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Alteração 34
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os operadores económicos devem ser 
responsáveis pela conformidade dos 
ascensores e respetivos componentes de 
segurança, de acordo com o respetivo papel 
no circuito comercial, a fim de assegurar 
um elevado nível de proteção do interesse 
público, como a saúde e a segurança, a 
proteção dos consumidores e para garantir 
uma concorrência leal no mercado da 
União.

(5) Os operadores económicos devem ser 
responsáveis pela conformidade dos 
ascensores e respetivos componentes de 
segurança, de acordo com o respetivo papel 
no circuito comercial, a fim de assegurar 
um elevado nível de proteção do interesse 
público, como a saúde e a segurança, a 
proteção dos consumidores, incluindo um 
elevado nível de proteção dos 
consumidores vulneráveis, e para garantir 
uma concorrência leal no mercado da 
União.

Or. en

Justificação

O artigo 2.º, n.º 1, da diretiva especifica que um ascensor deve ser usado para transportar 
pessoas, com ou sem bens, ou objetos, apenas quando seja acessível a pessoas. A segurança 
da pessoa que entra no habitáculo deve ser assegurada, se aplicável. Não é necessário 
especificar em que casos (quer os ascensores se destinem ao transporte de pessoas, pessoas e 
bens, ou apenas bens, quando o habitáculo seja acessível) deve ser prestada particular 
atenção à proteção dos utilizadores vulneráveis.

Alteração 35
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O sistema vigente deve ser 
complementado por um procedimento que 
permita que as partes interessadas sejam 

(30) O sistema vigente deve ser 
complementado por um procedimento que 
permita que as partes interessadas sejam 
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informadas das medidas previstas em 
relação a ascensores ou respetivos 
componentes de segurança que apresentem 
um risco para a saúde e a segurança das 
pessoas ou para outros aspetos da proteção 
do interesse público. Deve ainda permitir 
às autoridades de fiscalização do mercado 
atuarem numa fase precoce em relação a 
tais ascensores ou respetivos componentes 
de segurança, em cooperação com os 
operadores económicos em causa.

informadas das medidas previstas em 
relação a ascensores ou respetivos 
componentes de segurança que apresentem 
um risco para a saúde e a segurança das 
pessoas, incluindo a segurança das 
crianças, dos idosos e das pessoas com 
deficiência, ou para outros aspetos da 
proteção do interesse público. Deve ainda 
permitir às autoridades de fiscalização do 
mercado atuarem numa fase precoce em 
relação a tais ascensores ou respetivos 
componentes de segurança, em cooperação 
com os operadores económicos em causa.

Or. en

Justificação

O artigo 2.º, n.º 1 da diretiva especifica que um ascensor deve ser usado para transportar 
pessoas, com ou sem bens, ou objetos, apenas se o habitáculo for acessível a pessoas. A 
segurança da pessoa que entra no habitáculo deve ser assegurada, se aplicável. Não é 
necessário especificar em que casos (quer os ascensores se destinem ao transporte de 
pessoas, pessoas e bens, ou apenas bens, quando o habitáculo seja acessível) deve ser 
prestada particular atenção à proteção dos utilizadores vulneráveis

Alteração 36
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) As normas harmonizadas 
pertinentes para a presente diretiva devem 
ainda ter totalmente em conta a 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, 
assinada pela União Europeia em 23 de 
dezembro de 2010.

Or. en
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Alteração 37
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É necessário prever disposições 
transitórias que permitam disponibilizar no 
mercado e colocar em serviço ascensores 
que já tenham sido colocados no mercado 
em conformidade com a diretiva 95/16/CE.

(37) É necessário conceder aos 
fabricantes e importadores um período 
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 os respetivos 
stocks de produtos fabricados. É 
necessário prever disposições transitórias 
que permitam disponibilizar no mercado e 
colocar em serviço ascensores que já 
tenham sido colocados no mercado em 
conformidade com a Diretiva 95/16/CE.

Or. en

Alteração 38
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Mandatário», a pessoa singular ou 
coletiva estabelecida na União, mandatada 
por escrito pelo fabricante para praticar 
determinados atos em seu nome;

(8) «Mandatário», a pessoa singular ou 
coletiva estabelecida na União, mandatada 
por escrito pelo fabricante para praticar 
atos especificados em seu nome;

Or. en

Alteração 39
Zuzana Roithová
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A)"Acreditação", a aceção que lhe é 
dada pelo Regulamento (CE) n.º 
765/2008;

Or. en

Alteração 40
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B)"Organismo nacional de 
acreditação", a aceção que lhe é dada 
pelo Regulamento (CE) n.º 765/2008;

Or. en

Alteração 41
Zuzana Roithová

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

Texto da Comissão Alteração

(13) «Especificação técnica», documento 
que define os requisitos técnicos que um 
ascensor ou respetivos componentes de 
segurança devem cumprir;

Suprimido

Or. en

Alteração 42
Zuzana Roithová
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Avaliação da conformidade», o 
processo de verificação através do qual se 
demonstra se estão preenchidos os 
requisitos essenciais de saúde e segurança 
referidos no anexo I, relativos a um 
ascensor, a componentes de segurança para 
ascensores, a um processo ou a um 
sistema;

(14) «Avaliação da conformidade», o 
processo de verificação através do qual se 
demonstra se estão preenchidos os 
requisitos essenciais de saúde e segurança 
referidos na presente diretiva, relativos a 
um ascensor, a componentes de segurança 
para ascensores, a um processo ou a um 
sistema;

Or. en

Alteração 43
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

(16) «Recolha», a medida destinada a obter 
o retorno de um componente de segurança 
para ascensores que já tenha sido 
disponibilizado ao instalador;

(16) «Recolha», a medida destinada a obter 
o retorno de um componente de segurança 
para ascensores que já tenha sido 
disponibilizado ao instalador ou ao 
utilizador final;

Or. en

Alteração 44
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

(17) «Retirada», a medida destinada a 
impedir a colocação no mercado de um 
ascensor ou a disponibilização no mercado 

(17) «Retirada», a medida destinada a 
impedir a disponibilização no mercado de 
um ascensor ou a disponibilização no 
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de um componente de segurança para 
ascensores;

mercado de um componente de segurança 
para ascensores;

Or. en

Alteração 45
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas úteis para que os 
ascensores abrangidos pela presente 
diretiva só possam ser colocados no 
mercado e entrar em serviço se não 
comprometerem a segurança e a saúde das 
pessoas e, eventualmente, a segurança dos 
bens, quando convenientemente instalados 
e sujeitos a manutenção e utilizados de 
acordo com o fim a que se destinam.

1. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas úteis para que os 
ascensores abrangidos pela presente 
diretiva só possam ser colocados no 
mercado e entrar em serviço se não 
comprometerem a segurança e a saúde das 
pessoas e, eventualmente, a segurança dos 
bens, quando convenientemente instalados 
e sujeitos a manutenção e utilizados de 
acordo com o fim a que se destinam ou um 
fim razoavelmente previsível no âmbito de 
aplicação da presente diretiva.

Or. en

Justificação

É fundamental especificar que a utilização de um ascensor não só deve ser razoável, mas 
também obedecer sempre aos requisitos impostos pela presente diretiva. A definição de 
“razoabilidade” é demasiado ampla para assegurar um elevado grau de segurança jurídica 
na aplicação.

Alteração 46
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que a exiguidade do espaço 
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disponível não impossibilite a instalação 
de um ascensor num edifício já existente, 
prejudicando, por conseguinte, outros 
utilizadores vulneráveis, como crianças, 
idosos ou pessoas com deficiências 
menores, um ascensor só será 
disponibilizado no mercado se a sua 
construção permitir às pessoas com 
deficiência uma fácil utilização e um fácil 
acesso.

Or. en

Justificação

Embora a proteção das pessoas com deficiência se revista da maior importância, é 
fundamental garantir a todos os utilizadores vulneráveis (como crianças, idosos ou pessoas 
com certas deficiências menores que não as impossibilitam de usar ascensores) a 
possibilidade de instalar um ascensor num edifício já existente.

Alteração 47
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os instaladores devem assegurar que o 
ascensor é acompanhado das instruções 
referidas no ponto 6.2 do anexo I, numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos utilizadores finais, de 
acordo com o que decidir o 
Estado-Membro onde o ascensor está 
instalado.

7. Os instaladores devem assegurar que o 
ascensor é acompanhado das instruções e 
informações de segurança referidas no 
ponto 6.2 do anexo I.

Or. en

Alteração 48
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que for considerado 
apropriado, atendendo ao risco 
apresentado por um componente de 
segurança para ascensores e tendo em 
vista a proteção da saúde e da segurança 
dos consumidores, os fabricantes devem 
realizar ensaios por amostragem de 
componentes de segurança para 
ascensores disponibilizados no mercado, 
investigar as reclamações contra 
componentes de segurança para 
ascensores não conformes, ou das 
recolhas desses componentes, 
conservando se necessário um registo das 
mesmas, e informar os distribuidores de 
quaisquer ações de controlo desta 
natureza.

4. Os fabricantes devem assegurar a 
existência de procedimentos para manter 
a conformidade das produções em série. 
As alterações à conceção ou às 
características do produto e as alterações 
das normas harmonizadas ou das 
especificações técnicas que constituíram a 
referência para a comprovação da 
conformidade de um produto devem ser 
devidamente tidas em conta.

Sempre que for considerado apropriado, 
atendendo ao risco apresentado por um 
componente de segurança para 
ascensores e tendo em vista a proteção da 
saúde e da segurança dos consumidores, 
os fabricantes devem realizar ensaios por 
amostragem de componentes de 
segurança para ascensores 
disponibilizados no mercado, investigar as 
reclamações contra componentes de 
segurança para ascensores não 
conformes, ou das recolhas desses 
componentes, conservando se necessário 
um registo das mesmas, e informar os 
distribuidores de quaisquer ações de 
controlo desta natureza.

Or. en

Alteração 49
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os fabricantes devem indicar o seu 
nome, nome comercial ou marca registada 
e o endereço no qual podem ser 
contactados no componente de segurança 
para ascensores, ou, se tal não for possível, 
num rótulo integrado no componente de 
segurança para ascensores. O endereço 
deve indicar um único ponto de contacto.

6. Os fabricantes devem indicar o seu 
nome, nome comercial ou marca registada 
e o seu endereço web numa língua 
facilmente compreendida pelos 
consumidores e pelas autoridades de 
fiscalização do mercado, e o endereço no 
qual podem ser contactados no componente 
de segurança para ascensores, ou, se tal não 
for possível, num rótulo integrado no 
componente de segurança para ascensores. 
O endereço deve indicar um único ponto de 
contacto.

Or. en

Alteração 50
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, nome comercial ou marca registada 
e o endereço de contacto no componente de 
segurança para ascensores, ou, se tal não 
for possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o componente 
de segurança.

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, nome comercial ou marca registada 
e o seu endereço web numa língua 
facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais 
e pelas autoridades de fiscalização do 
mercado, e o endereço de contacto no 
componente de segurança para ascensores, 
ou, se tal não for possível, na embalagem 
ou num documento que acompanhe o 
componente de segurança.

Or. en

Alteração 51
Ashley Fox
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração UE de conformidade deve 
respeitar o modelo que consta do anexo II, 
conter os elementos especificados nos 
módulos pertinentes que constam dos 
anexos V, VIII, X, XI ou XII e ser 
permanentemente atualizada. A referida 
declaração deve ser traduzida para a língua 
ou línguas exigidas pelo Estado-Membro 
em cujo mercado o ascensor ou o 
componente de segurança para ascensores
é colocado ou disponibilizado.

2. A declaração UE de conformidade deve 
respeitar o modelo que consta do anexo II, 
conter os elementos especificados nos 
módulos pertinentes que constam dos 
anexos V, VIII, X, XI ou XII e ser 
permanentemente atualizada. A referida 
declaração pode, a pedido, ser traduzida 
para a língua ou línguas exigidas pelo 
Estado-Membro em cujo mercado o 
ascensor ou o componente de segurança 
para ascensores é colocado ou 
disponibilizado.

Or. en

Alteração 52
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 19.º – n.° 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A aprovação do sistema de garantia de 
qualidade total previsto no anexo XI.

(c) O sistema de garantia de qualidade total 
previsto no anexo XI.

Or. en

Alteração 53
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A aprovação do sistema de garantia de 
qualidade dos produtos previsto no anexo 
VI;

(a) O sistema de garantia de qualidade dos 
produtos previsto no anexo VI;
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Or. en

Alteração 54
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A aprovação do sistema de garantia de 
qualidade total previsto no anexo VII.

(b) O sistema de garantia de qualidade total 
previsto no anexo VII.

Or. en

Alteração 55
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Conformidade com o tipo, com 
controlo por amostragem dos 
componentes de segurança dos ascensores 
a que se refere o anexo IX.

Or. en

Alteração 56
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem decidir 
que a avaliação e a supervisão referidas no 
n.º 1 sejam efetuadas por um organismo 
nacional de acreditação, na aceção do 

2. A avaliação e a supervisão referidas no 
n.º 1 são efetuadas por um organismo 
nacional de acreditação, na aceção do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008, e em 
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Regulamento (CE) n.º 765/2008, e em 
conformidade com o disposto no mesmo 
regulamento.

conformidade com o disposto no mesmo 
regulamento.

Or. fr

Justificação

Por motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente acreditados pelas 
autoridades, não devendo, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
profissionais.

Alteração 57
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Pode considerar-se que preenche esses 
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 ascensores 
ou componentes de segurança para 
ascensores que avalia, desde que prove a 
respetiva independência e a inexistência 
de conflitos de interesses.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Por motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente acreditados pelas 
autoridades, não devendo, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
profissionais.

Alteração 58
Bernadette Vergnaud
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – 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 
comprador, o proprietário, o utilizador ou o 
responsável pela manutenção dos 
componentes de segurança para ascensores 
a avaliar, nem o mandatário de qualquer 
uma dessas pessoas.

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 
comprador, o proprietário, o utilizador ou o 
responsável pela manutenção dos 
componentes de segurança para ascensores,  
nem o mandatário de qualquer uma dessas 
pessoas.

Or. fr

Justificação

Por motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente acreditados pelas 
autoridades, não devendo, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
profissionais.

Alteração 59
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 24 – 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 e verificação não podem ser o 
projetista, o fabricante, o fornecedor, o 
instalador, o comprador, o proprietário, o 
utilizador ou o responsável pela 
manutenção dos ascensores a avaliar.

Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores, 
membros da administração e o pessoal 
encarregado de executar as tarefas de 
avaliação e verificação não podem ser o 
projetista, o fabricante, o fornecedor, o 
instalador, o comprador, o proprietário, o 
utilizador ou o responsável pela 
manutenção de ascensores.

Or. fr
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Justificação

Por motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente acreditados pelas 
autoridades, não devendo, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
profissionais.

Alteração 60
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pedido deve ser acompanhado de uma 
descrição dos procedimentos de avaliação 
da conformidade para os ascensores ou 
componentes de segurança para ascensores 
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 o organismo de 
avaliação da conformidade em questão 
cumpre os requisitos estabelecidos no 
artigo 24.º.

2. O pedido deve ser acompanhado de uma 
descrição dos procedimentos de avaliação 
da conformidade para os ascensores ou 
componentes de segurança para ascensores 
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 o organismo de avaliação da 
conformidade em questão cumpre os 
requisitos estabelecidos no artigo 24.º.

Or. fr

Justificação

Por motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente acreditados pelas 
autoridades, não devendo, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
profissionais.

Alteração 61
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.° 3
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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 24.º.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Por motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente acreditados pelas 
autoridades, não devendo, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
profissionais.

Alteração 62
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se a notificação não se basear no 
certificado de acreditação referido no 
artigo 27.º, n.º 2, a autoridade 
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 24.º.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Por motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente acreditados pelas 
autoridades, não devendo, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
profissionais.

Alteração 63
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. O organismo em causa só 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 organismo 
notificado se nem a Comissão nem outros 
Estados-Membros tiverem levantado 
objeções nas duas semanas seguintes à 
notificação.

Or. fr

Justificação

Por motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem ser obrigatoriamente acreditados pelas 
autoridades, não devendo, em caso algum, ser associações de empresas ou federações 
profissionais.

Alteração 64
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que o instalador não tomar as 
medidas corretivas adequadas no prazo 
referido no segundo parágrafo do n.º 1, as 

4. Sempre que o instalador não tomar as 
medidas corretivas adequadas no prazo 
referido no segundo parágrafo do n.º 1, as 
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autoridades de fiscalização do mercado 
devem tomar todas as medidas provisórias 
adequadas para restringir a colocação no 
respetivo mercado nacional ou a colocação 
em serviço.

autoridades de fiscalização do mercado 
devem tomar todas as medidas provisórias 
adequadas para restringir a colocação no 
respetivo mercado nacional e a colocação 
em serviço.

Or. en

Alteração 65
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O ascensor ou o componente de 
segurança para ascensores não cumpre os 
requisitos essenciais de saúde e segurança 
previstos no anexo I;

(a) O ascensor ou o componente de 
segurança para ascensores não cumpre os 
requisitos essenciais de saúde e segurança 
previstos na presente diretiva;

Or. en

Alteração 66
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se, no prazo de 2 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 67
Zuzana Roithová
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Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Se a medida nacional relativa a um 
ascensor for considerada justificada, todos 
os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir a 
restrição à colocação no mercado ou em 
serviço do ascensor não conforme no 
respetivo mercado nacional.

2. Se a medida nacional relativa a um 
ascensor for considerada justificada, todos 
os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir a 
restrição à colocação no mercado e em 
serviço do ascensor não conforme no 
respetivo mercado nacional.

Or. en

Alteração 68
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A marcação CE foi aposta em violação 
do artigo 30.º do Regulamento (CE) n.º 
765/2008 ou dos artigos 18.º e 19.º da 
presente diretiva;

(a) A marcação CE foi aposta em violação 
do artigo 30.º do Regulamento (CE) n.º 
765/2008 ou do artigo 19.º da presente 
diretiva;

Or. en

Alteração 69
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar até  [ dia (geralmente o último dia 
do mês)/mês/ano = 2 anos após a adoção] 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar até  [ dia (geralmente o último dia 
do mês)/mês/ano = três anos após a 
adoção] as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
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cumprimento aos artigos: [artigo 2.º, 
pontos 5 a 19, artigos  7.º a 14.º, artigos  
17.º e 18.º, artigo 19.º, n.º 5, artigos  20.º a 
45.º, artigo 46.º, n.º 1, artigos 47.º a 49.º] e 
aos anexos: [anexo II, parte A, alíneas f), 
k), l), m), anexo II, parte B, alíneas d), j), 
k), l), anexo IV, parte A, pontos 2 e), 3 c), 
3 e), 3 g); pontos 4 b) a e), pontos 5 a 9, 
anexo IV, parte B, pontos 2 e), 3 c), 3 e), 3 
h); pontos 4 c) a e); ponto 5 n.º 2 a 4; 
pontos Pontos 6 a 9 ; anexo V, ponto 3.3 
b), pontos 6-7, anexo VI, pontos: 3.1 a) a 
c); ponto 3.3 n.º 4 e 5; ponto 4.3, pontos  6 
e 7; anexo VII, pontos 3.1 a) e b), 3.1 d), 
3.1 f); ponto 3.3, ponto 4.2, ponto 6; anexo 
VII, pontos 3 c) e d), 3 g); anexo VII, 
ponto 4, anexo IX, pontos 3 a) a d); anexo 
X, pontos 3.1 a), 3.1 e), ponto 3,4, pontos 6 
a 7; anexo XI, pontos 3.1 a) a c), 3.1 e), 
pontos  3.3.3 e 3.3.4, pontos 3.4 e 3.5, 
ponto 5 b), ponto 6, anexo XII, ponto 3.1 
a), ponto 3.3, ponto 6]. [Os artigos e 
anexos que foram alterados em substância 
relativamente à anterior diretiva] . 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 .

necessárias para dar cumprimento aos 
artigos: [artigo 2.º, pontos 5 a 19, artigos  
7.º a 14.º, artigos 17.º e 18.º, artigo 19.º, n.º 
5, Artigos 20.º a 45.º, artigo 46.º, n.º 1, 
artigos 47.º a 49.º] e aos anexos: [anexo II, 
parte A, alíneas f), k), l), m), anexo II, 
parte B, alíneas d), j), k), l), anexo IV, 
parte A, pontos 2 e), 3 c), 3 e), 3 g); pontos 
4 b) a e), pontos 5 a 9, anexo IV, parte B, 
pontos 2 e), 3 c), 3 e), 3 h); pontos 4 c) a 
e); ponto 5 n.º 2 a 4; pontos  6 a 9; anexo 
V, ponto 3.3 b), pontos 6 e 7; anexo VI, 
pontos  3.1 a) a c); ponto 3.3 n.º 4 e 5; 
ponto 4.3, pontos 6 e 7; anexo VII, pontos 
3.1 a) e b), 3.1 d), 3.1 f); ponto 3.3, ponto 
4.2, ponto 6; anexo VII, pontos 3 c) e d), 3 
g); anexo VII, ponto 4, anexo IX, pontos 3 
a) a d); anexo X, pontos 3.1 a), 3.1 e), 
ponto  3.4, pontos 6 a 7; anexo XI, pontos 
3.1 a) a c), 3.1 e), pontos 3.3.3 e 3.3.4, 
pontos  3.4 e 3.5, ponto 5 b), ponto 6, 
anexo XII, ponto 3.1 a), ponto 3.3, ponto 
6]. [Os artigos e anexos que foram 
alterados em substância relativamente à 
anterior diretiva] . 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

Alteração 70
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Anexo I – Parte A – ponto 4.8

Texto da Comissão Alteração

4.8. Sempre que a cabina esteja a ser 
utilizada ou tenha uma porta aberta, deve
existir nela iluminação suficiente; deve 
igualmente prever-se uma iluminação de 
emergência.

4.8. Sempre que a cabina esteja a ser 
utilizada ou tenha uma porta aberta, tem de
existir nela iluminação suficiente; deve 
igualmente prever-se uma iluminação de 
emergência.
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Or. en

Alteração 71
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Anexo I – Parte A – ponto 4.9

Texto da Comissão Alteração

4.9. Os meios de comunicação previstos no 
ponto 4.5 e a iluminação de emergência 
prevista no ponto 4.8 devem ser 
concebidos e fabricados de forma a 
poderem funcionar mesmo na falta de uma 
fonte normal de abastecimento de energia. 
O tempo de funcionamento autónomo dos 
mesmos deve ser suficiente para permitir a 
intervenção normal dos socorros.

4.9. Os meios de comunicação previstos no 
ponto 4.5 e a iluminação de emergência 
prevista no ponto 4.8 devem ser 
concebidos e fabricados de forma a 
poderem funcionar mesmo na falta de uma 
fonte normal de abastecimento de energia. 
O tempo de funcionamento autónomo dos 
mesmos tem de ser suficiente para permitir 
a intervenção normal dos socorros.

Or. en

Alteração 72
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 6 – n.º 6,2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6.2. Cada ascensor deve ser acompanhado 
de instruções de utilização  redigidas numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e outros 
utilizadores finais, de acordo com o que o 
Estado-Membro em questão decidir. As 
referidas instruções de utilização devem
compreender no mínimo os seguintes 
elementos:

6.2. Cada ascensor deve ser acompanhado 
de instruções e informações de segurança
redigidas numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais, 
de acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir. Essas instruções e 
informações de segurança, bem como a 
rotulagem, devem ser claras, 
compreensíveis e inteligíveis. As 
instruções e informações de segurança
devem compreender no mínimo os 
seguintes elementos:
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Or. en


