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PR_COD_1recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no 
mercado de equipamentos sob pressão (reformulação)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Processo legislativo – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0471),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0203/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de … ,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 28 de novembro de 2001 para um recurso 
mais estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos1,

– Tendo em conta a carta de… que a Comissão dos Assuntos Jurídicos endereçou à 
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, nos termos do artigo 87.º, 
n.º 3, do seu Regimento, 

– Tendo em conta os artigos 87.º e 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores (A7-0000/2013),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal e que, no que diz 
respeito à codificação das disposições inalteradas dos atos precedentes com estas 
alterações, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem 
alterações substantivas; 

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada, tendo em conta as recomendações 
do Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

                                               
1 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Decisão n.º 768/2008/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de julho de 2008, relativa a um quadro 
comum para a comercialização de 
produtos, e que revoga a 
Decisão 93/465/CEE, estabelece um
quadro comum de princípios gerais e 
disposições de referência a aplicar à
legislação de harmonização das condições 
de comercialização dos produtos, de modo 
a constituir uma base coerente de revisão 
ou reformulação dessa legislação. A 
Diretiva 97/23/CE deve, pois, ser adaptada 
à referida decisão.

(3) A Decisão n.º 768/2008/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de julho de 2008, relativa a um quadro 
comum para a comercialização de 
produtos, e que revoga a 
Decisão 93/465/CEE15, estabelece 
princípios comuns e disposições de 
referência a aplicar a legislação setorial, de 
modo a constituir uma base coerente de 
revisão ou reformulação dessa legislação. 
A Diretiva 97/23/CE deve, pois, ser 
adaptada à referida decisão.

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A presente diretiva abrange os 
equipamentos sob pressão novos no 
mercado da União quando aí são 
colocados, ou seja, refere-se a novos 
equipamentos sob pressão produzidos por 
um fabricante sediado na União ou a 
equipamentos sob pressão, quer novos ou 
em segunda mão, importados de um país 
terceiro.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A presente diretiva deverá aplicar-se 
a todas as formas de fornecimento, 
incluindo a venda à distância.

Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os operadores económicos devem ser 
responsáveis pela conformidade do 
equipamento sob pressão com os requisitos 
da presente diretiva, 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 utilizadores e
para garantir uma concorrência leal no 
mercado da União.

(15) Os operadores económicos devem ser 
responsáveis pela conformidade do 
equipamento sob pressão com os requisitos 
da presente diretiva, 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 das pessoas e a proteção dos 
animais domésticos e dos bens, bem como
para garantir uma concorrência leal no 
mercado da União.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de facilitar a comunicação entre 
os operadores económicos, as autoridades 
nacionais de fiscalização do mercado e os 
consumidores, os Estados-Membros devem 

(18) A fim de facilitar a comunicação entre 
os operadores económicos, as autoridades 
de fiscalização do mercado e os 
consumidores, os Estados-Membros devem 
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incentivar os operadores económicos a 
indicarem um endereço de sítio Web para 
além do endereço postal.

incentivar os operadores económicos a 
incluírem um endereço de sítio Web para 
além do endereço postal.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) É necessário assegurar que o 
equipamento sob pressão proveniente de 
países terceiros que entra no mercado da 
União cumpre os requisitos da presente 
diretiva, em particular no que se refere ao 
cumprimento pelos fabricantes dos 
procedimentos adequados de avaliação da 
conformidade desse equipamento sob 
pressão. Importa, por conseguinte, prever 
que os importadores se certifiquem de que 
o equipamento sob pressão que colocam no 
mercado cumpre os requisitos da presente 
diretiva e não coloquem no mercado 
equipamento sob pressão que não cumpre 
esses requisitos ou que apresenta um risco. 
Importa igualmente prever que os 
importadores se certifiquem de que os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade foram cumpridos e que a 
marcação do equipamento sob pressão e a 
documentação elaborada pelo fabricante 
estão disponíveis para inspeção pelas 
autoridades nacionais competentes.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) Ao colocarem equipamento sob 
pressão no mercado, os importadores 
devem indicar no equipamento sob pressão 
o seu nome e o endereço postal no qual 
podem ser contactados. Devem prever-se 
exceções, se a dimensão ou a natureza do 
equipamento sob pressão 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 equipamento.

(21) Ao colocarem equipamento sob 
pressão no mercado, os importadores 
devem indicar no equipamento sob pressão 
o seu nome, nome comercial registado ou 
a marca registada e o endereço postal no 
qual podem ser contactados. Devem 
prever-se exceções, se a dimensão ou a 
natureza do equipamento sob pressão 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 
equipamento.

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Ao conservarem as informações 
exigidas ao abrigo da presente diretiva para 
a identificação de outros operadores 
económicos, os operadores económicos 
não devem ser obrigados a atualizar essas 
informações relativamente aos operadores 
económicos que lhes forneceram ou a 
quem forneceram equipamentos sob 
pressão.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 29
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Texto da Comissão Alteração

(29) Dado o tipo de riscos inerentes à 
utilização dos equipamentos sob pressão, e 
a fim de permitir que os operadores 
económicos demonstrem e as autoridades 
competentes assegurem que o equipamento 
sob pressão disponibilizado no mercado é 
conforme aos requisitos essenciais de 
segurança, importa estabelecer 
procedimentos de avaliação da 
conformidade. Esses procedimentos devem 
ser concebidos tendo em conta o grau de 
risco inerente aos equipamentos sob 
pressão. Por conseguinte, para cada 
categoria de equipamento sob pressão, 
deve existir um procedimento adequado ou 
um leque de vários procedimentos de rigor 
equivalente. A Decisão n.º 768/2008/CE 
estabelece módulos para os procedimentos 
de avaliação da conformidade, que incluem 
procedimentos menos ou mais restritivos, 
proporcionalmente ao nível de risco em 
causa e ao nível de segurança exigido. A 
fim de garantir a coerência intersetorial e 
para evitar variantes ad hoc, importa que os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade sejam escolhidos de entre os 
referidos módulos. As alterações de 
pormenor introduzidas naqueles 
procedimentos são justificadas, dado o 
caráter da verificação requerida no que 
respeita aos equipamentos sob pressão.

(29) Dado o tipo de riscos inerentes à 
utilização dos equipamentos sob pressão, e 
a fim de permitir que os operadores 
económicos demonstrem e as autoridades 
competentes assegurem que o equipamento 
sob pressão disponibilizado no mercado 
cumpre os requisitos essenciais de 
segurança, importa estabelecer 
procedimentos de avaliação da 
conformidade. Esses procedimentos devem
ser concebidos tendo em conta o grau de 
risco inerente aos equipamentos sob 
pressão. Por conseguinte, para cada 
categoria de equipamento sob pressão, 
deve existir um procedimento adequado ou 
um leque de vários procedimentos de rigor 
equivalente. A Decisão n.º 768/2008/CE 
estabelece módulos para os procedimentos 
de avaliação da conformidade, que incluem 
procedimentos menos ou mais restritivos, 
proporcionalmente ao nível de risco em 
causa e ao nível de segurança exigido. A 
fim de garantir a coerência intersetorial e 
para evitar variantes ad hoc, importa que os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade sejam escolhidos de entre os 
referidos módulos. As alterações de 
pormenor introduzidas naqueles 
procedimentos são justificadas, dado o 
caráter da verificação requerida no que 
respeita aos equipamentos sob pressão.

Or. en

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de garantir o acesso às 
informações para efeitos de fiscalização do 

(33) A fim de garantir o acesso às 
informações para efeitos de fiscalização do 
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mercado, as informações exigidas para 
identificar todos os atos da União 
aplicáveis devem estar disponíveis numa 
declaração UE de conformidade única.

mercado, as informações exigidas para 
identificar todos os atos da União 
aplicáveis devem estar disponíveis numa 
declaração UE de conformidade única. A 
fim de reduzir a carga administrativa que 
recai sobre os operadores económicos, 
essa declaração UE de conformidade 
única pode consistir num processo 
constituído pelas várias declarações de 
conformidade pertinentes.

Or. en

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) É necessário um controlo do 
respeito pelos requisitos essenciais de 
segurança pertinentes para proteger 
eficazmente consumidores, outros 
utilizadores e terceiros.

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) É necessário prever disposições 
transitórias que permitam a 
disponibilização no mercado e a colocação 
em serviço de equipamentos sob pressão 
que cumpram o disposto na 
Diretiva 97/23/CE.

(54) É necessário prever disposições 
transitórias razoáveis que permitam a 
disponibilização no mercado e a colocação 
em serviço, sem necessidade de os 
produtos cumprirem requisitos adicionais,
de equipamentos sob pressão já colocados 
no mercado nos termos do disposto na 
Diretiva 97/23/CE antes da data de 
aplicação das medidas nacionais que 
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transpõem a presente diretiva. Por 
conseguinte, os distribuidores devem 
poder fornecer equipamentos sob pressão 
colocados no mercado, a saber, 
existências que já se encontram na cadeia 
de distribuição, antes da data de aplicação 
das medidas nacionais que transpõem a 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Os Estados-Membros devem 
estabelecer normas relativas às sanções 
aplicáveis em caso de infração às 
disposições nacionais adotadas ao abrigo 
da presente diretiva, garantindo que são 
implementadas. As sanções devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

(55) Os Estados-Membros devem 
estabelecer normas relativas às sanções 
aplicáveis em caso de infração às 
disposições nacionais adotadas ao abrigo 
da presente diretiva, garantindo que estas 
normas são aplicadas. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) A obrigação de transpor a presente 
diretiva para o direito nacional deverá 
limitar-se às disposições que tenham 
sofrido alterações de fundo relativamente à 
Diretiva 97/23/CE. A obrigação de 
transpor as disposições que não foram 
alteradas decorre da Diretiva 97/23/CE.

(57) A obrigação de transpor a presente 
diretiva para o direito nacional deverá 
limitar-se às disposições que tenham 
sofrido alterações de fundo relativamente à 
diretiva anterior. A obrigação de transpor 
as disposições que não foram alteradas 
decorre da diretiva anterior.



PE519.690v01-00 14/30 PR\1004185PT.doc

PT

Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Para efeitos da presente diretiva, 
entende-se por:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 24

Texto da Comissão Alteração

(24) «Acreditação», a acreditação tal como 
definida no artigo 2.º, ponto 10, do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 25

Texto da Comissão Alteração

(25) «Organismo nacional de acreditação», 
o organismo nacional de acreditação tal 
como definido no artigo 2.º, ponto 11, do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 28

Texto da Comissão Alteração

(28) «Recolha», a medida destinada a obter 
o retorno de um equipamento sob pressão 
que já tenha sido disponibilizado ao 
utilizador;

(28) «Recolha», a medida destinada a obter 
o retorno de um equipamento sob pressão 
que já tenha sido disponibilizado aos 
consumidores ou a outros utilizadores;

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva não prejudica a 
faculdade de os Estados-Membros 
determinarem os requisitos que considerem 
necessários para garantir a proteção das 
pessoas e, em especial, dos trabalhadores, 
quando da utilização dos equipamentos sob 
pressão em questão, desde que tal não 
implique modificações desses 
equipamentos em relação à presente 
diretiva.

2. A presente diretiva não prejudica a 
faculdade de os Estados-Membros 
determinarem os requisitos que considerem 
necessários para garantir a proteção das 
pessoas e, em especial, dos trabalhadores, 
quando da utilização dos equipamentos ou 
conjuntos sob pressão em questão, desde 
que tal não implique modificações desses 
equipamentos ou conjuntos em relação à 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem exigir, na 
medida em que tal seja necessário para 
uma utilização correta e segura dos 
equipamentos sob pressão, que as 

2. Os Estados-Membros podem exigir, na 
medida em que tal seja necessário para 
uma utilização correta e segura dos 
equipamentos sob pressão, que as 
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informações a que se referem os pontos 3.3 
e 3.4 do anexo I estejam redigidas na ou 
nas línguas oficias da União, que podem 
ser determinadas pelo Estado-Membro 
onde os referidos equipamentos forem 
postos à disposição do utilizador.

informações a que se referem os pontos 3.3 
e 3.4 do anexo I estejam redigidas numa 
língua facilmente compreendida pelos 
consumidores, por outros utilizadores e 
pelas autoridades de fiscalização do 
mercado.

Or. en

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

2. No que se refere ao equipamento sob 
pressão referido no artigo 4.º, n.os 1 e 2, os 
fabricantes devem reunir a documentação 
técnica referida no anexo II e efetuar ou
fazer efetuar o procedimento de avaliação 
da conformidade mencionado no 
artigo 14.º.

2. No que se refere ao equipamento sob 
pressão referido no artigo 4.º, n.os 1 e 2, os 
fabricantes devem reunir a documentação 
técnica referida no anexo II e fazer efetuar 
o procedimento relevante de avaliação da 
conformidade mencionado no artigo 14.º.

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os fabricantes devem assegurar a 
existência de procedimentos para manter a 
conformidade das produções em série. 
Devem ser devidamente tidas em conta as 
alterações efetuadas no projeto ou nas 
características do equipamento sob pressão 
e as alterações nas normas harmonizadas 
ou noutras especificações técnicas que 
constituíram a referência para a 
comprovação da conformidade do 
equipamento sob pressão.

4. Os fabricantes devem assegurar a 
existência de procedimentos para manter a 
conformidade das produções em série com 
a presente diretiva. Devem ser 
devidamente tidas em conta as alterações 
efetuadas no projeto ou nas características 
do equipamento sob pressão e as alterações 
nas normas harmonizadas ou noutras 
especificações técnicas que constituíram a 
referência para a comprovação da 
conformidade do equipamento sob pressão.
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Or. en

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Sempre que apropriado, em função do 
risco de um equipamento sob pressão, os 
fabricantes devem realizar, para a proteção 
da saúde e da segurança dos consumidores 
e de outros utilizadores, ensaios por 
amostragem de equipamento sob pressão 
disponibilizado no mercado, investigar e, 
se necessário, conservar um registo das 
reclamações, do equipamento sob pressão 
não conforme e do equipamento recolhido 
e devem informar os distribuidores de 
todas estas ações de controlo.

Sempre que apropriado, em função do risco 
de um equipamento sob pressão, os 
fabricantes devem realizar, para a proteção 
da saúde e da segurança dos consumidores 
e de outros utilizadores, mediante pedido 
devidamente justificado das autoridades 
competentes, ensaios por amostragem de 
equipamento sob pressão disponibilizado 
no mercado, investigar e, se necessário, 
conservar um registo das reclamações, do 
equipamento sob pressão não conforme e 
do equipamento recolhido e devem 
informar os distribuidores de todas estas 
ações de controlo.

Or. en

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fabricantes devem assegurar que no 
equipamento sob pressão figura o tipo, o 
número do lote ou da série, ou quaisquer 
outros elementos que permitam a respetiva 
identificação, ou, se as dimensões ou a 
natureza do equipamento sob pressão não o 
permitirem, que a informação exigida 
conste da embalagem ou de um documento 
que acompanhe o equipamento.

5. Os fabricantes devem assegurar que no 
equipamento sob pressão que coloquem no 
mercado figura o tipo, o número do lote ou 
da série, ou quaisquer outros elementos que 
permitam a respetiva identificação, ou, se 
as dimensões ou a natureza do 
equipamento sob pressão não o permitirem, 
que a informação exigida conste da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o equipamento.
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Or. en

Alteração 25

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, endereço postal e, se disponível, 
endereço do sítio Web no equipamento 
sob pressão, ou, se tal não for possível, na 
embalagem ou num documento que 
acompanhe o equipamento. O endereço 
deve indicar um único ponto de contacto.

6. Os fabricantes devem indicar no 
equipamento sob pressão o seu nome, 
nome comercial registado ou marca 
registada e o endereço postal de contacto, 
ou, se tal não for possível, na embalagem 
ou num documento que acompanhe o 
equipamento. O endereço deve indicar um 
único ponto de contacto. As informações 
de contacto devem estar numa língua que 
possa ser facilmente compreendida pelos 
consumidores, por outros utilizadores e 
pelas autoridades de fiscalização do 
mercado.

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Não fazem parte do respetivo mandato os 
deveres previstos no artigo 6.º, n.º 1, e a 
elaboração da documentação técnica.

Não fazem parte do respetivo mandato os 
deveres previstos no artigo 6.º, n.º 1, e o 
dever de elaborar a documentação técnica 
referida no artigo 6.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem no mercado 
um equipamento sob pressão referido no 
artigo 4.º, n.os 1 e 2, os distribuidores 
devem verificar se o mesmo ostenta a 
marcação CE, se vem acompanhado dos 
necessários documentos, das instruções e 
das informações respeitantes à segurança, 
em conformidade com os pontos 3.3 e 3.4 
do anexo I, numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores no 
Estado-Membro no qual o equipamento 
sob pressão 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 disponibilizarem no mercado 
um equipamento sob pressão referido no 
artigo 4.º, n.os 1 e 2, os distribuidores 
devem verificar se o mesmo ostenta a 
marcação CE, se vem acompanhado dos 
necessários documentos, das instruções e 
das informações respeitantes à segurança, 
em conformidade com os pontos 3.3 e 3.4 
do anexo I, numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores no 
Estado-Membro no qual o equipamento 
sob pressão 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, 
respetivamente.

Or. en

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

 Antes de disponibilizarem no mercado um 
equipamento sob pressão referido no 
artigo 4.º, n.º 3, os distribuidores devem 
verificar se o mesmo vem acompanhado de 
instruções de utilização adequadas, numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e outros 
utilizadores no Estado-Membro no qual o 
equipamento sob pressão 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.

Antes de disponibilizarem no mercado um 
equipamento sob pressão referido no 
artigo 4.º, n.º 3, os distribuidores devem 
verificar se o mesmo vem acompanhado de 
instruções de utilização adequadas, numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e outros 
utilizadores no Estado-Membro no qual o 
equipamento sob pressão 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, respetivamente.

Or. en
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Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
equipamento sob pressão que 
disponibilizaram no mercado não está 
conforme à presente diretiva devem 
certificar-se de que são tomadas as 
medidas corretivas necessárias para 
assegurar a conformidade do equipamento 
sob pressão ou proceder à respetiva 
retirada ou recolha, se for esse o caso. 
Além disso, se o equipamento sob pressão 
apresentar um risco, os distribuidores 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o equipamento sob pressão, fornecendo-
lhes as informações relevantes, sobretudo 
no que se refere à não conformidade e às 
medidas corretivas aplicadas.

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
equipamento sob pressão que 
disponibilizaram no mercado não está 
conforme à presente diretiva devem 
certificar-se de que são tomadas as 
medidas corretivas necessárias para 
assegurar a conformidade do equipamento 
sob pressão ou proceder à respetiva 
retirada ou recolha, se for esse o caso. 
Além disso, se o equipamento sob pressão 
apresentar um risco, os distribuidores 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades nacionais competentes dos 
Estados-Membros em cujo mercado
disponibilizaram o equipamento sob 
pressão, fornecendo-lhes as informações 
relevantes, sobretudo no que se refere à 
não conformidade e às medidas corretivas 
aplicadas.

Or. en

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os documentos e a correspondência 
relativos à avaliação da conformidade 
devem ser redigidos na ou nas línguas 
oficias da União que possam ser 
determinadas pelo Estado-Membro em 
que se encontra estabelecido o organismo 
competente para executar os referidos 

8. Os documentos e a correspondência 
relativos à avaliação da conformidade 
devem ser redigidos numa língua 
facilmente compreendida pelos 
consumidores, por outros utilizadores e 
pelas autoridades de fiscalização do 
mercado.
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procedimentos ou numa língua aceite por 
esse organismo.

Or. en

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que um equipamento sob 
pressão estiver sujeito a mais do que um 
diploma da União que exija uma 
declaração UE de conformidade, deve 
elaborar-se uma única declaração UE de 
conformidade referente a todos esses 
diplomas. Essa declaração deve conter a 
identificação dos diplomas em causa, 
incluindo as respetivas referências de 
publicação.

3. Sempre que um equipamento sob 
pressão estiver sujeito a mais do que um 
diploma da União que exija uma 
declaração UE de conformidade, deve 
elaborar-se uma única declaração UE de 
conformidade referente a todos esses 
diplomas. Essa declaração deve conter a 
identificação dos diplomas da União em 
causa, incluindo as respetivas referências 
de publicação.

Or. en

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
basear-se nos mecanismos existentes para 
assegurar a correta aplicação do regime 
de marcação CE e devem tomar as 
medidas adequadas em caso de utilização 
indevida dessa marcação.

Or. en
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Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem estar constituídos nos 
termos do direito nacional e ser dotados de 
personalidade jurídica.

2. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem estar constituídos nos 
termos do direito nacional de um 
Estado-Membro e ser dotados de 
personalidade jurídica.

Or. en

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Devem ainda dispor dos meios necessários 
para a boa execução das tarefas técnicas e 
administrativas relacionadas com as 
atividades de avaliação da conformidade e 
devem ter acesso a todos os equipamentos 
e instalações necessários.

Os organismos de avaliação da 
conformidade devem ainda dispor dos 
meios necessários para a boa execução das 
tarefas técnicas e administrativas 
relacionadas com as atividades de 
avaliação da conformidade e devem ter 
acesso a todos os equipamentos e 
instalações necessários.

Or. en

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. O pessoal responsável pela execução das 
atividades de avaliação da conformidade 
deve dispor de:

7. O pessoal responsável pela execução das 
tarefas de avaliação da conformidade deve 
dispor de:
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Or. en

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

8. Deve ser garantida a imparcialidade dos 
organismos de avaliação da conformidade, 
dos seus quadros superiores, dos membros 
da administração e do pessoal de avaliação.

8. Deve ser garantida a imparcialidade dos 
organismos de avaliação da conformidade, 
dos seus quadros superiores, dos membros 
da administração e do pessoal encarregado 
de executar as tarefas de avaliação da 
conformidade.

Or. en

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A remuneração dos quadros superiores, 
dos membros da administração e do 
pessoal dos organismos de avaliação da 
conformidade não deve depender do 
número de avaliações realizadas, nem do 
respetivo resultado.

A remuneração dos quadros superiores, dos 
membros da administração e do pessoal 
encarregado de executar as tarefas de 
avaliação da conformidade dos 
organismos de avaliação da conformidade
não deve depender do número de 
avaliações realizadas, nem do seu 
resultado.

Or. en

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 11
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Texto da Comissão Alteração

11. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem participar nas 
atividades de normalização relevantes e nas 
atividades do grupo de coordenação dos 
organismos notificados criado ao abrigo da 
legislação de harmonização da União 
aplicável, ou assegurar que o seu pessoal 
de avaliação seja informado dessas 
atividades, e devem aplicar como 
orientações gerais as decisões e os 
documentos administrativos que resultem 
do trabalho desse grupo.

11. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem participar nas 
atividades de normalização relevantes e nas 
atividades do grupo de coordenação dos 
organismos notificados criado ao abrigo da 
legislação de harmonização da União 
aplicável, ou assegurar que o seu pessoal 
encarregado de executar as tarefas de 
avaliação da conformidade seja informado 
dessas atividades, e devem aplicar como 
orientações gerais as decisões e os 
documentos administrativos que resultem 
do trabalho desse grupo.

Or. en

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 26 – título

Texto da Comissão Alteração

 Presunção da conformidade Presunção da conformidade dos 
organismos notificados

Or. en

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 28 – 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 
equipamentos sob pressão em relação aos 
quais os organismos se consideram 

2. O pedido de notificação deve ser 
acompanhado de uma descrição das 
atividades de avaliação da conformidade, 
do ou dos módulos de avaliação da 
conformidade e do ou dos equipamentos 
sob pressão em relação aos quais os 
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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 nos artigos 24.º ou 25.º.

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 nos artigos 24.º ou 25.º.

Or. en

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve publicar a lista de 
organismos notificados ao abrigo da 
presente diretiva, incluindo os números de 
identificação que lhes foram atribuídos e as 
atividades em relação às quais foram 
notificados.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve assegurar a atualização 
dessa lista.

A Comissão deve assegurar a atualização 
da lista.

Or. en

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro notificador deve 
facultar à Comissão, a pedido, toda a 
informação relacionada com o fundamento 
da notificação ou a manutenção da 
competência técnica do organismo em 
causa.

2. O Estado-Membro notificador deve 
facultar à Comissão, a pedido, toda a 
informação relacionada com o fundamento 
da notificação ou a manutenção da 
competência técnica do organismo 
notificado em causa.

Or. en

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que um organismo de avaliação 
da conformidade verificar que os 
requisitos essenciais de segurança previstos 
no anexo I ou nas correspondentes normas 
harmonizadas não foram cumpridos pelo 
fabricante, deve exigir que este tome as 
medidas corretivas adequadas e não deve 
emitir qualquer certificado de 
conformidade.

3. Sempre que um organismo notificado
verificar que os requisitos essenciais de 
segurança previstos no anexo I, nas 
correspondentes normas harmonizadas ou 
noutras especificações técnicas não foram 
cumpridos pelo fabricante, deve exigir que 
este tome as medidas corretivas adequadas 
e não deve emitir qualquer certificado.

Or. en

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quaisquer circunstâncias que afetem o 
âmbito e as condições de notificação;

b) Quaisquer circunstâncias que afetem o 
âmbito ou as condições de notificação;

Or. en
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Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 40 – título

Texto da Comissão Alteração

Alteração dos anexos Delegação de poderes

Or. en

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 40 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 41.º no que diz respeito à 
reclassificação dos equipamentos sob 
pressão sempre que se verificar alguma 
das seguintes situações:

A fim de tomar em consideração 
desenvolvimentos técnicos em matéria de 
tecnologia de equipamentos sob pressão, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 41.º de reclassificação dos 
equipamentos sob pressão, de modo a:

Or. en

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 40 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um equipamento sob pressão ou um 
grupo de equipamentos sob pressão, 
abrangidos pelo artigo 4.º, n.º 3, devem ser
sujeitos ao disposto no artigo 4.º, n.º 1;

a) Tornar um equipamento sob pressão ou 
um grupo de equipamentos sob pressão, 
abrangidos pelo artigo 4.º, n.º 3, sujeitos ao 
disposto no artigo 4.º, n.º 1;

Or. en
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Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 40 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um conjunto ou um grupo de conjuntos, 
abrangidos pelo artigo 4.º, n.º 3, devem ser
sujeitos ao disposto no artigo 4.º, n.º 2;

b) Tornar um conjunto ou um grupo de 
conjuntos, abrangidos pelo artigo 4.º, n.º 3, 
sujeitos ao disposto no artigo 4.º, n.º 2; ou

Or. en

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 40 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um equipamento sob pressão ou um 
grupo de equipamentos sob pressão devem, 
em derrogação do disposto no anexo II, ser 
classificados noutra categoria.

c) Classificar um equipamento sob pressão 
ou um grupo de equipamentos sob pressão, 
em derrogação do disposto no anexo II, 
noutra categoria.

Or. en

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até 1 de março de 2015, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento aos artigos 2.º, pontos 15 a 
31, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 17.º,
18.º, 19.º, n.os 3 a 5, 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, 42.º,
43.º e aos anexos III e IV. Os Estados-
Membros devem comunicar imediatamente 

1. Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até 1 de março de 2015, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento ao artigo 2.º, pontos 15 a 31, 
aos artigos 6.º a 12.º, 17.º e 18.º, ao 
artigo 19.º, n.os 3, 4 e 5, aos artigos 20.º a
38.º, 42.º e 43.º e aos anexos III e IV. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
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à Comissão o texto dessas disposições. disposições.

Or. en

Alteração 52

Proposta de diretiva
Anexo IV - título

Texto da Comissão Alteração

DECLARAÇÃO UE DE 
CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO UE DE 
CONFORMIDADE (N.º XXXX)1

_________________

1 É facultativa a atribuição de um número 
à declaração de conformidade por parte 
do fabricante.

Or. en

Alteração 53

Proposta de diretiva
Anexo IV – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. N.º … (número de identificação único 
do equipamento sob pressão):

Suprimido

Or. en
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ANEXO: PARECER DO GRUPO CONSULTIVO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO 
PARLAMENTO EUROPEU, DO CONSELHO E DA COMISSÃO

GRUPO CONSULTIVO
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à harmonização das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de 
equipamentos sob pressão (reformulação)


