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Alteração 26
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) É necessário prever medidas 
transitórias que permitam disponibilizar no 
mercado e colocar em serviço instrumentos 
de medição que tenham sido colocados no 
mercado em conformidade com a Diretiva 
2004/22/CE.

(46) É preciso conceder aos fabricantes e 
importadores um período de tempo 
razoável, mas limitado, para exercerem 
todos os direitos previstos pelas 
disposições nacionais vigentes antes da 
data de aplicação das normas nacionais 
que transpõem a presente diretiva, por 
exemplo, para escoarem as respetivas 
existências de produtos fabricados. É 
necessário prever medidas transitórias que 
permitam disponibilizar no mercado e 
colocar em serviço instrumentos de 
medição que tenham sido colocados no 
mercado em conformidade com a Diretiva 
2004/22/CE.

Or. en

Alteração 27
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Subconjunto», dispositivo físico 
mencionado como tal nos anexos 
específicos, que funciona 
independentemente e constitui um 
instrumento de medição quando associado 
a outro subconjunto com o qual é 
compatível, ou a um instrumento de 
medição com o qual é compatível;

(2) «Subconjunto», dispositivo físico 
mencionado como tal nos anexos relativos 
a instrumentos específicos, que funciona 
independentemente e constitui um 
instrumento de medição quando associado 
a outro subconjunto com o qual é 
compatível, ou a um instrumento de 
medição com o qual é compatível;

Or. en
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Alteração 28
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Colocação em serviço», a primeira 
utilização de um instrumento destinado ao 
utilizador final, para os fins a que se 
destina;

(7) «Colocação em serviço», a primeira 
utilização de um instrumento de medição
destinado ao utilizador final, para os fins a 
que se destina;

Or. en

Alteração 29
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que existam anexos específicos 
que estabeleçam os requisitos essenciais de 
um subconjunto, a presente diretiva 
aplicar-se-á, com as necessárias 
adaptações, ao referido subconjunto.

Sempre que existam anexos relativos a 
instrumentos específicos que estabeleçam 
os requisitos essenciais de um subconjunto, 
a presente diretiva aplicar-se-á, com as 
necessárias adaptações, ao referido 
subconjunto.

Or. en

Alteração 30
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos essenciais e avaliação da 
conformidade

Requisitos essenciais
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Or. en

Alteração 31
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fabricantes devem assegurar que nos 
seus instrumentos de medição figura o tipo, 
o número do lote ou da série, ou quaisquer 
outros elementos que permitam a respetiva 
identificação, ou, se as dimensões ou a 
natureza do instrumento de medição não o 
permitirem, que a informação exigida 
conste da embalagem ou de um documento 
que acompanhe o instrumento de medição.

5. Os fabricantes devem assegurar que nos 
seus instrumentos de medição figura o tipo, 
o número do lote ou da série, ou quaisquer 
outros elementos que permitam a respetiva 
identificação, ou, se as dimensões ou a 
natureza do instrumento de medição não o 
permitirem, que a informação exigida 
conste da embalagem ou de um documento 
que acompanhe o instrumento de medição,
em conformidade com o disposto no
anexo I, ponto 9.2.

Or. en

Alteração 32
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os fabricantes devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada e o endereço de contacto no 
instrumento de medição, ou, se tal não for 
possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o instrumento 
de medição. O endereço deve indicar um 
único ponto de contacto.

6. Os fabricantes devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada, o seu endereço web numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos utilizadores finais e
pelas autoridades de fiscalização do 
mercado, e o endereço de contacto no 
instrumento de medição, ou, se tal não for 
possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o instrumento 
de medição, em conformidade com o 
disposto no anexo I, ponto 9.2. O endereço 
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deve indicar um único ponto de contacto.

Or. en

Alteração 33
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes devem assegurar que os 
instrumentos de medição são 
acompanhados de instruções e 
informações, em conformidade com o 
disposto no anexo I, ponto 9.3, numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos utilizadores finais, de 
acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir.

7. Os fabricantes devem assegurar que os 
instrumentos de medição são 
acompanhados de uma cópia da 
declaração UE de conformidade e de
instruções e informações, em conformidade 
com o disposto no anexo I, ponto 9.3, 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos utilizadores finais, de 
acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir.

Or. fr

Justificação

Especificação da obrigação de fornecimento da declaração de conformidade prevista nos 
módulos dos procedimentos de avaliação.

Alteração 34
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada e o endereço de contacto no 
instrumento de medição, ou, se tal não for 
possível, na embalagem ou num 

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada, o seu endereço web numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos utilizadores finais e
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documento que acompanhe o instrumento 
de medição em conformidade com o 
disposto no anexo I, ponto 9.2.

pelas autoridades de fiscalização do 
mercado, e o endereço de contacto no 
instrumento de medição, ou, se tal não for 
possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o instrumento 
de medição em conformidade com o 
disposto no anexo I, ponto 9.2.

Or. en

Alteração 35
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os importadores devem assegurar que os 
instrumentos de medição são 
acompanhados de instruções e 
informações, em conformidade com o 
disposto no anexo I, ponto 9.3, numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos utilizadores finais, de 
acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir.

4. Os importadores devem assegurar que os 
instrumentos de medição são 
acompanhados de uma cópia da 
declaração UE de conformidade e de
instruções e informações, em conformidade 
com o disposto no anexo I, ponto 9.3, 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos utilizadores finais, de 
acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir.

Or. fr

Justificação

Especificação da obrigação de fornecimento da declaração de conformidade prevista nos 
módulos dos procedimentos de avaliação.

Alteração 36
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um documento normativo 
satisfaz os requisitos que abrange e que 

1. A pedido de um Estado-Membro ou por 
sua própria iniciativa, a Comissão pode, 
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constam do anexo I e dos anexos 
pertinentes relativos a instrumentos 
específicos, a Comissão pode

se pertinente,

Or. en

Alteração 37
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

publicar no Jornal Oficial da União 
Europeia, a referência desse documento 
normativo.

Suprimido

Or. en

Alteração 38
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Identificar os documentos normativos 
e, numa lista, indicar as partes desses 
documentos que satisfazem os requisitos 
aplicáveis e que se encontram 
estabelecidos no anexo I e nos anexos 
relativos a instrumentos específicos;

Or. en

Alteração 39
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b) Publicar no Jornal Oficial da União 
Europeia a referência desse documento 
normativo.

Or. en

Alteração 40
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração UE de conformidade deve 
respeitar o modelo que consta do anexo III 
da Decisão n.º 768/2008/CE, conter os 
elementos especificados nos módulos 
aplicáveis que constam do anexo II da 
presente diretiva e ser permanentemente 
atualizada. A referida declaração deve ser 
traduzida para a língua ou línguas exigidas 
pelo Estado-Membro em cujo mercado o 
instrumento de medição é colocado ou 
disponibilizado.

2. A declaração UE de conformidade deve 
respeitar o modelo que consta do anexo III 
da Decisão n.º 768/2008/CE, conter os 
elementos especificados nos módulos 
aplicáveis que constam do anexo II da 
presente diretiva e ser permanentemente 
atualizada. A referida declaração pode, 
mediante pedido, ser traduzida para a 
língua ou línguas exigidas pelo 
Estado-Membro em cujo mercado o 
instrumento de medição é colocado ou 
disponibilizado.

Or. en

Alteração 41
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os princípios gerais estabelecidos no 
artigo 30.º do Regulamento (CE) 
n.º 765/2008 aplicam-se, mutatis 
mutandis, à marcação metrológica 
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suplementar.

Or. en

Alteração 42
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. É interdita a aposição, num 
instrumento de medição, de marcações 
suscetíveis de induzir terceiros em erro 
quanto ao significado e/ou à forma da 
marcação metrológica suplementar. 
Podem ser apostas outras marcações nos 
instrumentos de medição, desde que por 
esse facto não sejam reduzidas a 
visibilidade e a legibilidade da marcação 
metrológica suplementar.

Or. fr

Justificação

É conveniente continuar a assegurar a proteção da marcação metrológica suplementar para 
evitar qualquer risco de confusão ou indução em erro.

Alteração 43
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão e aos outros Estados-Membros 
os organismos autorizados a efetuar as 
atividades de avaliação da conformidade 
para terceiros, ao abrigo da presente 
diretiva. Essa notificação deve incluir 

1. Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão e aos outros Estados-Membros 
os organismos autorizados a efetuar as 
atividades de avaliação da conformidade 
para terceiros, ao abrigo da presente 
diretiva.
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informações acerca do ou dos tipos de 
instrumentos de medição para os quais 
cada organismo foi designado e, se 
pertinente, das classes de precisão dos 
instrumentos, do intervalo de medição, da 
tecnologia de medição e de quaisquer 
outras características dos instrumentos 
que condicionem o âmbito da notificação.

Or. en

Alteração 44
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem decidir 
que a avaliação e o controlo referidos no 
n.º 1 são efetuados por um organismo de 
acreditação nacional na aceção e em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 765/2008.

2. A avaliação e o controlo referidos no 
n.º 1 são efetuados por um organismo de 
acreditação nacional na aceção e em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 765/2008.

Or. fr

Justificação

Por garantir a fiabilidade e a imparcialidade das certificações e, por conseguinte, por 
motivos de segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, fazer parte de um grupo empresarial ou 
associação profissional.

Alteração 45
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Pode considerar-se que preenche esses Suprimido
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requisitos qualquer organismo que 
pertença a uma organização empresarial 
ou associação profissional representativa 
de empresas envolvidas em atividades de 
projeto, fabrico, fornecimento, montagem, 
utilização ou manutenção dos 
instrumentos de medição que avalia, 
desde que prove a respetiva independência 
e a inexistência de conflitos de interesses.

Or. fr

Justificação

Por garantir a fiabilidade e a imparcialidade das certificações e, por conseguinte, por 
motivos de segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, fazer parte de um grupo empresarial ou 
associação profissional.

Alteração 46
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores, 
membros da administração e o pessoal 
encarregado de executar as tarefas de 
avaliação da conformidade não podem ser 
o projetista, o fabricante, o fornecedor, o 
instalador, o comprador, o proprietário, o 
utilizador ou o responsável pela 
manutenção dos instrumentos de medição a 
avaliar, nem o mandatário de qualquer 
uma dessas pessoas. Esta exigência não 
impede a utilização de instrumentos de 
medição avaliados que sejam necessários 
às atividades do organismo de avaliação da 
conformidade nem a utilização dos 
instrumentos de medição para fins 
pessoais.

4. Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores, 
membros da administração e o pessoal 
encarregado de executar as tarefas de 
avaliação da conformidade não podem ser 
o projetista, o fabricante, o fornecedor, o 
instalador, o comprador, o proprietário, o 
utilizador ou o responsável pela 
manutenção de instrumentos de medição, 
nem o mandatário de qualquer uma dessas 
pessoas. Esta exigência não impede a 
utilização de instrumentos de medição 
avaliados que sejam necessários às 
atividades do organismo de avaliação da 
conformidade nem a utilização dos 
instrumentos de medição para fins 
pessoais.

Or. fr
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Justificação

Por garantir a fiabilidade e a imparcialidade das certificações e, por conseguinte, por 
motivos de segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, fazer parte de um grupo empresarial ou 
associação profissional.

Alteração 47
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores, 
membros da administração e o pessoal 
encarregado de executar as tarefas de 
avaliação da conformidade não podem 
intervir diretamente no projeto, no fabrico 
ou na construção, na comercialização, na 
instalação, na utilização ou na manutenção 
desses instrumentos de medição, nem ser 
mandatários das pessoas envolvidas nessas 
atividades. Aqueles não podem exercer 
qualquer atividade que possa conflituar 
com a independência da sua apreciação ou 
com a integridade no desempenho das 
atividades de avaliação da conformidade 
para as quais são notificados. Esta 
disposição é aplicável nomeadamente aos 
serviços de consultoria.

Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores, 
membros da administração e o pessoal 
encarregado de executar as tarefas de 
avaliação da conformidade não podem 
intervir diretamente no projeto, no fabrico 
ou na construção, na comercialização, na 
instalação, na utilização ou na manutenção 
de instrumentos de medição, nem ser 
mandatários das pessoas envolvidas nessas 
atividades. Aqueles não podem exercer 
qualquer atividade que possa conflituar 
com a independência da sua apreciação ou 
com a integridade no desempenho das 
atividades de avaliação da conformidade 
para as quais são notificados. Esta 
disposição é aplicável nomeadamente aos 
serviços de consultoria.

Or. fr

Justificação

Por garantir a fiabilidade e a imparcialidade das certificações e, por conseguinte, por 
motivos de segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, fazer parte de um grupo empresarial ou 
associação profissional.

Alteração 48
Bernadette Vergnaud
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Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pedido deve ser acompanhado de uma 
descrição das atividades de avaliação da 
conformidade, do ou dos módulos de 
avaliação da conformidade e do ou dos 
instrumentos de medição em relação aos 
quais os organismos se consideram 
competentes, bem como de um certificado 
de acreditação, se existir, emitido por um 
organismo nacional de acreditação, 
atestando que os organismos de avaliação 
da conformidade cumprem os requisitos 
estabelecidos no artigo 28.º.

2. O pedido deve ser acompanhado de uma 
descrição das atividades de avaliação da 
conformidade, do ou dos módulos de 
avaliação da conformidade e do ou dos 
instrumentos de medição em relação aos 
quais os organismos se consideram 
competentes, bem como de um certificado 
de acreditação emitido por um organismo 
nacional de acreditação, atestando que os 
organismos de avaliação da conformidade 
cumprem os requisitos estabelecidos no 
artigo 28.º.

Or. fr

Justificação

Por garantir a fiabilidade e a imparcialidade das certificações e, por conseguinte, por 
motivos de segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, fazer parte de um grupo empresarial ou 
associação profissional.

Alteração 49
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que não possa apresentar o 
certificado de acreditação, o organismo de 
avaliação da conformidade deve fornecer 
à autoridade notificadora todas as provas 
documentais necessárias à verificação, ao 
reconhecimento e ao controlo regular da 
sua conformidade com os requisitos 
previstos no artigo 28.º.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Por garantir a fiabilidade e a imparcialidade das certificações e, por conseguinte, por 
motivos de segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, fazer parte de um grupo empresarial ou 
associação profissional.

Alteração 50
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A notificação deve incluir dados 
pormenorizados das atividades de 
avaliação da conformidade, do(s) 
módulo(s) de avaliação da conformidade e 
do(s) instrumento(s) de medição em causa, 
bem como a certificação de competência 
relevante.

3. A notificação deve incluir informações 
acerca dos tipos de instrumentos de 
medição para os quais cada organismo foi 
designado e, se pertinente, das classes de 
precisão dos instrumentos, do intervalo de 
medição, da tecnologia de medição e de 
quaisquer outras características dos 
instrumentos que condicionem o âmbito 
da notificação. A notificação deve incluir
dados pormenorizados das atividades de 
avaliação da conformidade, do(s) 
módulo(s) de avaliação da conformidade e 
do(s) instrumento(s) de medição em causa, 
bem como a certificação de competência 
relevante.

Or. en

Alteração 51
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se a notificação não se basear no 
certificado de acreditação referido no 
artigo 31.º, n.º 2, a autoridade 

Suprimido
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notificadora deve facultar à Comissão e 
aos outros Estados-Membros prova 
documental que ateste da competência 
técnica do organismo de avaliação da 
conformidade e das disposições 
introduzidas para assegurar que o 
organismo é auditado periodicamente e 
continua a cumprir os requisitos 
estabelecidos no artigo 28.º.

Or. fr

Justificação

Por garantir a fiabilidade e a imparcialidade das certificações e, por conseguinte, por 
motivos de segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, fazer parte de um grupo empresarial ou 
associação profissional.

Alteração 52
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. O organismo em causa apenas pode 
efetuar as atividades de um organismo 
notificado se nem a Comissão nem os 
Estados-Membros tiverem levantado 
objeções nas duas semanas seguintes à 
notificação, sempre que seja utilizado um 
certificado de acreditação, e nos dois 
meses seguintes à notificação, se a 
acreditação não for utilizada.

5. O organismo em causa apenas pode 
exercer as atividades de um organismo 
notificado se nem a Comissão nem os 
Estados-Membros tiverem levantado 
objeções nas duas semanas seguintes à 
notificação.

Or. fr

Justificação

Por garantir a fiabilidade e a imparcialidade das certificações e, por conseguinte, por 
motivos de segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem ser acreditados 
pelas autoridades e não devem, em caso algum, fazer parte de um grupo empresarial ou 
associação profissional.



AM\904346PT.doc 17/19 PE491.131v01-00

PT

Alteração 53
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que o operador económico em 
causa não tomar as medidas corretivas 
adequadas no prazo referido no segundo 
parágrafo do n.º 1, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem tomar 
todas as medidas provisórias adequadas 
para proibir a disponibilização do 
instrumento de medição no respetivo 
mercado ou para o retirar do mercado ou 
recolher.

4. Sempre que o operador económico em 
causa não tomar as medidas corretivas 
adequadas no prazo referido no segundo 
parágrafo do n.º 1, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem tomar 
todas as medidas provisórias adequadas 
para proibir ou limitar a disponibilização 
do instrumento de medição no respetivo 
mercado ou para o retirar do mercado ou 
recolher.

Or. en

Alteração 54
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 55
Zuzana Roithová
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Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em aplicação 
do disposto no artigo 46.º só pode entrar 
em vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse período, estes últimos tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
formularão objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo pode ser prolongado por dois meses.

5. Um ato delegado adotado em aplicação 
do disposto no artigo 47.º só pode entrar 
em vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse período, estes últimos tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
formularão objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo pode ser prolongado por dois meses.

Or. en

Alteração 56
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até [inserir data – 2 anos após a 
adoção], as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento aos 
artigos 4.º, n.os 5 a 22, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 
13.º, 14.º, [15.º], 20.º, 22.º, 23.º, n.º 1, 23.º, 
n.º 3, 23.º, n.º 5, 23.º, n.º 6, 24.º, 25.º, 26.º, 
27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 
35.º, 36.º, 37.º, 38.º, 39.º, 40.º, 41.º, 42.º, 
43.º, 44.º, 45.º, 49.º, 50 .º e ao anexo II. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre as mesmas e a 
presente diretiva.

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até [inserir data – três anos após a 
adoção], as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento aos 
artigos 4.º, n.os 5 a 22, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 
13.º, 14.º, [15.º], 20.º, 22.º, 23.º, n.º 1, 23.º, 
n.º 3, 23.º, n.º 5, 23.º, n.º 6, 24.º, 25.º, 26.º, 
27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 
35.º, 36.º, 37.º, 38.º, 39.º, 40.º, 41.º, 42.º, 
43.º, 44.º, 45.º, 49.º, 50 .º e ao anexo II. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre as mesmas e a 
presente diretiva.

Or. en
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Alteração 57
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 9 – ponto 9.2

Texto da Comissão Alteração

9.2. No caso dos instrumentos com 
dimensões demasiado pequenas ou 
composição demasiado sensível para 
comportar toda a informação de interesse, a 
embalagem, se a houver, e a documentação 
de acompanhamento exigida nos termos da 
presente diretiva devem ser adequadamente 
marcadas.

9.2. No caso dos instrumentos com 
dimensões demasiado pequenas ou 
composição demasiado sensível para 
comportar toda a informação de interesse, a 
embalagem, se a houver, ou a 
documentação de acompanhamento exigida 
nos termos da presente diretiva devem ser 
adequadamente marcadas.

Or. en


