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Alteração 35
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Ao colocarem um recipiente sob 
pressão simples no mercado, os 
importadores devem indicar no recipiente o 
seu nome e o endereço no qual podem ser 
contactados.

(10) Ao colocarem um recipiente sob 
pressão simples no mercado, os 
importadores devem indicar no recipiente o 
seu nome e o endereço, ou, quando 
adequado, o endereço web, no qual podem 
ser contactados.

Or. en

Alteração 36
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) É necessário prever disposições 
transitórias que permitam a 
disponibilização no mercado e a colocação 
em serviço de recipientes sob pressão 
simples que já tenham sido colocados no 
mercado em conformidade com a Diretiva 
2009/105/CE.

(34) Há que conceder aos fabricantes e 
importadores um 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 os respetivos stocks de produtos 
fabricados. É necessário prever 
disposições transitórias que permitam a 
disponibilização no mercado e a colocação 
em serviço de recipientes sob pressão 
simples que já tenham sido colocados no 
mercado em conformidade com a Diretiva 
2009/105/CE.

Or. en
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Alteração 37
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Os fabricantes devem indicar no 
recipiente o seu nome, nome comercial 
registado ou marca registada e o endereço, 
ou, quando adequado, o endereço web, de 
contacto. O endereço deve indicar um 
único ponto de contacto.

Or. en

Alteração 38
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Os fabricantes devem indicar no 
recipiente o seu nome, nome comercial 
registado ou marca registada, o endereço 
web numa língua facilmente 
compreensível pelos utilizadores finais e 
pelas autoridades de fiscalização do 
mercado, e o endereço de contacto. O 
endereço deve indicar um único ponto de 
contacto.

Or. en

Alteração 39
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada e o endereço, ou, quando 
adequado, o endereço web, de contacto no 
recipiente, ou, se tal não for possível, na 
embalagem ou num documento que 
acompanhe o recipiente.

Or. en

Alteração 40
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 
recipiente, ou, se tal não for possível, na 
embalagem ou num documento que 
acompanhe o recipiente.

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

Or. en

Alteração 41
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 14 – 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 

2. A declaração UE de conformidade deve 
respeitar o modelo que consta do anexo III 
da Decisão n.º 768/2008/CE, conter os 
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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 
recipiente é colocado ou disponibilizado.

elementos especificados nos módulos 
aplicáveis que constam do anexo II da 
presente diretiva e ser permanentemente 
atualizada. A referida declaração pode ser 
traduzida, mediante pedido, para a língua 
ou línguas exigidas pelo Estado-Membro 
em cujo mercado o recipiente é colocado 
ou disponibilizado.

Or. en

Alteração 42
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 18 – 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 efetuadas 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 motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, em consequência, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem estar sujeitos 
obrigatoriamente a uma acreditação das autoridades e não devem ser, em caso algum, 
associações de empresas ou federações profissionais.

Alteração 43
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 21 – 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 recipientes 
que avalia, desde que prove a respetiva 
independência e a inexistência de 
conflitos de interesses.

Or. fr

Justificação

Por motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, em consequência, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem estar sujeitos 
obrigatoriamente a uma acreditação das autoridades e não devem ser, em caso algum, 
associações de empresas ou federações profissionais.

Alteração 44
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 21 – 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 recipientes a avaliar, nem 
o mandatário de qualquer uma dessas 
pessoas. Esta exigência não impede a 
utilização de recipientes avaliados que 
sejam necessários às atividades do 
organismo de avaliação da conformidade 
nem a utilização dos recipientes 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 recipientes, nem o 
mandatário de qualquer uma dessas 
pessoas. Esta exigência não impede a 
utilização de recipientes avaliados que 
sejam necessários às atividades do 
organismo de avaliação da conformidade 
nem a utilização dos recipientes para fins 
pessoais.

Or. fr
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Justificação

Por motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, em consequência, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem estar sujeitos 
obrigatoriamente a uma acreditação das autoridades e não devem ser, em caso algum, 
associações de empresas ou federações profissionais.

Alteração 45
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 21 – 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 produtos, 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. 
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 
dos produtos 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 motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, em consequência, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem estar sujeitos 
obrigatoriamente a uma acreditação das autoridades e não devem ser, em caso algum, 
associações de empresas ou federações profissionais.
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Alteração 46
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 24 – 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 21.º.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Por motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, em consequência, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem estar sujeitos 
obrigatoriamente a uma acreditação das autoridades e não devem ser, em caso algum, 
associações de empresas ou federações profissionais.

Alteração 47
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se a notificação não se basear no 
certificado de acreditação referido no 
artigo 24.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 21.º.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

Por motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, em consequência, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem estar sujeitos 
obrigatoriamente a uma acreditação das autoridades e não devem ser, em caso algum, 
associações de empresas ou federações profissionais.

Alteração 48
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 25 – 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 motivos de fiabilidade e de imparcialidade das certificações e, em consequência, de 
segurança, os organismos de avaliação da conformidade devem estar sujeitos 
obrigatoriamente a uma acreditação das autoridades e não devem ser, em caso algum, 
associações de empresas ou federações profissionais.

Alteração 49
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se, no prazo de dois meses a contar da 7. Se, no prazo de três meses a contar da 
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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.

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 50
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 
13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.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 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.

1. 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, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 
13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.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 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


