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Alteração 29
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Ao colocarem um instrumento de 
pesagem de funcionamento não automático 
no mercado, os importadores devem 
indicar no instrumento de pesagem de 
funcionamento não automático o seu nome 
e o endereço no qual podem ser 
contactados. Devem prever-se exceções, se 
a dimensão ou a natureza do instrumento 
de pesagem de funcionamento não 
automático não o permitirem. Nestas 
exceções estão incluídos os casos em que 
o importador seria obrigado a abrir a 
embalagem para colocar o seu nome e 
endereço no instrumento.

(10) Ao colocarem um instrumento de 
pesagem de funcionamento não automático 
no mercado, os importadores devem 
indicar no instrumento de pesagem de 
funcionamento não automático o seu nome 
e o endereço no qual podem ser 
contactados.

Or. fr

Justificação

A introdução de uma exceção com base nas dimensões não é admissível no caso dos 
instrumentos de pesagem. Uma vez que estes devem, além disso, ser objeto de controlos 
regulares por parte dos Estados-Membros (cf. artigo 3.º, n.º 3), as marcações devem ser 
apostas sobre o próprio aparelho.

Alteração 30
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) É necessário prever medidas 
transitórias que permitam a 
disponibilização no mercado e a entrada 
em serviço de instrumentos de pesagem de 
funcionamento não automático que já 

(35) Os fabricantes e importadores devem 
dispor de um período de tempo razoável, 
embora limitado, para exercerem 
quaisquer direitos ao abrigo das regras 
nacionais em vigor prévias à data de 
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tenham sido colocados no mercado em 
conformidade com a Diretiva 2009/23/CE.

aplicação das regras nacionais de 
transposição da presente diretiva, de 
forma a poderem, por exemplo, vender as 
suas existências de produtos fabricados. É 
necessário prever medidas transitórias que 
permitam a disponibilização no mercado e 
a entrada em serviço de instrumentos de 
pesagem de funcionamento não automático 
que já tenham sido colocados no mercado 
em conformidade com a 
Diretiva 2009/23/CE.

Or. en

Alteração 31
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Instrumento de pesagem», um 
instrumento de medida que serve para 
determinar a massa de um corpo utilizando 
a ação da gravidade sobre esse corpo ou
para a determinação de outras grandezas, 
quantidades, parâmetros ou características 
ligados à massa;

(1) «Instrumento de pesagem», um 
instrumento de medida que serve para 
determinar a massa de um corpo utilizando 
a ação da gravidade sobre esse corpo. Um 
instrumento de pesagem pode ainda servir
para a determinação de outras grandezas, 
quantidades, parâmetros ou características 
ligados à massa;

Or. en

Alteração 32
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

1) «Instrumento de pesagem», um 
instrumento de medida que serve para 
determinar a massa de um corpo utilizando 

1) «Instrumento de pesagem», um 
instrumento de medida que serve para 
determinar a massa de um corpo utilizando 
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a ação da gravidade sobre esse corpo ou
para a determinação de outras grandezas, 
quantidades, parâmetros ou características 
ligados à massa;

a ação da gravidade sobre esse corpo; um 
instrumento de pesagem pode ainda servir
para a determinação de outras grandezas, 
quantidades, parâmetros ou características 
ligados à massa;

Or. fr

Justificação

A função principal do instrumento deve continuar a ser a medição da massa.

Alteração 33
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para que 
somente os instrumentos que satisfaçam as 
normas da presente diretiva possam ser 
disponibilizados no mercado.

1. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para que
somente os instrumentos que satisfaçam as 
normas aplicáveis da presente diretiva 
possam ser disponibilizados no mercado.

Or. en

Alteração 34
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para 
assegurar que os instrumentos continuem 
em conformidade com as normas da 
presente diretiva.

3. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para 
assegurar que os instrumentos continuem 
em conformidade com as normas 
aplicáveis da presente diretiva.

Or. en
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Alteração 35
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar que os instrumentos continuem 
em conformidade com as  normas da 
presente diretiva.

3. Os Estados-Membros devem tomar 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar que os instrumentos que 
ostentam a marcação «CE» de 
conformidade que certifica a sua 
conformidade com as normas da presente 
diretiva continuem em conformidade com 
essas normas.

Or. fr

Justificação

A obrigatoriedade de controlo só deve ser aplicável aos instrumentos utilizados para as 
utilizações regulamentadas [artigo 1.º, alínea a) a f]].

Alteração 36
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os instrumentos utilizados nas aplicações 
mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) 
a f), devem satisfazer os requisitos 
essenciais estabelecidos no anexo I e 
ostentar a marcação CE assim como as 
inscrições previstas no anexo III, ponto 1.

Os instrumentos utilizados ou destinados a 
serem utilizados nas aplicações 
mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) 
a f), devem satisfazer os requisitos 
essenciais estabelecidos no anexo I e 
ostentar a marcação CE assim como as 
inscrições previstas no anexo III, ponto 1.

Or. en
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Alteração 37
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando colocam os instrumentos no 
mercado, os instrumentos utilizados para as 
aplicações mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a) a f), os fabricantes devem 
garantir que os mesmos foram projetados e 
fabricados em conformidade com os 
requisitos essenciais enunciados no anexo 
I.

1. Quando colocam os instrumentos no 
mercado, os instrumentos destinados a 
serem utilizados para as aplicações 
mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) 
a f), os fabricantes devem garantir que os 
mesmos foram projetados e fabricados em 
conformidade com os requisitos essenciais 
enunciados no anexo I.

Or. en

Alteração 38
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem garantir que os 
instrumentos não utilizados para as 
aplicações mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a) a f), ostentam as inscrições 
previstas no anexo III, ponto 2.

Os fabricantes devem garantir que os 
instrumentos não destinados a serem 
utilizados para as aplicações mencionadas 
no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a f), ostentam 
as inscrições previstas no anexo III, ponto 
2.

Or. en

Alteração 39
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Para os instrumentos utilizados para as 
aplicações mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a) a f), os fabricantes devem reunir 
a documentação técnica exigida e efetuar 
ou fazer efetuar o procedimento de 
avaliação da conformidade a que faz 
referência o artigo 14.º.

2. Para os instrumentos destinados a serem
utilizados para as aplicações mencionadas 
no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a f), os 
fabricantes devem reunir a documentação 
técnica exigida e efetuar ou fazer efetuar o 
procedimento de avaliação da 
conformidade a que faz referência o artigo 
14.º.

Or. en

Alteração 40
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem garantir que os 
instrumentos não utilizados para as 
aplicações mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a) a f), ostentam as inscrições 
previstas no anexo III, ponto 2.

Os fabricantes devem garantir que os 
instrumentos não destinados a serem
utilizados para as aplicações mencionadas 
no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a f), ostentam 
as inscrições previstas no anexo III, ponto 
2.

Or. en

Alteração 41
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para os instrumentos utilizados para as 
aplicações mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a) a f), os fabricantes devem 
conservar a documentação técnica e a 
declaração UE de conformidade por um 

3. Para os instrumentos destinados a serem
utilizados para as aplicações mencionadas 
no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a f), os 
fabricantes devem conservar a 
documentação técnica e a declaração UE 



AM\904681PT.doc 9/25 PE491.168v01-00

PT

prazo de 10 anos a contar da colocação no 
mercado do instrumento.

de conformidade por um prazo de 10 anos 
a contar da colocação no mercado do 
instrumento.

Or. en

Alteração 42
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 
instrumento, ou, se tal não for possível, na 
embalagem ou num documento que 
acompanhe o instrumento. O endereço 
deve indicar um único ponto de contacto.

6. Os importadores devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada, o seu endereço Internet numa 
língua facilmente compreendida pelos 
utilizadores finais e pelas autoridades de 
fiscalização do mercado, bem como o 
endereço de contacto no instrumento, ou, 
se tal não for possível, na embalagem ou 
num documento que acompanhe o 
instrumento. O endereço deve indicar um 
único ponto de contacto.

Or. en

Alteração 43
Bernadette Vergnaud

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 
instrumento, ou, se tal não for possível, na 
embalagem ou num documento que 
acompanhe o instrumento. O endereço 
deve indicar um único ponto de contacto.

6. Os fabricantes devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada e o endereço de contacto no 
instrumento. O endereço deve indicar um 
único ponto de contacto.
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Or. fr

Alteração 44
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes devem assegurar que o 
instrumento é acompanhado de instruções e 
informações numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais, 
de acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir.

7. Os fabricantes devem assegurar que o 
instrumento é acompanhado de uma cópia 
da declaração UE de conformidade e de
instruções e informações numa língua que 
possa ser facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais, 
de acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir.

Or. fr

Alteração 45
Zuzana Roithová

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

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de colocar no mercado um 
instrumento utilizado para as aplicações 
mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) 
a f), os importadores devem assegurar que 
o fabricante aplicou o procedimento de 
avaliação da conformidade adequado. 
Devem assegurar que o fabricante elaborou 
a documentação técnica, que o instrumento 
ostenta a marcação CE, as inscrições 
previstas no anexo III, ponto 1, que vem 
acompanhado dos necessários documentos 
e que o fabricante respeitou os requisitos 
previstos no artigo 6.º, n.os 5 e 6.

2. Antes de colocar no mercado um 
instrumento destinado a ser utilizado para 
as aplicações mencionadas no artigo 1.º, n.º 
2, alíneas a) a f), os importadores devem 
assegurar que o fabricante aplicou o 
procedimento de avaliação da 
conformidade adequado. Devem assegurar 
que o fabricante elaborou a documentação 
técnica, que o instrumento ostenta a 
marcação CE, as inscrições previstas no 
anexo III, ponto 1, que vem acompanhado 
dos necessários documentos e que o 
fabricante respeitou os requisitos previstos 
no artigo 6.º, n.os 5 e 6.
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Or. en

Alteração 46
Zuzana Roithová

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

Texto da Comissão Alteração

Sempre que considere ou tenha motivos 
para crer que um instrumento utilizado 
para as aplicações mencionadas no artigo 
1.º, n.º 2, alíneas a) a f), não está conforme 
com os requisitos essenciais previstos no 
anexo I, o importador não pode colocar o 
instrumento no mercado até que este seja 
posto em conformidade. Além disso, o 
importador deve informar o fabricante e as 
autoridades de fiscalização do mercado 
desse facto, sempre que o instrumento 
apresentar um risco.

Sempre que considere ou tenha motivos 
para crer que um instrumento destinado a 
ser utilizado para as aplicações 
mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) 
a f), não está conforme com os requisitos 
essenciais previstos no anexo I, o 
importador não pode colocar o instrumento 
no mercado até que este seja posto em 
conformidade. Além disso, o importador 
deve informar o fabricante e as autoridades 
de fiscalização do mercado desse facto, 
sempre que o instrumento apresentar um 
risco.

Or. en

Alteração 47
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Antes de colocar no mercado um 
instrumento não utilizado para as 
aplicações mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a) a f), os importadores devem 
garantir que o instrumento ostenta as 
inscrições previstas no anexo III, ponto 2, e 
que o fabricante cumpriu os requisitos 
estabelecidos no artigo 6.º, n.ºs 5 e 6.

Antes de colocar no mercado um 
instrumento não destinado a ser utilizado 
para as aplicações mencionadas no artigo 
1.º, n.º 2, alíneas a) a f), os importadores 
devem garantir que o instrumento ostenta 
as inscrições previstas no anexo III, ponto 
2, e que o fabricante cumpriu os requisitos 
estabelecidos no artigo 6.º, n.ºs 5 e 6.

Or. en
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Alteração 48
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 
instrumento, ou, se tal não for possível, na 
embalagem ou num documento que 
acompanhe o instrumento.

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada, o seu endereço Internet numa 
língua facilmente compreendida pelos 
utilizadores finais e pelas autoridades de 
fiscalização do mercado, bem como o 
endereço de contacto no instrumento, ou, 
se tal não for possível, na embalagem ou 
num documento que acompanhe o 
instrumento. 

Or. en

Alteração 49
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os importadores devem assegurar que o 
instrumento é acompanhado de uma cópia 
da declaração UE de conformidade e de
instruções e informações numa língua que 
possa ser facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais, 
de acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir.

Or. fr

Alteração 50
Zuzana Roithová
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Enquanto um instrumento utilizado para 
as aplicações mencionadas no artigo 1.º, n.º 
2, alíneas a) a f) estiver sob a 
responsabilidade do importador, este 
garante que as condições de armazenagem 
ou transporte não prejudicam a sua 
conformidade com os requisitos essenciais 
de segurança previstos no anexo I.

5. Enquanto um instrumento destinado a 
ser utilizado para as aplicações 
mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) 
a f) estiver sob a responsabilidade do 
importador, este garante que as condições 
de armazenagem ou transporte não 
prejudicam a sua conformidade com os 
requisitos essenciais de segurança previstos 
no anexo I.

Or. en

Alteração 51
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Para os instrumentos utilizados para as 
aplicações mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a) a f), os importadores devem, 
durante pelo menos 10 anos contar da data 
de colocação do instrumento no mercado, 
manter um exemplar da declaração UE de 
conformidade à disposição das autoridades 
de fiscalização do mercado e assegurar que 
a documentação técnica pode ser facultada 
a essas autoridades, a pedido.

8. Para os instrumentos destinados a serem 
utilizados para as aplicações mencionadas 
no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a f), os 
importadores devem, durante pelo menos 
10 anos contar da data de colocação do 
instrumento no mercado, manter um 
exemplar da declaração UE de 
conformidade à disposição das autoridades 
de fiscalização do mercado e assegurar que 
a documentação técnica pode ser facultada 
a essas autoridades, a pedido.

Or. en

Alteração 52
Zuzana Roithová
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizar no mercado um 
instrumento utilizado para as aplicações 
mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) 
a f), os distribuidores devem verificar se o 
mesmo ostenta a marcação CE e as 
inscrições previstas no anexo III, ponto 1, 
se vem acompanhado dos necessários 
documentos e de instruções e informações 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e outros 
utilizadores finais no Estado-Membro no 
qual o instrumento é disponibilizado no 
mercado, e ainda se o fabricante e o 
importador observaram os requisitos 
indicados no artigo 6.º, n.ºs 5 e 6, e no 
artigo 8.º, n.º 3.

2. Antes de disponibilizar no mercado um 
instrumento destinado a ser utilizado para 
as aplicações mencionadas no artigo 1.º, n.º 
2, alíneas a) a f), os distribuidores devem 
verificar se o mesmo ostenta a marcação 
CE e as inscrições previstas no anexo III, 
ponto 1, se vem acompanhado dos 
necessários documentos e de instruções e 
informações numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais 
no Estado-Membro no qual o instrumento é 
disponibilizado no mercado, e ainda se o 
fabricante e o importador observaram os 
requisitos indicados no artigo 6.º, n.ºs 5 e 6 
e no artigo 8.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 53
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Antes de disponibilizar no mercado um 
instrumento não utilizado para as 
aplicações mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a) a f), os distribuidores devem 
garantir que o mesmo ostenta as inscrições 
previstas no anexo III, ponto 2 e que o 
fabricante e o importador cumpriram os 
requisitos estabelecidos no artigo 6.º, n.ºs 5 
e 6, e no artigo 8.º, n.º 3.

Antes de disponibilizar no mercado um 
instrumento não destinado a ser utilizado 
para as aplicações mencionadas no artigo 
1.º, n.º 2, alíneas a) a f), os distribuidores 
devem garantir que o mesmo ostenta as 
inscrições previstas no anexo III, ponto 2 e 
que o fabricante e o importador cumpriram 
os requisitos estabelecidos no artigo 6.º, 
n.ºs 5 e 6, e no artigo 8.º, n.º 3.

Or. en
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Alteração 54
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Enquanto um instrumento utilizado para 
as aplicações mencionadas no artigo 1.º, n.º 
2, alíneas a) a f) estiver sob a 
responsabilidade do distribuidor, este 
garante que as condições de armazenagem 
ou transporte não prejudicam a sua 
conformidade com os requisitos essenciais 
de segurança previstos no anexo I.

3. Enquanto um instrumento destinado a 
ser utilizado para as aplicações 
mencionadas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) 
a f) estiver sob a responsabilidade do 
distribuidor, este garante que as condições 
de armazenagem ou transporte não 
prejudicam a sua conformidade com os 
requisitos essenciais de segurança previstos 
no anexo I.

Or. en

Alteração 55
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A conformidade dos instrumentos com 
os requisitos essenciais enumerados no 
anexo I pode ser certificada por um dos 
seguintes procedimentos, à escolha do 
requerente:

1. A conformidade dos instrumentos com 
os requisitos essenciais enumerados no 
anexo I pode ser certificada por um dos 
seguintes procedimentos, à escolha do 
fabricante ou do seu mandatário:

Or. en

Alteração 56
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2
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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 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, a 
pedido, ser traduzida para a língua ou
línguas exigidas pelo Estado-Membro em 
cujo mercado o instrumento é colocado ou 
disponibilizado.

Or. en

Alteração 57
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 19 – 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 razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações, e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem obrigatoriamente ser sujeitos a uma 
acreditação por parte das autoridades e não devem, em caso algum, ser organizações 
empresariais nem associações profissionais.

Alteração 58
Bernadette Vergnaud
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Proposta de diretiva
Artigo 22 – 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 produtos 
que avalia, desde que prove a respetiva 
independência e a inexistência de 
conflitos de interesse.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações, e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem obrigatoriamente ser sujeitos a uma 
acreditação por parte das autoridades e não devem, em caso algum, ser organizações
empresariais nem associações profissionais.

Alteração 59
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 22 – 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 a avaliar, 
nem o mandatário de qualquer uma dessas 
pessoas. Esta exigência não impede a 
utilização de instrumento avaliados que 
sejam necessários às atividades do 

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 abrangidos 
pela presente diretiva, nem o mandatário 
de qualquer uma dessas pessoas. Esta 
exigência não impede a utilização de 
instrumentos avaliados que sejam 
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organismo de avaliação da conformidade 
nem a utilização dos instrumentos para fins 
pessoais.

necessários às atividades do organismo de 
avaliação da conformidade nem a 
utilização dos instrumentos para fins 
pessoais.

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações, e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem obrigatoriamente ser sujeitos a uma 
acreditação por parte das autoridades e não devem, em caso algum, ser organizações 
empresariais nem associações profissionais.

Alteração 60
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 22 – 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 intervir 
diretamente no projeto, no fabrico ou na 
construção, na comercialização, na 
instalação, na utilização ou na manutenção 
desses instrumentos, 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 e verificação não podem intervir 
diretamente no projeto, no fabrico ou na 
construção, na comercialização, na 
instalação, na utilização ou na manutenção 
dos instrumentos abrangidos pela presente 
diretiva, 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 razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações, e, portanto, de segurança, os 
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organismos de avaliação da conformidade devem obrigatoriamente ser sujeitos a uma 
acreditação por parte das autoridades e não devem, em caso algum, ser organizações 
empresariais nem associações profissionais.

Alteração 61
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 25 – 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 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 22.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 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 22.º.

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações, e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem obrigatoriamente ser sujeitos a uma 
acreditação por parte das autoridades e não devem, em caso algum, ser organizações 
empresariais nem associações profissionais.

Alteração 62
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 25 – 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 

Suprimido
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à autoridade notificadora todas as provas 
documentais necessárias à verificação, ao 
reconhecimento e ao controlo regular da 
sua conformidade com os requisitos 
estabelecidos no artigo 22.º.

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações, e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem obrigatoriamente ser sujeitos a uma 
acreditação por parte das autoridades e não devem, em caso algum, ser organizações 
empresariais nem associações profissionais.

Alteração 63
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se a notificação não se basear no 
certificado de acreditação referido no 
artigo 25.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 22.º.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Por razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações, e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem obrigatoriamente ser sujeitos a uma 
acreditação por parte das autoridades e não devem, em caso algum, ser organizações 
empresariais nem associações profissionais.
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Alteração 64
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 26 – 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 
efetuar 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 razões de fiabilidade e imparcialidade das certificações, e, portanto, de segurança, os 
organismos de avaliação da conformidade devem obrigatoriamente ser sujeitos a uma 
acreditação por parte das autoridades e não devem, em caso algum, ser organizações 
empresariais nem associações profissionais.

Alteração 65
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 36 – 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
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Alteração 66
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 42 – 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, n.ºs 3 a 19, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 
11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 18.º, 19.º, 
20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 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 e ao anexo 
II. Os Estados-Membros devem comunicar 
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: três anos após a 
adoção] as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento aos 
artigos 2.º, n.ºs 3 a 19, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 
11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 18.º, 19.º, 
20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 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 e ao anexo 
II. Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 67
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Anexo II – parte 2 – ponto 2.5 – ponto 2.5.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser fornecida às autoridades 
competentes, a pedido destas, uma cópia 
da declaração de conformidade.

Juntamente com cada instrumento 
colocado no mercado  deve ser fornecida 
uma cópia da declaração de conformidade.

Or. fr

Justificação

Harmonização com as disposições introduzidas na diretiva sobre os instrumentos de medida.
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Alteração 68
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Anexo II – parte 3 – ponto 3.7 – ponto 3.7.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser fornecida às autoridades 
competentes, a pedido destas, uma cópia 
da declaração de conformidade.

Juntamente com cada instrumento 
colocado no mercado  deve ser fornecida 
uma cópia da declaração de conformidade.

Or. fr

Justificação

Harmonização com as disposições introduzidas na diretiva sobre os instrumentos de medida.

Alteração 69
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Anexo II – parte 4 – ponto 4.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo notificado escolhido pelo 
fabricante deve realizar ou mandar realizar 
os exames e ensaios adequados, a fim de 
verificar a conformidade dos instrumentos 
com o tipo aprovado descrito no certificado 
de exame UE de tipo e com os requisitos 
aplicáveis da presente diretiva.

Uma unidade interna acreditada ou um
organismo notificado escolhido pelo 
fabricante deve realizar ou mandar realizar 
os exames e ensaios adequados, a fim de 
verificar a conformidade dos instrumentos 
com o tipo aprovado descrito no certificado 
de exame UE de tipo e com os requisitos 
aplicáveis da presente diretiva.

Or. en

Alteração 70
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Anexo II – parte 4 – ponto 4.5 – ponto 4.5.2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Deve ser fornecida às autoridades 
competentes, a pedido destas, uma cópia 
da declaração de conformidade.

Juntamente com cada instrumento 
colocado no mercado  deve ser fornecida 
uma cópia da declaração de conformidade.

Or. fr

Justificação

Harmonização com as disposições introduzidas na diretiva sobre os instrumentos de medida.

Alteração 71
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Anexo II – parte 5 – ponto 5.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo notificado escolhido pelo 
fabricante deve realizar ou mandar realizar 
os exames e ensaios adequados, a fim de 
verificar a conformidade dos instrumentos 
com os requisitos aplicáveis da presente 
diretiva.

Uma unidade interna acreditada ou um 
organismo notificado escolhido pelo 
fabricante deve realizar ou mandar realizar 
os exames e ensaios adequados, a fim de 
verificar a conformidade dos instrumentos 
com o tipo aprovado descrito no certificado 
de exame UE de tipo e com os requisitos 
aplicáveis da presente diretiva.

Or. en

Alteração 72
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Anexo II – parte 5 – ponto 5.6 – ponto 5.6.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser fornecida às autoridades 
competentes, a pedido destas, uma cópia 
da declaração de conformidade.

Juntamente com cada instrumento 
colocado no mercado  deve ser fornecida 
uma cópia da declaração de conformidade.
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Or. fr

Justificação

Harmonização com as disposições introduzidas na diretiva sobre os instrumentos de medida.

Alteração 73
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Anexo II – parte 6 – ponto 6.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O organismo notificado escolhido pelo 
fabricante deve realizar ou mandar realizar 
os exames e ensaios adequados, definidos 
nas normas harmonizadas e/ou 
especificações técnicas aplicáveis, ou 
ensaios equivalentes, a fim de verificar a 
conformidade do instrumento com os 
requisitos aplicáveis da presente diretiva. 
Na falta de norma harmonizada e/ou de 
especificações técnicas, o organismo 
notificado em causa deve decidir quais os 
ensaios apropriados a realizar.

Uma unidade interna acreditada ou um 
organismo deve realizar ou mandar 
realizar os exames e ensaios adequados, 
definidos nas normas harmonizadas e/ou 
especificações técnicas aplicáveis, ou 
ensaios equivalentes, a fim de verificar a 
conformidade do instrumento com os 
requisitos aplicáveis da presente diretiva. 
Na falta de norma harmonizada e/ou de 
especificações técnicas, o organismo 
notificado em causa deve decidir quais os 
ensaios apropriados a realizar.

Or. en


