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Alteração 39
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) É necessário prever medidas 
transitórias que permitam disponibilizar no 
mercado material elétrico que tenha sido 
colocado no mercado em conformidade 
com a Diretiva 2006/95/CE.

(25) É necessário conceder aos 
fabricantes e importadores um espaço de 
tempo razoável, mas limitado, para 
exercerem todos os direitos previstos nas 
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 medidas transitórias que 
permitam disponibilizar no mercado 
material elétrico que tenha sido colocado 
no mercado em conformidade com a 
Diretiva 2006/95/CE.

Or. en

Alteração 40
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) As normas harmonizadas 
relevantes para a presente diretiva devem 
também ter inteiramente 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 41
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 6 – 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 
material elétrico, ou, se tal não for 
possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o material 
elétrico. 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 eletrónico numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos clientes e pelas 
autoridades de fiscalização do mercado e 
o endereço de contacto no material elétrico, 
ou, se tal não for possível, na embalagem 
ou num documento que acompanhe o 
material elétrico. O endereço deve indicar 
um único ponto de contacto.

Or. en

Alteração 42
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 8 – 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 
material elétrico, ou, se tal não for 
possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o material 
elétrico.

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada, o seu endereço eletrónico numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos clientes e pelas 
autoridades de fiscalização do mercado e 
o endereço de contacto no material elétrico, 
ou, se tal não for possível, na embalagem 
ou num documento que acompanhe o 
material elétrico.

Or. en
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Alteração 43
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração UE de conformidade deve 
respeitar o modelo que consta do anexo IV 
da presente diretiva, conter os elementos 
especificados no módulo A que consta do 
anexo III 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 material elétrico é 
colocado ou disponibilizado.

2. A declaração UE de conformidade deve 
respeitar o modelo que consta do anexo IV 
da presente diretiva, conter os elementos 
especificados no módulo A que consta do 
anexo III da presente diretiva e ser 
permanentemente atualizada. A referida 
declaração pode ser traduzida, a pedido,
para a língua ou línguas exigidas pelo 
Estado-Membro em cujo mercado o 
material elétrico é colocado ou 
disponibilizado.

Or. en

Alteração 44
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração UE de conformidade deve 
respeitar o modelo que consta do anexo IV 
da presente diretiva, conter os elementos 
especificados no módulo A que consta do 
anexo III 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 material elétrico é 
colocado ou disponibilizado.

2. A declaração UE de conformidade deve 
respeitar o modelo que consta do anexo IV 
da presente diretiva, conter os elementos 
especificados no módulo A que consta do 
anexo III da presente diretiva e ser 
permanentemente atualizada. A referida 
declaração pode ser traduzida, a pedido,
para a língua ou línguas exigidas pelo 
Estado-Membro em cujo mercado o 
material elétrico é colocado ou 
disponibilizado.

Or. en
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Alteração 45
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 19 – 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 em 
relação ao brinquedo em causa, considera-
se que essa medida é justificada.

Or. en

Alteração 46
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 25 – 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 2.º, 3.º, n.º 1, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 
11.º, 12.º, 13.º, n.º 1, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 
18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º e 24.º e aos 
anexos III e IV. Os Estados-Membros 
comunicam imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente diretiva.

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até [inserir data – 3 anos após a 
adoção], as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento aos 
artigos 2.º, 3.º, n.º 1, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 
11.º, 12.º, 13.º, n.º 1, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 
18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º e 24.º e aos 
anexos III e IV. Os Estados-Membros 
comunicam imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente diretiva.

Or. en

Alteração 47
Andreas Schwab
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Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Equipamento especificamente concebido 
para fins de investigação e de 
desenvolvimento e disponível 
exclusivamente num contexto 
interempresas.

Or. de

Justificação

Os utilizadores finais privados não têm acesso a equipamentos de investigação e de 
desenvolvimento. A recente revisão com êxito das Diretivas RoHS e REEE exclui esse tipo de 
aparelhos do âmbito de aplicação. Para evitar ambiguidades, há que harmonizar o âmbito de 
aplicação das diretivas relativas aos produtos .

Alteração 48
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Anexo IV – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. N.º xxxxxx (número de identificação 
único do material elétrico):

1. N.º xxxxxx (número de identificação 
único da declaração):

Or. en

Alteração 49
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Anexo IV – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Objeto da declaração (identificação do 
material elétrico que permita rastreá-lo. 

4. Objeto da declaração (identificação do 
material elétrico que permita rastreá-lo. 



PE491.154v01-00 8/8 AM\904500PT.doc

PT

Deve incluir uma imagem a cores de 
clareza suficiente que permita a 
identificação do material elétrico).

Pode incluir, quando apropriado, uma 
fotografia de clareza suficiente que 
permita a identificação do material 
elétrico).

Or. en

(Ver redação do Anexo III, n.º4, da Decisão 768/2008/CE)


