 
devem introduzir nas suas medidas 
nacionais quaisquer referências a uma 
marcação que não seja a marcação CE para 
atestar a conformidade com o desempenho 
declarado correspondente às características 
essenciais abrangidas por uma norma 
harmonizada, ou devem eliminar tais 
referências das suas medidas nacionais.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 118
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 8 – n.º 6 

Posição do Conselho Alteração

6. Os métodos utilizados pelos 
Estados-Membros nas suas exigências 
aplicáveis às obras de construção, bem 
como outras regras nacionais relativas às 
características essenciais dos produtos de 
construção, devem estar em conformidade 
com especificações técnicas harmonizadas.

6. Os métodos utilizados pelos 
Estados-Membros nas suas exigências 
aplicáveis às obras de construção, bem 
como outras regras nacionais relativas às 
características essenciais dos produtos de 
construção, devem estar em conformidade 
com normas harmonizadas.

Or. en

Justificação

A referência a "especificações técnicas harmonizadas" nesta frase pode dar origem a uma 
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interpretação errónea, tornando de facto obrigatória a avaliação técnica europeia quando é 
publicado um documento de avaliação europeia.

Alteração 119
Catherine Stihler

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. A marcação CE é seguida pelos dois 
últimos algarismos do ano em que foi 
aposta pela primeira vez, pelo nome ou 
marca distintiva e pelo endereço registado
do fabricante, pelo código de identificação 
único do produto-tipo, pelo número de 
referência da declaração de desempenho, 
pelo nível ou classe de desempenho 
declarado, pela referência à especificação 
técnica harmonizada aplicada, pelo número 
de identificação do organismo notificado, 
se aplicável, e pela utilização prevista, tal 
como consta da especificação técnica 
harmonizada aplicada.

2. A marcação CE é seguida pelos dois
últimos algarismos do ano em que foi 
aposta pela primeira vez, pelo nome e pelo 
endereço registado do fabricante, ou pela 
marca distintiva através da qual é possível 
identificar facilmente e sem qualquer 
ambiguidade o endereço do fabricante, 
pelo código de identificação único do 
produto-tipo, pelo número de referência da 
declaração de desempenho, pelo nível ou 
classe de desempenho declarado, pela 
referência à especificação técnica 
harmonizada aplicada, pelo número de 
identificação do organismo notificado, se 
aplicável, e pela utilização prevista, tal 
como consta da especificação técnica 
harmonizada aplicada.

Or. en

Justificação

A indústria da madeira teria sérias dificuldades em aplicar o regulamento com a sua actual 
redacção devido a razões de ordem prática que dizem respeito ao tamanho e à natureza do 
produto.  A presente alteração permitirá que as mesmas informações sejam fornecidas, mas 
segundo um procedimento aceitável para a indústria. 

Alteração 120
Andreas Schwab

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 2 
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Posição do Conselho Alteração

2. A marcação CE é seguida pelos dois 
últimos algarismos do ano em que foi 
aposta pela primeira vez, pelo nome ou 
marca distintiva e pelo endereço registado 
do fabricante, pelo código de identificação 
único do produto-tipo, pelo número de 
referência da declaração de desempenho, 
pelo nível ou classe de desempenho 
declarado, pela referência à especificação 
técnica harmonizada aplicada, pelo número 
de identificação do organismo notificado, 
se aplicável, e pela utilização prevista, tal 
como consta da especificação técnica 
harmonizada aplicada.

2. A marcação CE é seguida pelo endereço 
registado do fabricante ou pela marca 
distintiva, pelo código de identificação 
único do produto-tipo, pela referência à 
especificação técnica harmonizada 
aplicada, pelo número de identificação do 
organismo notificado, se aplicável, e pela 
informação técnica mínima, tal como 
consta da especificação técnica 
harmonizada, permitindo uma 
identificação inequívoca do produto e da 
sua utilização prevista.

Or. en

Justificação

A repetição da totalidade do conteúdo da declaração de desempenho na marcação CE 
constitui um encargo administrativo e acarreta custos suplementares, em particular para as 
PME, sem oferecer qualquer mais-vavia. A informação sobre o produto deve ser útil e, por 
conseguinte, deve incluir apenas as informações necessárias à identificação do produto e da 
sua utilização prevista.

Alteração 121
Eija-Riitta Korhola

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. A marcação CE é seguida pelos dois 
últimos algarismos do ano em que foi 
aposta pela primeira vez, pelo nome ou 
marca distintiva e pelo endereço registado 
do fabricante, pelo código de identificação 
único do produto-tipo, pelo número de 
referência da declaração de desempenho, 
pelo nível ou classe de desempenho 
declarado, pela referência à especificação 
técnica harmonizada aplicada, pelo

2. A marcação CE é seguida pelos dois 
últimos algarismos do ano em que foi 
aposta pela primeira vez, pelo nome ou 
marca distintiva e pelo endereço registado 
do fabricante, pelo código de identificação 
único do produto-tipo, pela referência à 
especificação técnica harmonizada 
aplicada, assim como pelo endereço do 
sítio Internet onde é possível consultar a 
declaração de desempenho.
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número de identificação do organismo 
notificado, se aplicável, e pela utilização 
prevista, tal como consta da especificação 
técnica harmonizada aplicada.

Or. en

Justificação

Apenas a informação essencial à identificação do produto, bem como da sua utilização 
prevista, deve acompanhar fisicamente o produto, de maneira que seja útil e compreensível 
para os construtores que instalarem estes produtos. Essa informação pode ser 
complementada com o endereço do sítio Internet onde é possível consultar a declaração de 
desempenho na sua totalidade.

Alteração 122
Hans-Peter Mayer

Posição do Conselho
Artigo 9 – ponto 2 

Posição do Conselho Alteração

2. A marcação CE é seguida pelos dois 
últimos algarismos do ano em que foi 
aposta pela primeira vez, pelo nome ou 
marca distintiva e pelo endereço registado 
do fabricante, pelo código de identificação 
único do produto-tipo, pelo número de 
referência da declaração de desempenho, 
pelo nível ou classe de desempenho 
declarado, pela referência à especificação 
técnica harmonizada aplicada, pelo número 
de identificação do organismo notificado, 
se aplicável, e pela utilização prevista, tal 
como consta da especificação técnica 
harmonizada aplicada.

2. A marcação CE é seguida pelos dois 
últimos algarismos do ano em que foi 
aposta pela primeira vez, pelo nome ou 
marca distintiva e pelo endereço registado 
do fabricante, pelo código de identificação 
único do produto-tipo, pelo número de 
referência da declaração de desempenho, 
pelo nível ou classe de desempenho 
declarado, pela referência à especificação 
técnica harmonizada aplicada, pelo número 
de identificação do organismo notificado, 
se aplicável, e pela utilização prevista, tal 
como consta da especificação técnica 
harmonizada aplicada e o endereço do sítio 
Internet onde se pode encontrar a 
declaração de desempenho.

Or. de

Justificação

Só devem ser incluídas no produto as informações essenciais. Estas podem ser completadas 
com a menção do sítio Internet onde se podem encontrar os outros dados.
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Alteração 123
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. A marcação CE é seguida pelos dois 
últimos algarismos do ano em que foi 
aposta pela primeira vez, pelo nome ou 
marca distintiva e pelo endereço registado 
do fabricante, pelo código de identificação 
único do produto-tipo, pelo número de 
referência da declaração de desempenho, 
pelo nível ou classe de desempenho 
declarado, pela referência à especificação 
técnica harmonizada aplicada, pelo número 
de identificação do organismo notificado, 
se aplicável, e pela utilização prevista, tal 
como consta da especificação técnica 
harmonizada aplicada.

2. A marcação CE é seguida pelos dois 
últimos algarismos do ano em que foi 
aposta pela primeira vez, pelo nome ou 
marca distintiva e pelo endereço registado 
do fabricante, pelo código de identificação 
único do produto-tipo, pelo número de 
referência da declaração de desempenho, 
pelo nível ou classe de desempenho 
declarado, pela referência à especificação 
técnica harmonizada aplicada, pelo número 
de identificação do organismo notificado, 
se aplicável, e pelas informações técnicas 
que permitam identificar de forma 
inequívoca o produto, assim como a sua
utilização prevista.

Or. en

Justificação

A informação sobre os produtos que acompanha a marcação CE deve ser reduzida ao 
mínimo possível, uma vez que acarreta custos e encargos e complica a produção, o 
armazenamento e a distribuição dos produtos que ostentam o selo necessário com as 
informações exigidas. A gestão dos diferentes tipos de informação em várias línguas constitui 
igualmente um problema que não deve ser subestimado. Esta informação deveria limitar-se 
às informações essenciais e ser compreensível e útil no local.

Alteração 124
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 3-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
basear-se nos procedimentos existentes 
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para assegurar a correcta aplicação do 
regime de marcação CE e tomar todas as 
decisões apropriadas em caso de 
utilização indevida. As sanções devem ser 
proporcionais à gravidade da infracção e 
constituir um meio de dissuasão eficaz 
contra utilizações indevidas.

Or. en

Alteração 125
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 10 – n.º 3-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

3-A. Os pontos de contacto sobre produtos 
de construção são independentes de 
qualquer organismo ou organização 
envolvidos no processo de acesso à 
marcação CE. No entanto, tal exclui a 
criação de um novo organismo destinado 
a facilitar esta medida.

Or. en

Alteração 126
Cristian Silviu Buşoi

Posição do Conselho
Artigo 11 – n.º 8-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

8-A. Ao colocarem produtos no mercado, 
os fabricantes deverão garantir que os 
mesmos foram concebidos e fabricados de 
acordo com os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento, assim como com os 
requisitos essenciais em matéria de 
construção em vigor e as características 
essenciais pertinentes para a utilização ou 
as utilizações previstas dos produtos de 
construção. 
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Or. en

Justificação

Disposição retirada da Decisão 768/2008. A proposta reitera e evidencia o mecanismo 
principal do regulamento tal como mencionado no primeiro artigo relativo ao seu objecto. 
Consideramos que é importante complementar o texto extraído da legislação do NQN com 
características próprias do presente regulamento.

Alteração 127
Cristian Silviu Buşoi

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

Antes de colocarem um produto de 
construção no mercado, os importadores 
devem certificar-se de que o fabricante 
procedeu à avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho. Os 
importadores devem certificar-se de que o 
fabricante elaborou a documentação 
técnica referida no segundo parágrafo do 
n.º 1 do artigo 11.º e a declaração de 
desempenho nos termos do artigos 4.º, 6.º e 
7.º. Devem igualmente certificar-se de que, 
quando isso for exigido, o produto ostenta 
a marcação CE, de que o produto é 
acompanhado pelos documentos exigidos e 
de que o fabricante cumpriu os requisitos 
previstos nos n.ºs 4 e 5 do artigo 11.º.

Antes de colocarem um produto de 
construção no mercado, os importadores 
devem certificar-se de que o fabricante 
procedeu à avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho, de acordo 
com os requisitos básicos em matéria de 
construção e as características essenciais 
pertinentes para a utilização prevista. Os 
importadores devem certificar-se de que o 
fabricante elaborou a documentação 
técnica referida no segundo parágrafo do 
n.º 1 do artigo 11.º e a declaração de 
desempenho nos termos do artigos 4.º, 6.º e 
7.º. Devem igualmente certificar-se de que, 
quando isso for exigido, o produto ostenta 
a marcação CE, de que o produto é 
acompanhado pelos documentos exigidos e 
de que o fabricante cumpriu os requisitos 
previstos nos n.ºs 4 e 5 do artigo 11.º.

Or. en

Justificação

A proposta reitera e evidencia o mecanismo principal do regulamento tal como mencionado 
no primeiro artigo relativo ao seu "objecto". É conveniente complementar o texto extraído da 
legislação do NQN com características próprias do presente regulamento.
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Alteração 128
Cristian Silviu Buşoi

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Caso um importador considere ou tenha 
motivos para crer que o produto de 
construção não está conforme com a 
declaração de desempenho ou não cumpre 
qualquer outro requisito aplicável do 
presente regulamento, não pode colocar o 
produto de construção no mercado 
enquanto o produto não tiver sido posto em 
conformidade com a declaração de 
desempenho que o acompanha e não 
cumprir os outros requisitos aplicáveis 
previstos no presente regulamento, ou 
enquanto a declaração de desempenho não 
tiver sido corrigida. Além disso, se o 
produto de construção apresentar um risco, 
o importador deve informar desse facto o 
fabricante e as autoridades de fiscalização 
do mercado.

Caso um importador considere ou tenha 
motivos para crer que o produto de 
construção não está conforme com a 
declaração de desempenho ou não cumpre 
qualquer outro requisito aplicável do 
presente regulamento, em particular os 
requisitos relativos às características 
essenciais pertinentes para a utilização ou 
as utilizações previstas declaradas, não 
pode colocar o produto de construção no 
mercado enquanto o produto não tiver sido 
posto em conformidade com a declaração 
de desempenho que o acompanha e não 
cumprir os outros requisitos aplicáveis 
previstos no presente regulamento, ou 
enquanto a declaração de desempenho não 
tiver sido corrigida. Além disso, se o 
produto de construção apresentar um risco, 
o importador deve informar desse facto o 
fabricante e as autoridades de fiscalização 
do mercado.

Or. en

Justificação

As características essenciais devem ser declaradas, em conformidade com o n.º 3 do artigo 
5.º, e os importadores, em particular, devem estar conscientes desta obrigação.

Alteração 129
Cristian Silviu Buşoi

Posição do Conselho
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Caso um distribuidor considere ou tenha 
motivos para crer que um produto de 

Caso um distribuidor considere ou tenha 
motivos para crer que um produto de 
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construção não está conforme com a 
declaração de desempenho ou não cumpre 
qualquer outro requisito aplicável do 
presente regulamento, não pode colocar o 
produto de construção no mercado 
enquanto o produto não tiver sido posto em 
conformidade com a declaração de 
desempenho que o acompanha e não 
cumprir os outros requisitos aplicáveis 
previstos no presente regulamento, ou 
enquanto a declaração de desempenho não 
tiver sido corrigida. Além disso, se o 
produto apresentar um risco, o distribuidor 
deve informar desse facto o fabricante ou o 
importador, bem como as autoridades de 
fiscalização do mercado.

construção não está conforme com a 
declaração de desempenho ou não cumpre 
qualquer outro requisito aplicável do 
presente regulamento, em particular os 
requisitos relativos às características 
essenciais pertinentes para a utilização ou 
as utilizações previstas declaradas, não 
pode colocar o produto de construção no 
mercado enquanto o produto não tiver sido 
posto em conformidade com a declaração 
de desempenho que o acompanha e não 
cumprir os outros requisitos aplicáveis 
previstos no presente regulamento, ou 
enquanto a declaração de desempenho não 
tiver sido corrigida. Além disso, se o 
produto apresentar um risco, o distribuidor 
deve informar desse facto o fabricante ou o 
importador, bem como as autoridades de 
fiscalização do mercado.

Or. en

Justificação

As características essenciais devem ser declaradas, em conformidade com o n.º 3 do artigo 
5.º, e os distribuidores grossistas, em particular, devem estar conscientes desta obrigação.

Alteração 130
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 17 – n.º 1-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

1-A. Os organismos europeus de 
normalização facilitam o acesso das 
pequenas e médias empresas à 
normalização e têm como objectivo uma 
situação em que nenhuma categoria de 
actores seja representada por mais de 
25% dos participantes num comité técnico 
e/ou num grupo de trabalho.

Or. en
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Justificação

Certain interest groups, and in particular certifiers are over represented in the European 
Technical Committees, even though they are partial to the issue as they elaborate the 
standards and testing procedures that they will themselves apply as part of a payable service 
to the product manufacturers. It is therefore essential to ensure that no single group is 
overrepresented in order to guarantee the impartiality of European standardisation. SMEs 
are generally underrepresented. It is important that European standardisation bodies ensure 
the participation of SMEs and facilitate their access to Technical Committees.

Alteração 131
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 19 – ponto 1 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

1. Na sequência de um pedido de avaliação 
técnica europeia apresentado por um 
fabricante é elaborado e aprovado pela 
organização dos OAT um documento de 
avaliação europeu para qualquer produto 
de construção não abrangido parcial ou 
totalmente por uma norma harmonizada, 
para o qual o desempenho correspondente 
às suas características essenciais não 
possa ser integralmente avaliado em 
conformidade com uma norma 
harmonizada existente, devido, 
nomeadamente, a uma das seguintes 
razões:

1. Na sequência de um pedido de avaliação 
técnica europeia apresentado por um 
fabricante é elaborado e aprovado pela 
organização dos OAT um documento de 
avaliação europeu para qualquer produto 
de construção inovador.

Or. pl

Justificação

Ver a justificação relativa à alteração ao artigo 2.º.

Alteração 132
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 19 – ponto 1-A (novo) 
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Posição do Conselho Alteração

(1-A) A organização dos OAT segundo o 
n.º 1 do artigo 31.º, no caso dos 
documentos de avaliação europeus 
existentes, assume as seguintes tarefas:
a) Actualização tendo em conta o 
progresso técnico, em prazos adequados;
b) Agrupamento dos documentos de 
avaliação europeus elaborados para um 
produto individual num novo documento 
de avaliação europeu que abranja toda 
uma família de produtos;

Or. de

Justificação

A integração dos documentos proposta visa uma melhor praticabilidade e uma maior 
segurança.

Alteração 133
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 19 – ponto 1 – alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

a) O produto não se insere no âmbito de 
aplicação de nenhuma norma 
harmonizada existente;

Suprimido

Or. pl

Justificação

Em conformidade com a alteração relativa ao n.º 1 do artigo 19.º.
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Alteração 134
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 19 – ponto 1 – alínea b) 

Posição do Conselho Alteração

b) O método de avaliação previsto na 
norma harmonizada não se adequa pelo 
menos a uma das características 
essenciais do produto; ou

Suprimido

Or. pl

Justificação

Em conformidade com a alteração relativa ao n.º 1 do artigo 19.º.

Alteração 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 19 – ponto 1 – alínea c) 

Posição do Conselho Alteração

c) A norma harmonizada não prevê 
nenhum método de avaliação aplicável 
pelo menos a uma das características 
essenciais do produto.

Suprimido

Or. pl

Justificação

Em conformidade com a alteração relativa ao n.º 1 do artigo 19.º.

Alteração 136
Hans-Peter Mayer

Posição do Conselho
Artigo 19 – ponto 3 
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Posição do Conselho Alteração

3. A Comissão pode adoptar actos 
delegados nos termos do artigo 60.º para 
alterar o Anexo II e para estabelecer 
regras de procedimento adicionais para a 
elaboração e aprovação de um documento 
de avaliação europeu.

Suprimido

Or. de

Justificação

A possibilidade de estabelecer regras de procedimento adicionais no procedimento de 
comitologia vai longe demais. A primeira metade da frase também inclui demasiado campo 
de manobra a este respeito. O anexo II estabelece regras claras para a elaboração do 
documento de avaliação europeu. Estas não têm de ser alargadas. Se tiverem de ser, trata-se 
das características essenciais.

Alteração 137
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 26 – ponto 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

1-A. A Avaliação Técnica Europeia é 
emitida para os produtos de construção 
inovadores.

Or. pl

Justificação

Vide justificação da alteração ao artigo 2.º, que introduz a definição de “produto inovador”.

Alteração 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 26 – ponto 1-B (novo) 
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Posição do Conselho Alteração

1-B. Se a Avaliação Técnica Europeia 
não for substituída por uma norma 
harmonizada e o fabricante do produto de 
construção não lhe fizer modificações 
substanciais que alterem as suas 
características, a ATE será prolongada 
automaticamente e válida até à 
publicação duma norma harmonizada ou 
até que o fabricante faça modificações 
substanciais ao produto e solicite uma 
nova ATE.

Or. pl

Justificação

Se não houver modificações a um produto não há motivo para a ATE caducar, obrigando o 
fabricante a repetir o mesmo procedimento e assim aumentando ainda mais o custo da 
obtenção da ATE. Esta alteração ajudará a acelerar a criação duma norma harmonizada.

Alteração 139
Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 26 – n.º 3-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

3-A. A validade de uma avaliação técnica 
europeia é limitada a um período de cinco 
anos. Após esse período, o fabricante pode 
solicitar à organização dos OAT, nos 
termos do n.º 1 do artigo 31.º, a 
prorrogação da avaliação técnica 
europeia. A organização dos OAT avalia a 
conformidade da avaliação técnica 
europeia relativamente ao documento de 
avaliação europeu.

Or. en
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Alteração 140
Eija-Riitta Korhola

Posição do Conselho
Artigo 27 – n.º 5 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Se essas condições não forem 
estabelecidas pela Comissão, podem ser 
estabelecidas pelos organismos europeus 
de normalização nas normas 
harmonizadas, com base num mandato 
revisto.

Suprimido

Or. en

Justificação

De acordo com a prática actual, a Comissão toma decisões sobre a utilização ou não de 
ensaios suplementares, uma prática que tem funcionado bem. Se tal poder de decisão fosse 
delegado nos organismos de normalização por meio de mandatos, muito provavelmente os 
comités técnicos dariam início a uma disputa quanto à medida em que essa prática de 
dispensa de ensaios poderia ser extensiva.

Alteração 141
Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 31 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova) 

Posição do Conselho Alteração

f-A) recorrer a grupos de trabalho 
representantes de todos os actores do 
sector que desempenhem as suas funções.

Or. en

Alteração 142
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 36 
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Posição do Conselho Alteração

Utilização da documentação técnica 
específica

Utilização de procedimentos simplificados

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Alteração 143
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 36 – n.º 1 – frase introdutória 

Posição do Conselho Alteração

1. Ao determinar um produto-tipo, o 
fabricante pode substituir o ensaio ou o 
cálculo desse tipo por documentação 
técnica específica que demonstre que:

Suprimido

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
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documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Alteração 144
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 36 – n.º 1 – alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

a) Se considera, sem ensaios ou cálculos, 
ou sem ensaios ou cálculos suplementares, 
que o produto de construção que o 
fabricante coloca no mercado corresponde 
a um determinado nível ou classe de 
desempenho relativamente a uma ou mais 
das suas características essenciais, em 
conformidade com as condições 
estabelecidas nas especificações técnicas 
harmonizadas pertinentes ou em decisão da 
Comissão;

a) De acordo com as condições previstas 
na especificação técnica harmonizada 
aplicável ou numa decisão da Comissão, o 
fabricante pode declarar, sem ensaios ou 
cálculos, ou sem ensaios ou cálculos 
suplementares, que o produto de 
construção que coloca no mercado 
corresponde a um determinado nível ou 
classe de desempenho relativamente a uma 
ou mais das suas características essenciais, 
em conformidade com as condições 
estabelecidas nas especificações técnicas 
harmonizadas pertinentes ou em decisão da 
Comissão. O cumprimento destas 
condições deverá ser devidamente 
documentado;

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Alteração 145
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 36 – n.º 1 – alínea b) 

Posição do Conselho Alteração

b) O produto de construção, abrangido por 
uma norma harmonizada, que o fabricante 
coloca no mercado corresponde ao 
produto-tipo de outro produto de 
construção, fabricado por outro fabricante, 
já ensaiado em conformidade com a norma 
harmonizada pertinente. Sempre que estas 
condições estiverem preenchidas, o 
fabricante pode declarar que o desempenho 
corresponde aos resultados, totais ou 
parciais, dos ensaios realizados a esse outro 
produto. Um fabricante só pode utilizar os 
resultados de ensaios realizados por outro 
fabricante se tiver obtido autorização para 
tal deste último, que continua a ser 
responsável pelo rigor, pela fiabilidade e 
pela estabilidade desses resultados; 

b) Sob reserva de o produto de construção, 
abrangido por uma norma harmonizada, 
que o fabricante coloca no mercado 
corresponder ao produto-tipo de outro 
produto de construção, fabricado por outro 
fabricante, já ensaiado em conformidade 
com a norma harmonizada pertinente, o 
fabricante pode declarar que o desempenho 
corresponde aos resultados, totais ou 
parciais, dos ensaios realizados a esse outro 
produto.  O cumprimento destas condições 
deverá ser devidamente documentado. Um 
fabricante só pode utilizar os resultados de 
ensaios realizados por outro fabricante se 
tiver obtido autorização para tal deste 
último, que continua a ser responsável pelo 
rigor, pela fiabilidade e pela estabilidade 
desses resultados; 

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Alteração 146
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 36 - n.º 1 - alínea c) 

Posição do Conselho Alteração

c) O produto de construção, abrangido por 
uma especificação técnica harmonizada, 
que o fabricante coloca no mercado é um 
sistema de componentes que o fabricante 
monta seguindo rigorosamente as 
instruções precisas dadas pelo fornecedor 
desse sistema ou de um dos seus 
componentes, que já procedeu a ensaios 
desse sistema ou desse componente no 
tocante a uma ou várias das suas 
características essenciais, em conformidade 
com a especificação técnica harmonizada 
pertinente. Sempre que estas condições 
estiverem preenchidas, o fabricante pode 
declarar que o desempenho corresponde 
aos resultados, totais ou parciais, dos 
ensaios realizados ao sistema ou ao 
componente que lhe foram fornecidos. Um 
fabricante só pode utilizar os resultados de 
ensaios realizados por outro fabricante ou 
fornecedor de sistemas se tiver obtido 
autorização para tal desse fabricante ou 
fornecedor de sistemas, que continua a ser 
responsável pelo rigor, pela fiabilidade e 
pela estabilidade desses resultados.

c) Sob reserva de o produto de construção, 
abrangido por uma especificação técnica 
harmonizada, que o fabricante coloca no 
mercado ser um sistema de componentes 
que o fabricante monta seguindo 
rigorosamente as instruções precisas dadas 
pelo fornecedor desse sistema ou de um 
dos seus componentes, que já procedeu a 
ensaios desse sistema ou desse componente 
no tocante a uma ou várias das suas 
características essenciais, em conformidade 
com a especificação técnica harmonizada 
pertinente, o fabricante pode declarar que o 
desempenho corresponde aos resultados, 
totais ou parciais, dos ensaios realizados ao 
sistema ou ao componente que lhe foram 
fornecidos.  O cumprimento destas 
condições deverá ser devidamente 
documentado. Um fabricante só pode 
utilizar os resultados de ensaios realizados 
por outro fabricante ou fornecedor de 
sistemas se tiver obtido autorização para tal 
desse fabricante ou fornecedor de sistemas, 
que continua a ser responsável pelo rigor, 
pela fiabilidade e pela estabilidade desses 
resultados.

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
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from all other articles and Annex III.

Alteração 147
Andreas Schwab

Posição do Conselho
Artigo 36 – ponto 1 – alínea c) 

Posição do Conselho Alteração

c) O produto de construção, abrangido por 
uma especificação técnica harmonizada, 
que o fabricante coloca no mercado é um 
sistema de componentes que o fabricante 
monta seguindo rigorosamente as 
instruções precisas dadas pelo fornecedor 
desse sistema ou de um dos seus 
componentes, que já procedeu a ensaios 
desse sistema ou desse componente no 
tocante a uma ou várias das suas 
características essenciais, em conformidade 
com a especificação técnica harmonizada 
pertinente. Sempre que estas condições 
estiverem preenchidas, o fabricante pode 
declarar que o desempenho corresponde 
aos resultados, totais ou parciais, dos 
ensaios realizados ao sistema ou ao 
componente que lhe foram fornecidos. Um 
fabricante só pode utilizar os resultados de 
ensaios realizados por outro fabricante ou 
fornecedor de sistemas se tiver obtido 
autorização para tal desse fabricante ou 
fornecedor de sistemas, que continua a ser 
responsável pelo rigor, pela fiabilidade e 
pela estabilidade desses resultados.

c) O produto de construção, abrangido por 
uma norma harmonizada, que coloca no 
mercado é um sistema de componentes 
cuja montagem se processa em plena 
conformidade com as instruções precisas 
dadas pelo fornecedor desses sistemas ou 
componentes, que já procedeu a ensaios 
desse sistema ou componente no tocante a 
uma ou mais das respectivas características 
essenciais, em conformidade com a norma
harmonizada pertinente. Sempre que estas 
condições estiverem preenchidas, o 
fabricante pode declarar que o desempenho 
corresponde aos resultados, totais ou 
parciais, dos ensaios realizados ao sistema 
ou ao componente que lhe foram 
fornecidos. Um fabricante só pode utilizar 
os resultados de ensaios realizados por 
outro fabricante ou fornecedor de sistemas 
se tiver obtido autorização para tal desse 
fabricante ou fornecedor de sistemas, que 
continua a ser responsável pelo rigor, pela 
fiabilidade e pela estabilidade desses 
resultados.

Or. de

Alteração 148
Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 36 - n.º 1 - alínea c) 
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Posição do Conselho Alteração

c) O produto de construção, abrangido por 
uma especificação técnica harmonizada, 
que o fabricante coloca no mercado é um 
sistema de componentes que o fabricante 
monta seguindo rigorosamente as 
instruções precisas dadas pelo fornecedor 
desse sistema ou de um dos seus 
componentes, que já procedeu a ensaios 
desse sistema ou desse componente no 
tocante a uma ou várias das suas 
características essenciais, em conformidade 
com a especificação técnica harmonizada 
pertinente. Sempre que estas condições 
estiverem preenchidas, o fabricante pode 
declarar que o desempenho corresponde 
aos resultados, totais ou parciais, dos 
ensaios realizados ao sistema ou ao 
componente que lhe foram fornecidos. Um 
fabricante só pode utilizar os resultados de 
ensaios realizados por outro fabricante ou 
fornecedor de sistemas se tiver obtido 
autorização para tal desse fabricante ou 
fornecedor de sistemas, que continua a ser 
responsável pelo rigor, pela fiabilidade e 
pela estabilidade desses resultados.

c) O produto de construção, abrangido por 
uma norma harmonizada, que o fabricante 
coloca no mercado é um sistema de 
componentes que o fabricante monta 
seguindo rigorosamente as instruções 
precisas dadas pelo fornecedor desse 
sistema ou de um dos seus componentes, 
que já procedeu a ensaios desse sistema ou 
desse componente no tocante a uma ou 
várias das suas características essenciais, 
em conformidade com a especificação 
técnica harmonizada pertinente. Sempre 
que estas condições estiverem preenchidas, 
o fabricante pode declarar que o 
desempenho corresponde aos resultados, 
totais ou parciais, dos ensaios realizados ao 
sistema ou ao componente que lhe foram 
fornecidos. Um fabricante só pode utilizar 
os resultados de ensaios realizados por 
outro fabricante ou fornecedor de sistemas 
se tiver obtido autorização para tal desse 
fabricante ou fornecedor de sistemas, que 
continua a ser responsável pelo rigor, pela 
fiabilidade e pela estabilidade desses 
resultados.

Or. en

Alteração 149
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 36 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Se o produto de construção referido no 
n.º 1 pertencer a uma família de produtos 
de construção para a qual o sistema 
aplicável de avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho é o sistema 
1+ ou o sistema 1 previstos no Anexo V, a 
documentação técnica específica é 
verificada por um organismo de 

2. Se o produto de construção referido no 
n.º 1 pertencer a uma família de produtos 
de construção para a qual o sistema 
aplicável de avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho é o sistema 
1+ ou o sistema 1 previstos no Anexo V, a 
documentação mencionada no n.º 1 é 
verificada por um organismo de 
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certificação de produtos notificado, como 
previsto no Anexo V.

certificação de produtos notificado, como 
previsto no Anexo V.

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Alteração 150
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 37 

Posição do Conselho Alteração

Artigo 37.º Suprimido
Utilização de procedimentos simplificados 

por microempresas
As microempresas que fabricam produtos 
de construção abrangidos por uma norma 
harmonizada podem substituir a 
determinação do produto-tipo com base 
no ensaio desse tipo para os sistemas 3 e 4 
aplicáveis, como previsto no Anexo V, 
utilizando métodos diferentes dos contidos 
na norma harmonizada aplicável. Esses 
fabricantes podem também tratar os 
produtos de construção aos quais se 
aplica o sistema 3 em conformidade com 
as disposições previstas para o sistema 4. 
Quando um fabricante utilizar estes 
procedimentos simplificados, deve 
demonstrar a conformidade do produto de 
construção com os requisitos aplicáveis 
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por meio de documentação técnica 
específica.

Or. de

Justificação

A supressão proposta visa assegurar a concorrência leal e impedir riscos de segurança. Os 
produtos com base neste regulamento não são, de forma alguma, de valor equivalente aos 
produtos cobertos pelos artigos 3.º-6.º e provocam distorções da concorrência, 
eventualmente obras de construção inseguras e problemas na fiscalização do mercado. As 
necessidades das microempresas são tratadas de forma suficiente no artigo 5.º.

Alteração 151
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Artigo 37 – parágrafo 1 

Posição do Conselho Alteração

As microempresas que fabricam produtos 
de construção abrangidos por uma norma 
harmonizada podem substituir a 
determinação do produto-tipo com base 
no ensaio desse tipo para os sistemas 3 e 4 
aplicáveis, como previsto no Anexo V, 
utilizando métodos diferentes dos contidos 
na norma harmonizada aplicável. Esses 
fabricantes podem também tratar os 
produtos de construção aos quais se 
aplica o sistema 3 em conformidade com 
as disposições previstas para o sistema 4. 
Quando um fabricante utilizar estes 
procedimentos simplificados, deve 
demonstrar a conformidade do produto de 
construção com os requisitos aplicáveis 
por meio de documentação técnica 
específica.

Suprimido

Or. pl
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Alteração 152
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 37 – parágrafo 1 

Posição do Conselho Alteração

As microempresas que fabricam produtos 
de construção abrangidos por uma norma 
harmonizada podem substituir a 
determinação do produto-tipo com base no 
ensaio desse tipo para os sistemas 3 e 4 
aplicáveis, como previsto no Anexo V, 
utilizando métodos diferentes dos contidos 
na norma harmonizada aplicável. Esses 
fabricantes podem também tratar os 
produtos de construção aos quais se aplica 
o sistema 3 em conformidade com as 
disposições previstas para o sistema 4. 
Quando um fabricante utilizar estes 
procedimentos simplificados, deve 
demonstrar a conformidade do produto de 
construção com os requisitos aplicáveis por 
meio de documentação técnica específica.

As microempresas que fabricam produtos 
de construção abrangidos por uma norma 
harmonizada podem substituir a 
determinação do produto-tipo com base no 
ensaio desse tipo para os sistemas 3 e 4 
aplicáveis, como previsto no Anexo V, 
utilizando métodos diferentes dos contidos 
na norma harmonizada aplicável nas 
condições ali estabelecidas. Esses 
fabricantes podem também tratar os 
produtos de construção aos quais se aplica 
o sistema 3 em conformidade com as 
disposições previstas para o sistema 4. 
Quando um fabricante utilizar estes 
procedimentos simplificados, deve 
demonstrar a conformidade do produto de 
construção com os requisitos aplicáveis por 
meio de documentação técnica específica, 
bem como a equivalência dos 
procedimentos usados com os 
procedimentos previstos nas 
especificações técnicas harmonizadas.

Or. de

Justificação

No seu parecer sobre a posição comum do Conselho, a Comissão apontou justamente uma 
certa incoerência na estruturação da Documentação Técnica Específica. Esta incoerência 
deve ser eliminada e deve-se assegurar através da alteração que os produtos declarados por 
meio duma Documentação Técnica Específica são de valor equivalente aos outros produtos 
que ostentem a marca CE.

Alteração 153
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 37 – parágrafo 1 
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Posição do Conselho Alteração

As microempresas que fabricam produtos 
de construção abrangidos por uma norma 
harmonizada podem substituir a 
determinação do produto-tipo com base no 
ensaio desse tipo para os sistemas 3 e 4 
aplicáveis, como previsto no Anexo V, 
utilizando métodos diferentes dos contidos 
na norma harmonizada aplicável. Esses 
fabricantes podem também tratar os 
produtos de construção aos quais se aplica 
o sistema 3 em conformidade com as 
disposições previstas para o sistema 4. 
Quando um fabricante utilizar estes 
procedimentos simplificados, deve 
demonstrar a conformidade do produto de 
construção com os requisitos aplicáveis por 
meio de documentação técnica específica.

As microempresas que fabricam produtos 
de construção abrangidos por uma norma 
harmonizada podem substituir a 
determinação do produto-tipo com base no 
ensaio desse tipo para os sistemas 3 e 4 
aplicáveis, como previsto no Anexo V, 
utilizando métodos diferentes dos contidos 
na norma harmonizada aplicável. Esses 
fabricantes podem também tratar os 
produtos de construção aos quais se aplica 
o sistema 3 em conformidade com as 
disposições previstas para o sistema 4. 
Quando um fabricante utilizar estes 
procedimentos simplificados, deve 
demonstrar o respeito destas condições e a 
conformidade do produto de construção 
com os requisitos aplicáveis por meio de 
documentação adequada.

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Alteração 154
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 38 – ponto 1

Posição do Conselho Alteração

1. No que se refere aos produtos de Suprimido
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construção abrangidos por uma norma 
harmonizada que sejam fabricados 
individualmente ou por medida, sem ser 
em série, em resposta a uma encomenda 
específica, e instalados numa única obra 
de construção identificada, o fabricante 
pode substituir a parte de avaliação do 
desempenho do sistema aplicável, tal 
como previsto no Anexo V, por 
documentação técnica específica que 
demonstre a conformidade desse produto 
com os requisitos aplicáveis.

Or. de

Justificação

A alteração proposta serve a clareza na inclusão das empresas médias no regulamento e visa 
impedir distorções da concorrência. O regulamento já é abrangido no artigo 5.º, com a única 
diferença de que os produtos cobertos pelo artigo 5.º não trazem a marcação CE. O 
regulamento contém aqui uma disposição que contraria a prática corrente e sobrecarrega as 
empresas, tanto em termos de fardo burocrático como dos encargos profissionais e 
financeiros, sem que com isso se obtenha um incremento de segurança.

Alteração 155
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 38 – ponto 1 

Posição do Conselho Alteração

(1) No que se refere aos produtos de 
construção abrangidos por uma norma 
harmonizada que sejam fabricados 
individualmente ou por medida, sem ser 
em série, em resposta a uma encomenda 
específica, e instalados numa única obra de 
construção identificada, o fabricante pode 
substituir a parte de avaliação do 
desempenho do sistema aplicável, tal como 
previsto no Anexo V, por documentação 
técnica específica que demonstre a 
conformidade desse produto com os 
requisitos aplicáveis.

(1) No que se refere aos produtos de 
construção abrangidos por uma norma 
harmonizada que sejam fabricados 
individualmente ou por medida, sem ser 
em série, em resposta a uma encomenda 
específica, e instalados numa única obra de 
construção identificada, o fabricante pode 
substituir a parte de avaliação do 
desempenho do sistema aplicável, tal como 
previsto no Anexo V, por documentação 
técnica específica que demonstre a 
conformidade desse produto com os 
requisitos aplicáveis, bem como a 
equivalência dos procedimentos usados 



AM\835714PT.doc 65/80 PE450.931v01-00

PT

com os procedimentos previstos nas 
especificações técnicas harmonizadas.

Or. de

Justificação

No seu parecer sobre a posição comum do Conselho, a Comissão apontou justamente uma 
certa incoerência na estruturação da Documentação Técnica Específica. Esta incoerência 
deve ser eliminada e deve-se assegurar através da alteração que os produtos declarados por 
meio duma Documentação Técnica Específica são de valor equivalente aos outros produtos 
que ostentem a marca CE.

Alteração 156
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 38 – n.º 1 

Posição do Conselho Alteração

1. No que se refere aos produtos de 
construção abrangidos por uma norma 
harmonizada que sejam fabricados 
individualmente ou por medida, sem ser 
em série, em resposta a uma encomenda 
específica, e instalados numa única obra de 
construção identificada, o fabricante pode 
substituir a parte de avaliação do 
desempenho do sistema aplicável, tal como 
previsto no Anexo V, por documentação 
técnica específica que demonstre a 
conformidade desse produto com os 
requisitos aplicáveis.

1. No que se refere aos produtos de 
construção abrangidos por uma norma 
harmonizada que sejam fabricados 
individualmente ou por medida, sem ser 
em série, em resposta a uma encomenda 
específica, e instalados numa única obra de 
construção identificada, o fabricante pode 
substituir a parte de avaliação do 
desempenho do sistema aplicável, tal como 
previsto no Anexo V, por documentação 
adequada que demonstre o respeito destas 
condições e a conformidade desse produto 
com os requisitos aplicáveis.

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
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2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Alteração 157
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 38 – ponto 2

Posição do Conselho Alteração

2. Se o produto de construção referido no 
n.º 1 pertencer a uma família de produtos 
de construção para a qual o sistema 
aplicável de avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho é o sistema 
1+ ou o sistema 1 previstos no Anexo V, a 
documentação técnica específica é 
verificada por um organismo de 
certificação de produtos notificado, como 
previsto no Anexo V.

Suprimido

Or. de

Justificação

Para estas entradas, foram apresentadas as seguintes razões: a alteração proposta serve a 
clareza na inclusão das empresas médias no regulamento e visa impedir distorções da 
concorrência. O regulamento já é abrangido no artigo 5.º, com a única diferença de que os 
produtos cobertos pelo artigo 5.º não trazem a marcação CE. O regulamento contém aqui 
uma disposição que contraria a prática corrente e sobrecarrega as empresas, tanto em 
termos de fardo burocrático como dos encargos profissionais e financeiros, sem que com isso 
se obtenha um incremento de segurança.

Alteração 158
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 38 – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

2. Se o produto de construção referido no 
n.º 1 pertencer a uma família de produtos 

2. Se o produto de construção referido no 
n.º 1 pertencer a uma família de produtos 
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de construção para a qual o sistema 
aplicável de avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho é o sistema 
1+ ou o sistema 1 previstos no Anexo V, a 
documentação técnica específica é 
verificada por um organismo de 
certificação de produtos notificado, como 
previsto no Anexo V.

de construção para a qual o sistema 
aplicável de avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho é o sistema 
1+ ou o sistema 1 previstos no Anexo V, a 
documentação mencionada no n.º 1 é 
verificada por um organismo de 
certificação de produtos notificado, como 
previsto no Anexo V.

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Alteração 159
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 1 

Posição do Conselho Alteração

Caso as autoridades de fiscalização do 
mercado de um Estado-Membro tenham 
tomado medidas nos termos do artigo 20.º 
do Regulamento (CE) n.º 765/2008, ou 
tenham motivos suficientes para crer que 
um produto de construção abrangido por 
uma norma harmonizada ou para o qual 
foi emitida uma avaliação técnica 
europeia não atinge o desempenho 
declarado e representa um risco para o 
cumprimento das exigências básicas das 
obras de construção abrangidas pelo 
presente regulamento, devem proceder a 
uma avaliação do produto em causa, tendo 

Caso as autoridades de fiscalização do 
mercado de um Estado-Membro tenham 
tomado medidas nos termos do artigo 20.º 
do Regulamento (CE) n.º 765/2008, ou 
tenham motivos suficientes para crer que 
um produto de construção não atinge o 
desempenho declarado e/ou representa um 
risco para o cumprimento das exigências
básicas das obras de construção abrangidas 
pelo presente regulamento, devem proceder 
a uma avaliação do produto em causa, 
tendo em conta os requisitos 
correspondentes estabelecidos no presente 
regulamento. Os operadores económicos 
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em conta os requisitos correspondentes 
estabelecidos no presente regulamento. Os 
operadores económicos interessados devem 
cooperar na medida do necessário com as 
autoridades de fiscalização do mercado.

interessados devem cooperar na medida do 
necessário com as autoridades de 
fiscalização do mercado.

Or. en

Justificação

No que respeita aos produtos de construção importados de países terceiros, seria útil que o 
âmbito de fiscalização do mercado fosse tão abrangente quanto possível a fim de evitar que 
certos produtos de construção não sejam incluídos no âmbito de fiscalização do mercado 
unicamente pelo facto de não ostentarem uma marcação CE.

Alteração 160
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 56 – n.º 1 – alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

a) Incapacidade do produto para atingir o 
desempenho declarado e/ou de satisfazer os 
requisitos relativos ao cumprimento das 
exigências básicas das obras de 
construção estabelecidos no presente 
regulamento;

a) Incapacidade do produto para atingir o 
desempenho declarado e/ou de satisfazer os 
requisitos relativos à saúde ou à 
segurança das pessoas ou a outros 
aspectos da protecção do interesse público 
definidos no presente regulamento;

Or. en

Justificação

Cabe aos sistemas nacionais de avaliação das obras terminadas, e não às autoridades de 
fiscalização do mercado, a responsabilidade de supervisionar se os requisitos em matéria de 
construção são cumpridos ou não. As autoridades de fiscalização do mercado deveriam 
concentrar-se antes nas questões de saúde ou de segurança das pessoas e nos diferentes 
aspectos da protecção do interesse público.

Alteração 161
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 56 – n.º 5 – alínea b) 
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Posição do Conselho Alteração

b) Lacunas nas especificações técnicas 
harmonizadas ou na documentação 
técnica específica.

b) Lacunas nas especificações técnicas 
harmonizadas.

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Alteração 162
Mitro Repo

Posição do Conselho
Artigo 57 – n.º 3 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Se a medida nacional for considerada 
justificada e a não conformidade do 
produto de construção for atribuída a 
lacunas no documento de avaliação 
europeu ou na documentação técnica 
específica, tal como referido na alínea b) 
do n.º 5 do artigo 56.º, a Comissão deve 
submeter a questão ao Comité Permanente 
da Construção e, subsequentemente, 
adoptar as medidas adequadas.

Se a medida nacional for considerada 
justificada e a não conformidade do 
produto de construção for atribuída a 
lacunas no documento de avaliação 
europeu, tal como referido na alínea b) do 
n.º 5 do artigo 56.º, a Comissão deve 
submeter a questão ao Comité Permanente 
da Construção e, subsequentemente, 
adoptar as medidas adequadas.

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
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deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Alteração 163
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 60 – parágrafo 1 – parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

Para alcançar os objectivos do presente 
regulamento, nomeadamente para eliminar 
e evitar restrições à disponibilização de 
produtos de construção no mercado, são 
delegadas na Comissão as seguintes 
matérias, nos termos do artigo 61.º e nas 
condições previstas nos artigos 62.º e 63.º:

Para alcançar os objectivos do presente 
regulamento, nomeadamente para eliminar 
e evitar restrições à disponibilização de 
produtos de construção no mercado, são 
delegadas na Comissão as seguintes 
matérias, nos termos do artigo 61.º e nas 
condições previstas nos artigos 62.º e 63.º, 
que esta assegura após consulta ao 
Comité a que se refere o artigo 64.º:

Or. de

Justificação

A alteração proposta visa uma melhor praticabilidade na inclusão de todos os actores 
pertinentes. É imperativo obrigar a Comissão a proceder a esta adopção e à consulta do 
Comité Permanente, dado que não se pode esperar resultados adequados em termos 
profissionais e de prática sem um envolvimento suficiente dos Estados-Membros e dos 
organismos de normalização, da organização dos OAT e das associações profissionais.

Alteração 164
Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 60 – n.º 1 – frase introdutória 
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Posição do Conselho Alteração

Para alcançar os objectivos do presente 
regulamento, nomeadamente para eliminar 
e evitar restrições à disponibilização de 
produtos de construção no mercado, são 
delegadas na Comissão as seguintes 
matérias, nos termos do artigo 61.º e nas 
condições previstas nos artigos 62.º e 63.º:

Para alcançar os objectivos do presente 
regulamento, nomeadamente para eliminar 
e evitar restrições à disponibilização de 
produtos de construção no mercado, são 
delegadas na Comissão as seguintes 
matérias, nos termos do artigo 61.º e nas 
condições previstas nos artigos 62.º e 63.º,
e após consulta do comité em 
conformidade com o artigo 64.º:

Or. en

Alteração 165
Heide Rühle

Posição do Conselho
Artigo 60 – n.º 1 – alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

a) A determinação, se adequado, das 
características essenciais ou dos níveis-
limite dentro de famílias específicas de 
produtos de construção, em relação aos 
quais o fabricante deve declarar, nos 
termos dos artigos 3.º a 6.º, o desempenho 
do seu produto aquando da sua colocação 
no mercado em função da sua utilização 
prevista, por níveis ou classes, ou por meio 
de uma descrição;

a) A determinação das características 
essenciais ou dos níveis-limite dentro de 
famílias específicas de produtos de 
construção, em relação aos quais o 
fabricante deve declarar, nos termos dos 
artigos 3.º a 6.º, o desempenho do seu 
produto aquando da sua colocação no 
mercado em função da sua utilização 
prevista, por níveis ou classes, ou por meio 
de uma descrição;

Or. en

Alteração 166
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Heide Rühle

Posição do Conselho
Anexo I – parágrafo 1 

Posição do Conselho Alteração

As obras de construção devem, no seu todo 
e nas partes separadas de que se compõem, 

As obras de construção devem, no seu todo 
e nas partes separadas de que se compõem, 
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estar aptas para o uso a que se destinam. 
As obras de construção devem satisfazer, 
em condições normais de manutenção, as 
exigências básicas das obras de construção 
durante um período de vida útil 
economicamente razoável.

estar aptas para o uso a que se destinam. 
As obras de construção devem satisfazer, 
em condições normais de manutenção, as 
exigências básicas das obras de construção 
durante um período de vida útil 
economicamente razoável. A determinação 
das características essenciais do produto e 
dos métodos e critérios de identificação do 
desempenho dos produtos no que se refere 
às exigências básicas ao abrigo deste 
anexo é feita nas especificações técnicas.
A demonstração das exigências básicas 
deve ser feita, sempre que possível, 
através de regulamentação europeia 
harmonizada (por exemplo, 
“Eurocódigos”).

Or. de

Justificação

A proposta do Conselho só concretiza parcialmente a harmonização pretendida. Na ausência 
de normas de demonstração harmonizadas integralmente a nível europeu segundo o disposto 
no anexo I, as características e desempenhos dos produtos para isso necessários têm de ser 
derivados das normas de demonstração nacionais. Daqui resulta que os fabricantes de 
produtos de construção têm de respeitar uma imensidão de parâmetros e características 
nacionais diferentes. Por isso, os Eurocódigos já existentes devem ser consagrados no 
presente regulamento.

Alteração 167
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Anexo I – parte 3 – ponto 1 - alínea d) 

Posição do Conselho Alteração

d) Libertação de substâncias perigosas em 
águas subterrâneas, em águas marinhas ou 
no solo;

d) Libertação de substâncias perigosas em 
águas subterrâneas, em lagos, em rios, em 
águas marinhas ou no solo;

Or. en
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Alteração 168
Eija-Riitta Korhola

Posição do Conselho
Anexo I – parte 3 – ponto 1 - alínea d) 

Posição do Conselho Alteração

d) Libertação de substâncias perigosas em 
águas subterrâneas, em águas marinhas ou 
no solo;

d) Libertação de substâncias perigosas em 
águas subterrâneas, em águas marinhas, em 
lagos, em sistemas fluviais ou no solo;

Or. en

Alteração 169
Andreas Schwab

Posição do Conselho
Anexo I - parte 7 

Posição do Conselho Alteração

7. Utilização sustentável dos recursos 
naturais

7. Utilização sustentável dos recursos 
naturais nas obras de construção

Or. en

Justificação

Importa indicar no título que se trata de obras de construção a fim de evitar mal-entendidos.

Alteração 170
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Anexo I - parte 7 

Posição do Conselho Alteração

7. Utilização sustentável dos recursos 
naturais

7. Utilização sustentável dos recursos 
naturais na construção e nas obras 
públicas

Or. en
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Alteração 171
Heide Rühle

Posição do Conselho
Anexo I - parte 7 - ponto 1 - parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

As obras de construção devem ser 
concebidas, realizadas e demolidas de 
modo a garantir a utilização sustentável 
dos recursos naturais e a assegurar:

As obras de construção devem ser 
concebidas, realizadas e demolidas de 
modo a garantir a utilização sustentável 
dos recursos naturais e, em particular, a 
assegurar:

Or. en

Alteração 172
Eija-Riitta Korhola

Posição do Conselho
Anexo I - parte 7 - ponto 1 - parte introdutória 

Posição do Conselho Alteração

As obras de construção devem ser 
concebidas, realizadas e demolidas de 
modo a garantir a utilização sustentável 
dos recursos naturais e a assegurar:

As obras de construção devem ser 
concebidas, realizadas e demolidas de 
modo a garantir a utilização sustentável 
dos recursos naturais durante o seu ciclo 
de vida e a assegurar:

Or. en

Justificação

O sector da construção consome até 50% das matérias-primas utilizadas na Europa e é 
responsável por 40% de todos os resíduos produzidos na Europa. A fim de ter em conta a 
política da UE em matéria de “utilização sustentável dos recursos naturais”, tal como 
definida na Comunicação intitulada "Para uma Estratégia Temática sobre a Utilização 
Sustentável dos Recursos Naturais" (COM(2005)0670), é importante garantir que as 
declarações ambientais dos produtos (DAP) de construção incluem as informações essenciais 
relativas ao objectivo principal da União em matéria de utilização sustentável dos recursos 
naturais durante o ciclo de vida dos mesmos.
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Alteração 173
Heide Rühle

Posição do Conselho
Anexo I – parte 7 – ponto 1 - alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

a) A reciclabilidade das obras de 
construção, dos seus materiais e das suas 
partes após a demolição;

a) A reutilização ou a reciclabilidade das 
obras de construção, dos seus materiais e 
das suas partes após a demolição;

Or. en

Alteração 174
Eija-Riitta Korhola

Posição do Conselho
Anexo I – parte 7 – ponto 1-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

1-A. As informações ambientais dos 
produtos de construção devem referir, 
pelo menos, o seguinte:
a) a utilização de recursos naturais 
(incluindo a distinção entre energia e 
matérias renováveis e não renováveis); 
b) os impactos ambientais; e
c) os resíduos gerados.

Or. en

Justificação

Construction sector consumes up to 50% raw materials used in Europe and generates 40% 
waste of all waste generated in Europe. Therefore, considering a clear and present need for 
clarification of the content of the new Basic Works Requirement 7 (Sustainable use of natural 
resources), especially interpretation of the content of the point "c" (use of environmentally 
compatible raw and secondary materials in the construction works), and considering that 
Recital 50 is making a very important link between the assesment of the sustainable use of 
natural resources and the environmental information covered by the Environmental Product 
Declaration (EPD) of a construction product, more regulatory guidance shoud be provided in 
the Annex I. In order to take into account the EU policy regarding "sustainable use of natural 
resources" as defined in the EU Thematic Strategy for Sustainable Use of Natural Resources" 
(COM 2005/670), it must be ensured that EPDs of the construction products include the 
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relevant infomation on the EU main target in a relation to sustainable use of natural 
resources.

Alteração 175
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Posição do Conselho
Anexo II – ponto 5 – título 

Posição do Conselho Alteração

5. Participação da Comissão 5. Participação da Comissão e do 
fabricante

Or. de

Justificação

É imperativo que os fabricantes também possam participar.

Alteração 176
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Anexo II – ponto 5 – parágrafo 1 

Posição do Conselho Alteração

Um representante da Comissão pode
participar, como observador, em todas as 
fases de execução do programa de trabalho.

Um representante da Comissão e um dos 
fabricantes podem participar, como 
observadores, em todas as fases de 
execução do programa de trabalho.

Or. de

Justificação

É imperativo que os fabricantes também possam participar.
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Alteração 177
Heide Rühle

Posição do Conselho
Anexo II – parte 7 – ponto 1 – alínea c) 

Posição do Conselho Alteração

c) Enviar uma cópia à Comissão. c) Enviar uma cópia à Comissão após 
consulta do comité em conformidade com 
o artigo 64.º.

Or. en

Alteração 178
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Anexo II – ponto 7 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Se, no prazo de quinze dias úteis a contar 
da recepção, a Comissão comunicar as suas 
observações sobre o projecto de 
documento de avaliação europeu à 
organização dos OAT, esta procede à 
alteração do projecto em conformidade e 
envia uma cópia do documento de 
avaliação europeu aprovado ao fabricante e 
à Comissão.

Se, no prazo de quinze dias úteis a contar 
da recepção, a Comissão comunicar as suas 
observações sobre a cópia de documento 
de avaliação europeu à organização dos 
OAT, esta procede à verificação das 
observações e envia uma cópia do 
documento de avaliação europeu alterado 
ou não ao fabricante e à Comissão.

Or. de

Justificação

A formulação é errónea porque o projecto já foi aprovado em b) e portanto deixou de ser 
projecto. Além disso, a influência da Comissão - que obviamente deve resultar sempre numa 
alteração - já não é aceitável nesta forma.

Alteração 179
Heide Rühle

Posição do Conselho
Anexo III - parte 7 - ponto 2 
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Posição do Conselho Alteração

Se, no prazo de quinze dias úteis a contar 
da recepção, a Comissão comunicar as suas 
observações sobre o projecto de documento 
de avaliação europeu à organização dos 
OAT, esta procede à alteração do projecto 
em conformidade e envia uma cópia do 
documento de avaliação europeu aprovado 
ao fabricante e à Comissão.

Se, no prazo de quinze dias úteis a contar 
da recepção, a Comissão comunicar as suas 
observações sobre o projecto de documento 
de avaliação europeu à organização dos 
OAT, esta procede à reapreciação do 
projecto tendo em conta as referidas 
observações e envia uma cópia do 
documento de avaliação europeu aprovado 
ao fabricante e à Comissão.

Or. en

Alteração 180
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Posição do Conselho
Annex III – título

Posição do Conselho Alteração

N.º ……………. Suprimido

Or. de

Justificação

Não se percebe por que motivo ainda deve haver outro número além do código de 
identificação referido em 1.

Alteração 181
Mitro Repo

Posição do Conselho
Anexo III – ponto 3 – alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

a) A referência datada da norma 
harmonizada correspondente e, se 
pertinente, o número de referência da 
documentação técnica específica utilizada;

a) A referência datada da norma 
harmonizada correspondente e, se 
pertinente, o número de referência da 
documentação utilizada para os efeitos 
especificados nos artigos 36.º a 38.º;
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Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.

Alteração 182
Mitro Repo

Posição do Conselho
Anexo III – ponto 3 – parágrafo 2 

Posição do Conselho Alteração

Quando, nos termos do artigo 37.º ou do
artigo 38.º, tenha sido utilizada
documentação técnica específica, os 
requisitos a que o produto obedece:

Quando o artigo 37.º ou o artigo 38.º 
tenham sido evocados, os requisitos a que 
o produto obedece:

Or. en

Justificação

Articles 36-38 define the simplified procedure, available for the manufacturers to, wherever 
deemed possible, decrease the costs incurred from testing their products. The initial COM 
proposal had named the documentation for the manufacturer using the simplified procedure 
to demonstrate that the conditions for this use are fulfilled as the "Specific Technical 
Procedures" (STD). However, this has caused a lot of confusion and resulted in the current 
difficulties where recital and definition go against articles 36-38. In order to remove these 
incoherences following amendments are proposed: 1) to delete the definition of STD (art. 
2.15) and the whole concept as unnecessary and to replace it by the term "appropriate 
documentation"; 2) to reformulate articles 36-38 accordingly; and 3) to delete the term STD 
from all other articles and Annex III.
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Alteração 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Posição do Conselho
Anexo V – ponto 1.1 – alínea b) – subalínea iv) 

Posição do Conselho Alteração

(iv) nos ensaios aleatórios de amostras 
colhidas antes da colocação do produto no 
mercado.

(iv) num acordo com o fabricante que 
preveja a realização de ensaios aleatórios 
de amostras colhidas após a colocação do 
produto no mercado.

Or. pl

Justificação

A realização de ensaios aleatórios antes da colocação do produto no mercado não faz sentido 
porque os ensaios de tipo (que são mais exaustivos do que os aleatórios) já são efectuados 
nessa fase e também porque as amostras a usar em eventuais ensaios aleatórios antes da 
colocação no mercado seriam fornecidas pelo fabricante. Podemos presumir que este fornece 
um produto com as propriedades declaradas. Os ensaios aleatórios devem ser realizados 
quando o produto já está no mercado.


