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Alteração 136
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) O direito à saúde é um direito 
fundamental e todos os trabalhadores 
beneficiam da garantia legal de condições 
de trabalho que respeitem a sua saúde, a 
sua segurança e a sua dignidade. Dado 
que os custos dos acidentes e das doenças 
profissionais para as empresas e os 
sistemas de segurança social estão 
estimados em 5,9% do PIB e que a 
prevenção adequada dos trabalhadores 
promove o bem-estar, a qualidade do 
trabalho e a produtividade, a prevenção 
dos riscos (nomeadamente através da 
utilização de equipamentos de proteção 
individual de qualidade) reveste-se de 
importância fundamental para reduzir a 
taxa de acidentes e doenças relacionadas 
com o trabalho.

Or. en

Alteração 137
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No entanto, a experiência adquirida 
através da sua aplicação revelou 
insuficiências e incoerências na cobertura 
de produtos e nos procedimentos de 

(3) No entanto, a experiência adquirida 
através da sua aplicação revelou 
insuficiências e incoerências na cobertura 
de produtos e nos procedimentos de 
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avaliação da conformidade. A fim de ter 
em conta esta experiência e clarificar o 
quadro aplicável à comercialização dos 
produtos abrangidos pelo presente 
regulamento, convém rever e melhorar 
determinados aspetos da Diretiva 
94/25/CE.

avaliação da conformidade. A fim de ter 
em conta esta experiência e clarificar o 
quadro aplicável à comercialização dos 
produtos abrangidos pelo presente 
regulamento, convém rever e melhorar 
determinados aspetos da Diretiva 
94/25/CE, mantendo o princípio 
fundamental da proteção da saúde e da 
segurança.

Or. en

Alteração 138
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O presente regulamento deverá ser 
aplicável a todas as formas de 
fornecimento, incluindo a venda à 
distância.

Or. fr

Alteração 139
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Uma vez que o âmbito de aplicação, os 
requisitos essenciais de saúde e segurança 
e os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser idênticos em 
todos os Estados-Membros, não existe 
praticamente nenhuma flexibilidade na 
transposição das diretivas baseada nos 
princípios da nova abordagem para o 

(4) Uma vez que o âmbito de aplicação, os 
requisitos de saúde e segurança e os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser idênticos em 
todos os Estados-Membros, não existe 
praticamente nenhuma flexibilidade na 
transposição das diretivas baseada nos 
princípios da nova abordagem para o 
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direito nacional. A Diretiva 89/686/CEE 
deve, pois, ser substituída por um 
regulamento, que é o instrumento jurídico 
adequado para impor normas claras e 
circunstanciadas, sem causar divergência 
nas transposições pelos Estados-Membros.

direito nacional. A Diretiva 89/686/CEE 
deve, pois, ser substituída por um 
regulamento, que é o instrumento jurídico 
adequado para impor normas claras e 
circunstanciadas, sem causar divergência 
nas transposições pelos Estados-Membros 
tendo em vista, nomeadamente, 
salvaguardar a saúde pública, melhorar a 
segurança no trabalho e garantir a 
proteção dos utilizadores.

Or. en

Alteração 140
Ulla Tørnæs

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Uma vez que o âmbito de aplicação, os 
requisitos essenciais de saúde e segurança 
e os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser idênticos em 
todos os Estados-Membros, não existe 
praticamente nenhuma flexibilidade na 
transposição das diretivas baseada nos 
princípios da nova abordagem para o 
direito nacional. A Diretiva 89/686/CEE 
deve, pois, ser substituída por um 
regulamento, que é o instrumento jurídico 
adequado para impor normas claras e 
circunstanciadas, sem causar divergência 
nas transposições pelos Estados-Membros.

(4) Uma vez que o âmbito de aplicação, os 
requisitos essenciais de saúde e segurança 
e os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser idênticos em 
todos os Estados-Membros, não existe 
praticamente nenhuma flexibilidade na 
transposição das diretivas baseada nos 
princípios da nova abordagem para o 
direito nacional. A Diretiva 89/686/CEE 
deve, pois, ser substituída por um 
regulamento, que é o instrumento jurídico 
adequado para impor normas claras e 
circunstanciadas, sem causar divergência 
nas transposições pelos Estados-Membros.
Importa, para o efeito, adotar uma 
abordagem clara e alicerçada em 
objetivos visando melhorar a segurança 
no trabalho e garantir a proteção dos 
utilizadores.

Or. en
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Alteração 141
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Alguns produtos no mercado que 
proporcionam uma função de proteção ao 
utilizador estão excluídos do âmbito de 
aplicação da Diretiva 89/686/CEE. A fim 
de assegurar um elevado nível de proteção
para os utilizadores desses produtos tão 
elevado como em relação aos EPI 
abrangidos pela Diretiva 89/686/CEE, o
âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve incluir os EPI para 
utilização privada contra a humidade, a 
água e o calor (por exemplo, luvas de 
lavar louça, luvas para retirar pratos do 
forno), em consonância com EPI 
semelhantes destinados a utilização 
profissional que já sejam abrangidos pela 
Diretiva 89/686/CEE. Produtos artesanais, 
como luvas feitas à mão, relativamente aos 
quais o fabricante não alega explicitamente 
uma função de proteção, não constituem 
equipamento de proteção individual; por 
conseguinte, não são abrangidos. É 
igualmente oportuno clarificar a lista de 
exclusão do anexo I da Diretiva 
89/686/CEE, mediante o aditamento de 
uma referência aos produtos abrangidos 
por outra legislação e que, por 
conseguinte, estão excluídos do 
Regulamento EPI.

(9) Alguns produtos no mercado que 
proporcionam uma função de proteção ao 
utilizador estão excluídos do âmbito de 
aplicação da Diretiva 89/686/CEE no caso
de se destinarem exclusivamente a uma 
utilização privada. A fim de assegurar um 
elevado nível de proteção, os artigos de 
proteção das mãos contra o calor extremo 
num ambiente doméstico devem ser 
incluídos no âmbito de aplicação do 
presente regulamento se o fabricante 
alegar explicitamente uma função de 
proteção. Produtos artesanais, como luvas 
feitas à mão e luvas para retirar pratos do 
forno, relativamente aos quais o fabricante 
não alega explicitamente uma função de 
proteção, não constituem equipamento de 
proteção individual; por conseguinte, não
devem ser abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento. Em 
alternativa, deve encorajar-se a 
autocertificação desses produtos, o que 
muitos fabricantes já fazem.

Or. en

Alteração 142
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) Alguns produtos no mercado que 
proporcionam uma função de proteção ao 
utilizador estão excluídos do âmbito de 
aplicação da Diretiva 89/686/CEE. A fim 
de assegurar um elevado nível de proteção 
para os utilizadores desses produtos tão 
elevado como em relação aos EPI 
abrangidos pela Diretiva 89/686/CEE, o 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve incluir os EPI para 
utilização privada contra a humidade, a 
água e o calor (por exemplo, luvas de lavar 
louça, luvas para retirar pratos do forno), 
em consonância com EPI semelhantes 
destinados a utilização profissional que já 
sejam abrangidos pela Diretiva 
89/686/CEE. Produtos artesanais, como 
luvas feitas à mão, relativamente aos quais 
o fabricante não alega explicitamente uma 
função de proteção, não constituem 
equipamento de proteção individual; por 
conseguinte, não são abrangidos. É 
igualmente oportuno clarificar a lista de 
exclusão do anexo I da Diretiva 
89/686/CEE, mediante o aditamento de 
uma referência aos produtos abrangidos 
por outra legislação e que, por conseguinte, 
estão excluídos do Regulamento EPI.

(9) Alguns produtos no mercado que 
proporcionam uma função de proteção ao 
utilizador estão excluídos do âmbito de 
aplicação da Diretiva 89/686/CEE. Tal 
exclusão só deve ser permitida se estiver 
previsto um nível de proteção da saúde e 
da segurança equivalente ao garantido 
pelo presente regulamento ou pela 
Diretiva 89/3921/CE. A fim de assegurar 
um elevado nível de proteção para os 
utilizadores desses produtos tão elevado 
como em relação aos EPI abrangidos pela 
Diretiva 89/686/CEE, o âmbito de 
aplicação do presente regulamento deve 
incluir os EPI para utilização privada 
contra a humidade, a água e o calor (por 
exemplo, luvas de lavar louça, luvas para 
retirar pratos do forno), em consonância 
com EPI semelhantes destinados a 
utilização profissional que já sejam 
abrangidos pela Diretiva 89/686/CEE.
Produtos artesanais, como luvas feitas à 
mão, relativamente aos quais o fabricante 
não alega explicitamente uma função de 
proteção, não constituem equipamento de 
proteção individual; por conseguinte, não 
são abrangidos. É igualmente oportuno 
clarificar a lista de exclusão do anexo I da 
Diretiva 89/686/CEE, mediante o 
aditamento de uma referência aos produtos 
abrangidos por outra legislação e que, por 
conseguinte, estão excluídos do 
Regulamento EPI.

Or. en

Alteração 143
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de facilitar a compreensão e a 
aplicação uniforme do presente 
regulamento, convém introduzir novas 
definições de «EPI personalizados» e 
«EPI feitos por medida» e os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade relativos a estes tipos de 
EPI devem ser adaptados às condições 
específicas do seu fabrico.

Suprimido

Or. en

Alteração 144
Ulla Tørnæs

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de facilitar a compreensão e a 
aplicação uniforme do presente 
regulamento, convém introduzir novas 
definições de «EPI personalizados» e «EPI 
feitos por medida» e os procedimentos de 
avaliação da conformidade relativos a estes 
tipos de EPI devem ser adaptados às 
condições específicas do seu fabrico.

(10) A fim de facilitar a compreensão e a 
aplicação uniforme do presente 
regulamento, convém introduzir novas 
definições de «EPI personalizados» e «EPI 
feitos por medida», nomeadamente 
definições claras dos utilizadores finais de 
EPI e os procedimentos de avaliação da 
conformidade relativos a estes tipos de EPI 
devem ser adaptados às condições 
específicas do seu fabrico. Nas definições 
de «EPI personalizados» e «EPI feitos por 
medida» deve especificar-se claramente 
que a personalização de um EPI tem de 
ter um impacto concreto no ambiente de 
trabalho e na segurança no trabalho.

Or. en

Alteração 145
Anthea McIntyre
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Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Durante as demonstrações e os 
ensaios de campo devem ser tomadas 
medidas adequadas para garantir a 
proteção das pessoas. Os ensaios de 
campo não devem ser concebidos para 
testar a eficácia da proteção dos EPI, mas 
para avaliar outros aspetos não 
protetores, como o conforto, a ergonomia 
e a conceção. Todas as partes 
interessadas, nomeadamente o 
empregador e o utilizador do produto ou o 
consumidor, devem ser previamente 
informados do âmbito e do objetivo do 
ensaio.

Or. en

Alteração 146
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os operadores económicos devem ser 
responsáveis pela conformidade dos 
produtos, 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 ou a 
proteção dos utilizadores, e para garantir 
uma concorrência leal no mercado da 
União.

(11) Os operadores económicos devem ser 
responsáveis pela conformidade dos 
produtos, de acordo com o respetivo papel
em todo o circuito comercial, a fim de 
assegurar um elevado nível de proteção do 
interesse público, como a saúde e a 
segurança, a informação e a proteção
adequadas dos utilizadores, e garantir uma 
concorrência leal no mercado da União.

Or. en
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Alteração 147
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os operadores económicos devem ser 
responsáveis pela conformidade dos
produtos, 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 ou a 
proteção dos utilizadores, e para garantir 
uma concorrência leal no mercado da 
União.

(11) Os operadores económicos devem ser 
responsáveis pela conformidade dos EPI, 
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 ou a 
proteção dos utilizadores e, se for caso 
disso, de outras pessoas, para garantir uma 
concorrência leal no mercado da União.

Or. en

Alteração 148
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os operadores económicos devem ser 
responsáveis pela conformidade dos 
produtos, 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 ou a 
proteção dos utilizadores, e para garantir 
uma concorrência leal no mercado da 
União.

(11) Os operadores económicos devem ser 
responsáveis pela conformidade dos EPI, 
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 ou a 
proteção dos utilizadores, e para garantir 
uma concorrência leal no mercado da 
União.

Or. fr

Alteração 149
Anthea McIntyre
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Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Todos os operadores económicos que 
intervenham no circuito comercial devem 
tomar medidas adequadas para garantir que 
os EPI protegem a saúde e a segurança 
das pessoas e que apenas disponibilizam 
no mercado produtos que estejam
conformes com o presente regulamento. O 
presente regulamento deve prever 
disposições claras e proporcionais sobre os 
deveres que refletem o papel respetivo de 
cada operador na cadeia de abastecimento 
e distribuição.

(12) Todos os operadores económicos que 
intervenham no circuito comercial devem 
tomar medidas adequadas para garantir que
apenas disponibilizem no mercado os EPI
que estejam em conformidade com o 
presente regulamento. O presente 
regulamento deve prever disposições claras 
e proporcionais sobre os deveres que 
refletem o papel respetivo de cada 
operador económico na cadeia de 
abastecimento e distribuição.

Or. en

Alteração 150
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Todos os operadores económicos que 
intervenham no circuito comercial devem 
tomar medidas adequadas para garantir que 
os EPI protegem a saúde e a segurança das 
pessoas e que apenas disponibilizam no 
mercado produtos que estejam conformes 
com o presente regulamento. O presente 
regulamento deve prever disposições claras 
e proporcionais sobre os deveres que 
refletem o papel respetivo de cada 
operador na cadeia de abastecimento e 
distribuição.

(12) Todos os operadores económicos que 
intervenham no circuito comercial devem 
tomar medidas adequadas para garantir que 
os EPI protegem a saúde e a segurança das 
pessoas e que apenas disponibilizam no 
mercado EPI que estejam conformes com 
o presente regulamento. O presente 
regulamento deve prever disposições claras 
e proporcionais sobre os deveres que 
refletem o papel respetivo de cada 
operador na cadeia de abastecimento e 
distribuição.

Or. fr
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Alteração 151
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de facilitar a comunicação 
entre os operadores económicos, as 
autoridades de fiscalização do mercado e 
os consumidores, os Estados-Membros 
devem encorajar os operadores 
económicos a incluírem, para além do 
endereço postal, uma referência do sítio 
Internet.

Or. fr

Alteração 152
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É necessário assegurar que os EPI que 
entram no mercado da União cumprem os 
requisitos do presente regulamento e, em 
especial, o cumprimento pelos fabricantes 
dos adequados procedimentos de avaliação 
da conformidade. Importa, por 
conseguinte, prever que os importadores se 
certifiquem de que os EPI que colocam no 
mercado cumprem os requisitos do 
presente regulamento e não coloquem no 
mercado EPI que não cumprem esses 
requisitos ou que apresentam um risco.
Importa igualmente prever que os 
importadores se certifiquem de que os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade foram cumpridos e que a 
marcação CE e a documentação técnica 
elaborada pelo fabricante estão à 
disposição das autoridades de fiscalização 

(14) É necessário assegurar que os EPI que 
entram no mercado da União cumprem os 
requisitos do presente regulamento e, em 
especial, o cumprimento pelos fabricantes 
dos adequados procedimentos de avaliação 
da conformidade. Importa, por 
conseguinte, prever que os importadores se 
certifiquem de que os EPI que colocam no 
mercado cumprem os requisitos do 
presente regulamento e não coloquem no 
mercado EPI que não cumprem esses 
requisitos ou que apresentam um risco.
Importa igualmente prever que os 
importadores se certifiquem de que os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade foram cumpridos e que a 
marcação CE e a documentação técnica 
elaborada pelo fabricante estão à 
disposição das autoridades de fiscalização 
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do mercado. competentes.

Or. fr

Alteração 153
Ulla Tørnæs

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Ao colocarem um EPI no mercado, os 
importadores deverão indicar no produto o 
respetivo nome e o endereço no qual 
podem ser contactados. São previstas 
exceções, se a dimensão ou a natureza do 
EPI não permitirem a aposição de uma 
indicação. Nestas exceções, está incluída a 
possibilidade de o importador ser obrigado 
a abrir a embalagem para apor o seu nome 
e endereço ao produto.

(16) Ao colocarem um EPI no mercado, os 
importadores deverão indicar no produto o 
respetivo nome e o endereço no qual 
podem ser contactados, assim como 
indicações sobre as páginas Internet onde 
o utilizador final do EPI pode consultar 
informações sobre a utilização adequada 
do EPI.  São previstas exceções, se a 
dimensão ou a natureza do EPI não 
permitirem a aposição de uma indicação.
Nestas exceções, está incluída a 
possibilidade de o importador ser obrigado 
a abrir a embalagem para apor o seu nome 
e endereço ao produto.

Or. en

Alteração 154
Ulla Tørnæs

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Qualquer operador económico deve 
ser considerado fabricante e, por 
conseguinte, cumprir as suas obrigações 
enquanto tal, se colocar no mercado um
EPI em seu próprio nome ou sob a sua 
marca ou se alterar um produto de tal modo 
que a conformidade com os requisitos do 

(17) Qualquer operador económico é
considerado fabricante e, por conseguinte,
deve cumprir as suas obrigações enquanto 
tal, se colocar no mercado EPI em seu 
próprio nome ou sob a sua marca ou se 
alterar um produto de tal modo que a 
conformidade com os requisitos do 
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presente regulamento possa ser afetada. presente regulamento possa ser afetada.

Or. en

Alteração 155
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Qualquer operador económico deve 
ser considerado fabricante e, por 
conseguinte, cumprir as suas obrigações 
enquanto tal, se colocar no mercado um 
EPI em seu próprio nome ou sob a sua 
marca ou se alterar um produto de tal 
modo que a conformidade com os 
requisitos do presente regulamento possa 
ser afetada.

(17) Qualquer operador económico deve 
ser considerado fabricante e, por 
conseguinte, cumprir as suas obrigações 
enquanto tal, se colocar no mercado um 
EPI em seu próprio nome ou sob a sua 
marca ou se alterar um EPI de tal modo 
que a conformidade com os requisitos do 
presente regulamento possa ser afetada.

Or. fr

Alteração 156
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os distribuidores e importadores, por 
estarem próximos do mercado, deverão ser 
envolvidos nas tarefas de fiscalização do 
mercado levadas a cabo pelas autoridades 
nacionais competentes e estar preparados 
para participar ativamente, facultando a 
essas autoridades toda a informação 
necessária relacionada com o EPI em 
causa.

(18) Os distribuidores e importadores, por 
estarem próximos do mercado, apenas
deverão ser envolvidos nas tarefas de 
fiscalização do mercado levadas a cabo 
pelas autoridades nacionais competentes
caso possa ser evitado um eventual 
conflito de intereses e deverão estar 
preparados para participar ativamente, 
facultando a essas autoridades toda a 
informação necessária relacionada com o 
EPI em causa.
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Or. en

Alteração 157
Ulla Tørnæs

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os distribuidores e importadores, por 
estarem próximos do mercado, deverão ser 
envolvidos nas tarefas de fiscalização do 
mercado levadas a cabo pelas autoridades 
nacionais competentes e estar preparados 
para participar ativamente, facultando a 
essas autoridades toda a informação 
necessária relacionada com o EPI em 
causa.

(18) Os distribuidores e importadores, por 
estarem próximos do mercado, deverão ser 
envolvidos nas tarefas de fiscalização do 
mercado levadas a cabo pelas autoridades 
nacionais competentes e terão de estar 
preparados para participar ativamente, 
facultando a essas autoridades toda a 
informação necessária relacionada com o 
EPI em causa.

Or. en

Alteração 158
Jérôme Lavrilleux

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Ao garantir-se a rastreabilidade de um 
EPI ao longo do circuito comercial 
contribui-se para uma maior simplificação 
e eficácia da fiscalização do mercado. Um 
sistema eficaz de rastreabilidade facilita a 
tarefa das autoridades de fiscalização 
relativamente à identificação do operador 
económico responsável pela 
disponibilização no mercado do produto 
não conforme.

(19) Ao garantir-se a rastreabilidade de um 
EPI ao longo do circuito comercial 
contribui-se para uma maior simplificação 
e eficácia da fiscalização do mercado. Um 
sistema eficaz de rastreabilidade facilita a 
tarefa das autoridades de fiscalização 
relativamente à identificação do operador 
económico responsável pela 
disponibilização no mercado do produto 
não conforme e à determinação rigorosa, 
inequívoca e transparente das 
responsabilidades de cada operador.

Or. fr
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Alteração 159
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Ao garantir-se a rastreabilidade de um 
EPI ao longo do circuito comercial 
contribui-se para uma maior simplificação 
e eficácia da fiscalização do mercado. Um 
sistema eficaz de rastreabilidade facilita a 
tarefa das autoridades de fiscalização 
relativamente à identificação do operador 
económico responsável pela 
disponibilização no mercado do produto 
não conforme.

(19) Ao garantir-se a rastreabilidade de um 
EPI ao longo de todo o circuito comercial 
contribui-se para uma maior simplificação 
e eficácia da fiscalização do mercado. Um 
sistema eficaz de rastreabilidade facilita a 
tarefa das autoridades de fiscalização 
relativamente à identificação do operador 
económico responsável pela 
disponibilização no mercado do produto 
não conforme.

Or. en

Alteração 160
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Ao garantir-se a rastreabilidade de um 
EPI ao longo do circuito comercial 
contribui-se para uma maior simplificação 
e eficácia da fiscalização do mercado. Um 
sistema eficaz de rastreabilidade facilita a 
tarefa das autoridades de fiscalização 
relativamente à identificação do operador 
económico responsável pela 
disponibilização no mercado do produto
não conforme.

(19) Ao garantir-se a rastreabilidade de um 
EPI ao longo do circuito comercial 
contribui-se para uma maior simplificação 
e eficácia da fiscalização do mercado. Um 
sistema eficaz de rastreabilidade facilita a 
tarefa das autoridades de fiscalização 
relativamente à identificação do operador 
económico responsável pela 
disponibilização no mercado do EPI não 
conforme.

Or. fr
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Alteração 161
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) É necessário especificar claramente a 
relação e o âmbito de aplicação do presente 
regulamento com o direito de os Estados-
Membros estabelecerem requisitos para a 
utilização de EPI no trabalho, em particular 
no âmbito da Diretiva 89/656/CEE19 do 
Conselho, a fim de evitar qualquer 
confusão e ambiguidade e, 
consequentemente, para assegurar a livre 
circulação de EPI conformes.

(21) É necessário especificar claramente a 
relação e o âmbito de aplicação do presente 
regulamento com o direito de os Estados-
Membros estabelecerem requisitos para a 
utilização de EPI no trabalho, em particular 
no âmbito da Diretiva 89/656/CEE19 do 
Conselho, a fim de evitar qualquer 
confusão e ambiguidade e, 
consequentemente, para assegurar a livre 
circulação de EPI conformes. O artigo 4.° 
da referida diretiva obriga os 
empregadores a fornecerem EPI em 
conformidade com a regulamentação 
pertinente da União sobre conceção e 
fabrico no que se refere à saúde e à 
segurança. Nos termos deste artigo, os 
fabricantes de EPI devem garantir que os 
EPI postos à disposição dos seus 
trabalhadores cumprem os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento.

__________________ __________________
19 Diretiva 89/656/CEE do Conselho, de 
30 de novembro de 1989, relativa às 
prescrições mínimas de segurança e de 
saúde para a utilização pelos trabalhadores 
de equipamentos de proteção individual no 
trabalho (JO L 393 de 30.12.1989, p. 18).

19Diretiva 89/656/CEE do Conselho, de 
30 de novembro de 1989, relativa às 
prescrições mínimas de segurança e de 
saúde para a utilização pelos trabalhadores 
de equipamentos de proteção individual no 
trabalho (JO L 393 de 30.12.1989, p. 18).

Or. en

Alteração 162
David Casa

Proposta de regulamento
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

(24) Para assegurar que os EPI são 
examinados em função do estado da 
técnica, o limite de validade do certificado 
de exame UE de tipo deve ser fixado em 
cinco anos no máximo. Deve ser previsto 
um processo de revisão do certificado.
Deve ser exigido um conteúdo mínimo 
para o certificado, a fim de facilitar o 
trabalho das autoridades de fiscalização do 
mercado.

(24) Para assegurar que os EPI são 
examinados em função do estado da 
técnica, o limite de validade do certificado 
de exame UE de tipo deve ser fixado em 
sete anos no máximo. Deve ser previsto um 
processo de revisão do certificado. Esta 
revisão deve consistir num procedimento 
simples e rápido. Deve ser exigido um 
conteúdo mínimo para o certificado, a fim 
de facilitar o trabalho das autoridades de 
fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 163
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A marcação CE deverá ser a única 
marcação que indica que o EPI está 
conforme com a legislação de 
harmonização da União. Todavia, devem 
ser autorizadas outras marcações, se 
contribuírem para melhorar a defesa dos 
consumidores e não estiverem 
contempladas pela legislação de 
harmonização da União.

(27) A marcação CE deverá ser a única 
marcação que indica que o EPI está 
conforme com a legislação de 
harmonização da União. Todavia, devem 
ser autorizadas outras marcações, se 
contribuírem para melhorar a proteção da 
saúde e da segurança dos consumidores e 
não estiverem contempladas pela 
legislação de harmonização da União.

Or. fr

Alteração 164
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de garantir o cumprimento dos 
requisitos essenciais de segurança, é 
necessário estabelecer procedimentos 
adequados de avaliação da conformidade a 
aplicar pelos fabricantes. A Diretiva 
89/686/CEE classifica os EPI em três 
categorias que são objeto de diferentes 
procedimentos de avaliação da 
conformidade. Para assegurar um nível 
consistentemente elevado de segurança 
para todos os EPI, convém aumentar a lista 
dos produtos sujeitos a um dos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade relativo à fase de produção.
Os procedimentos de avaliação da 
conformidade para cada categoria de EPI 
devem ser fixados, na medida do possível, 
com base nos módulos de avaliação da 
conformidade estabelecidos na Decisão 
768/2008/CE.

(28) A fim de garantir o cumprimento dos 
requisitos essenciais de saúde e segurança, 
é necessário estabelecer procedimentos 
adequados de avaliação da conformidade a 
aplicar pelos fabricantes. A Diretiva 
89/686/CEE classifica os EPI em três 
categorias que são objeto de diferentes 
procedimentos de avaliação da 
conformidade. Para assegurar um nível 
consistentemente elevado de segurança 
para todos os EPI, convém aumentar a lista 
dos produtos sujeitos a um dos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade relativo à fase de produção.
Os procedimentos de avaliação da 
conformidade para cada categoria de EPI 
devem ser fixados, na medida do possível, 
com base nos módulos de avaliação da 
conformidade estabelecidos na Decisão 
768/2008/CE.

Or. fr

Alteração 165
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de garantir o cumprimento dos 
requisitos essenciais de segurança, é 
necessário estabelecer procedimentos 
adequados de avaliação da conformidade a 
aplicar pelos fabricantes. A Diretiva 
89/686/CEE classifica os EPI em três 
categorias que são objeto de diferentes 
procedimentos de avaliação da 
conformidade. Para assegurar um nível 
consistentemente elevado de segurança 
para todos os EPI, convém aumentar a lista 
dos produtos sujeitos a um dos 

(28) A fim de garantir o cumprimento dos 
requisitos essenciais de saúde e segurança
fixados no presente regulamento, é 
necessário estabelecer procedimentos 
adequados de avaliação da conformidade a 
aplicar pelos fabricantes. A Diretiva 
89/686/CEE classifica os EPI em três 
categorias que são objeto de diferentes 
procedimentos de avaliação da 
conformidade. Para assegurar um nível 
consistentemente elevado de segurança 
para todos os EPI, convém aumentar a lista 
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procedimentos de avaliação da 
conformidade relativo à fase de produção.
Os procedimentos de avaliação da 
conformidade para cada categoria de EPI 
devem ser fixados, na medida do possível, 
com base nos módulos de avaliação da 
conformidade estabelecidos na Decisão 
768/2008/CE.

dos produtos sujeitos a um dos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade relativo à fase de produção.
Os procedimentos de avaliação da 
conformidade para cada categoria de EPI 
devem ser fixados, na medida do possível, 
com base nos módulos de avaliação da 
conformidade estabelecidos na Decisão 
768/2008/CE.

Or. en

Alteração 166
David Casa

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de ter em conta a evolução 
tecnológica e novos dados científicos, deve 
ser conferido à Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, no que se refere às 
alterações à lista de EPI incluídos em cada 
categoria. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às devidas 
consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível dos peritos.
A Comissão, quando preparar e redigir atos 
delegados, deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(31) A fim de ter em conta a evolução 
tecnológica e novos dados científicos, deve 
ser conferido à Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, no que se refere às 
alterações à lista de EPI incluídos em cada 
categoria. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível dos 
peritos, e consulte os representantes das 
organizações de trabalhadores e de 
empregadores dos setores que 
normalmente utilizam EPI nas suas 
atividades. A Comissão, quando preparar e 
redigir atos delegados, deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en
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Alteração 167
Ulla Tørnæs

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de ter em conta a evolução 
tecnológica e novos dados científicos, deve 
ser conferido à Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, no que se refere às 
alterações à lista de EPI incluídos em cada 
categoria. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às devidas 
consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível dos peritos.
A Comissão, quando preparar e redigir atos 
delegados, deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(31) A fim de ter em conta a evolução 
tecnológica e novos dados científicos, deve 
ser conferido à Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, no que se refere às 
alterações à lista de EPI incluídos em cada 
categoria. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas e avalie o impacto das suas 
propostas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de peritos.
A Comissão, quando preparar e redigir atos 
delegados, deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 168
Ulla Tørnæs

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros deverão 
estabelecer regras sobre as sanções 
aplicáveis às violações do disposto no 
presente regulamento e assegurar a sua 
aplicação. Essas sanções deverão ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

(33) Os Estados-Membros deverão 
estabelecer regras sobre orientações, 
controlo e sanções aplicáveis às violações 
do disposto no presente regulamento e 
assegurar a sua aplicação, tendo em conta 
que as orientações são o melhor 
instrumento para evitar erros 
involuntários por parte dos empregadores, 
dos fabricantes de EPI e dos utilizadores 
finais. Essas sanções deverão ser efetivas, 
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proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Alteração 169
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros deverão 
estabelecer regras sobre as sanções 
aplicáveis às violações do disposto no 
presente regulamento e assegurar a sua 
aplicação. Essas sanções deverão ser
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

(33) Os Estados-Membros deverão 
estabelecer regras sobre fiscalização, 
controlo e sanções aplicáveis às violações 
do disposto no presente regulamento e 
assegurar a sua aplicação. Essas sanções 
deverão ser efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas.

Or. en

Alteração 170
David Casa

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros deverão 
estabelecer regras sobre as sanções 
aplicáveis às violações do disposto no 
presente regulamento e assegurar a sua 
aplicação. Essas sanções deverão ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

(33) Os Estados-Membros deverão 
estabelecer regras sobre as sanções 
aplicáveis às violações do disposto no 
presente regulamento e assegurar a sua 
aplicação. As sanções deverão ser
impostas de modo célere e ser efetivas, 
proporcionais e dissuasivas.

Or. en
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Alteração 171
Ulla Tørnæs

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) Os Estados-Membros deverão 
estabelecer, de preferência através da 
cooperação entre as autoridades de 
fiscalização e os parceiros sociais, um 
ponto de contacto único junto do qual os 
utilizadores finais dos EPI possam 
notificar defeitos e erros a respeito dos 
EPI. As autoridades de fiscalização têm a 
obrigação de reagir às notificações dos 
utilizadores finais de forma rápida e 
eficaz.

Or. en

Alteração 172
Claude Rolin

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) A Diretiva 89/656/CEE fixa as 
prescrições mínimas aplicáveis à 
utilização, pelos trabalhadores, de 
equipamento de proteção individual no 
trabalho, bem como as disposições 
nacionais relativas à segurança no 
trabalho que tornam obrigatória a 
utilização de EPI. Cada Estado-Membro 
deverá, por conseguinte, adotar as 
medidas adequadas para incitar os 
empregadores e os trabalhadores a 
utilizarem EPI apropriados e fornecer 
informações claras aos empregadores, aos 
trabalhadores e aos sindicatos sobre o 
caráter obrigatório da respetiva utilização, 
valorizando, a título de boa prática, os 
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empregadores que apliquem estas regras, 
e respeitando os princípios gerais de 
prevenção previstos no artigo 6.º, n.º 2, da 
Diretiva 89/391/CEE relativa à aplicação 
de medidas destinadas a promover a 
melhoria da segurança e da saúde dos 
trabalhadores no trabalho.

Or. fr

Alteração 173
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) Cumpre chamar a atenção para o 
domínio do trabalho não declarado, uma 
vez que, devido à impossibilidade de 
verificar o cumprimento da legislação em 
matéria de saúde e segurança no 
trabalho, as condições no referido 
domínio permitem que os trabalhadores 
sejam expostos a elevados riscos em 
matéria de saúde e que os empregadores 
se eximam às suas responsabilidades. O 
trabalho doméstico, essencialmente 
desempenhado por mulheres, representa 
um desafio particular, visto tratar-se de 
um trabalho no setor informal, 
individualizado e invisível por natureza.

Or. en

Alteração 174
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 35-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(35-B) A sensibilização em matéria de 
saúde e segurança, incluindo os EPI, deve 
figurar nos currículos escolares desde a 
mais tenra idade, por forma a diminuir as 
taxas de acidentes e melhorar a saúde e 
segurança; a formação no domínio da 
saúde e segurança deve ser integrada, em 
particular, na formação profissional, e ser 
plenamente reconhecida e comprovada 
por um diploma. Devem ser envidados 
esforços para melhorar a informação e 
formação dos empresários. Os resultados 
da investigação de novos EPI, em 
consequência de avanços tecnológicos e 
de novos desafios, devem ser divulgados 
de forma mais adequada.

Or. en

Alteração 175
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A Diretiva 89/686/CEE foi alterada 
várias vezes. Uma vez que é necessário 
introduzir alterações significativas e a fim 
de assegurar uma aplicação uniforme em 
toda a União, a Diretiva 89/686/CEE deve 
ser revogada e substituída por um 
regulamento.

(36) A Diretiva 89/686/CEE foi alterada 
várias vezes. Uma vez que é necessário 
introduzir alterações significativas e a fim 
de assegurar uma aplicação em toda a 
União, a Diretiva 89/686/CEE deverá ser 
revogada e substituída por um 
regulamento.

Or. en

Justificação

O regime regulamentar de cada Estado-Membro varia significativamente. Por conseguinte, 
não é realista que se espere uma aplicação uniforme nos Estados-Membros. É possível 
concretizar os objetivos previstos da legislação proposta sem proceder a uma aplicação 
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uniforme.

Alteração 176
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece
requisitos para a conceção e o fabrico de 
equipamentos de proteção individual (EPI), 
com vista a assegurar a proteção da saúde e 
da segurança dos utilizadores, assim como 
regras sobre a livre circulação dos mesmos 
na União.

O presente regulamento estabelece 
requisitos para a conceção e o fabrico de 
equipamentos de proteção individual (EPI) 
para disponibilização no mercado, com 
vista a assegurar a proteção da saúde e da 
segurança dos utilizadores, assim como 
regras sobre a livre circulação dos mesmos 
na União.

Or. fr

Alteração 177
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Destinados a utilização privada de 
proteção contra condições atmosféricas 
não extremas;

(c) Destinados a utilização privada de 
proteção contra:

Or. en

Alteração 178
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i) condições atmosféricas não extremas 
(vestuário de estação, chapéus-de-chuva, 
entre outros);

Or. en

Alteração 179
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) a humidade e a água (luvas de lavar 
louça, entre outros);

Or. en

Alteração 180
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) o calor (luvas, entre outros), desde que 
o operador económico não alegue 
explicitamente uma função de proteção 
contra o calor extremo;

Or. en

Alteração 181
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Para utilização a bordo de navios de mar 
ou aeronaves que sejam objeto dos acordos 
internacionais pertinentes aplicáveis nos 
Estados-Membros;

d) Para utilização exclusiva a bordo de 
navios de mar ou aeronaves que sejam 
objeto dos acordos internacionais 
pertinentes aplicáveis nos 
Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 182
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Para proteção da cabeça, do rosto ou 
dos olhos dos utilizadores, que se 
inscrevam no âmbito de aplicação do 
regulamento pertinente da Comissão 
Económica das Nações Unidas para a 
Europa (UNECE), relativo aos veículos a 
motor de duas ou três rodas.

(e) Para proteção da cabeça, do rosto ou 
dos olhos dos utilizadores, que se 
inscrevam no âmbito de aplicação do 
regulamento n.º 22 da Comissão 
Económica das Nações Unidas para a 
Europa (UNECE), que estabelece 
disposições uniformes relativas à 
aprovação dos capacetes protetores e 
respetivos visores para condutores e 
passageiros de motociclos e ciclomotores.

Or. en

Alteração 183
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nesse caso, a saúde e segurança dos 
utilizadores é garantida, tanto quanto 
possível, tendo em conta os objetivos do 
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presente regulamento e em conformidade 
com a diretiva-quadro europeia relativa à 
segurança e saúde no trabalho (Diretiva 
89/391/CEE).

Or. en

Justificação

As isenções devem ser limitadas ao mínimo indispensável, razão pela qual introduzimos uma 
disposição paralela ao artigo 2.°, n.° 2, da Diretiva 89/391/CEE.

Alteração 184
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O equipamento destinado a ser 
envergado ou manejado por uma pessoa 
com vista à sua proteção contra um ou 
mais riscos para a sua saúde ou segurança, 
que é colocado no mercado separadamente 
ou combinado com um equipamento 
individual não protetor;

a) O equipamento concebido e fabricado 
para ser envergado ou manejado por uma 
pessoa com vista à sua proteção contra um 
ou mais riscos para a sua saúde ou 
segurança, que é colocado no mercado 
separadamente ou combinado com um 
equipamento individual não protetor;

Or. fr

Alteração 185
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O equipamento destinado a ser 
envergado ou manejado por uma pessoa 
com vista à sua proteção contra um ou 
mais riscos para a sua saúde ou segurança, 
que é colocado no mercado separadamente 

(a) O equipamento concebido e fabricado
para ser envergado ou manejado por uma 
pessoa com vista à sua proteção contra um 
ou mais riscos para a sua saúde ou 
segurança, que é colocado no mercado 
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ou combinado com um equipamento 
individual não protetor;

separadamente ou combinado com um 
equipamento individual não protetor;

Or. en

Alteração 186
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os sistemas de ligação para o 
equipamento referido na alínea a), que não 
sejam manejados ou envergados por uma 
pessoa, que se destinam a ligar esse 
equipamento a um dispositivo ou estrutura 
externos, que sejam removíveis e não 
destinados a serem fixados 
permanentemente a uma estrutura;

(c) Os sistemas de ligação para o 
equipamento referido na alínea a), que não 
sejam manejados ou envergados por uma 
pessoa, mas sejam fundamentais para a 
função do equipamento, que se destinam a 
ligar esse equipamento a um dispositivo ou 
uma estrutura externos, que sejam 
removíveis e não destinados a serem 
fixados permanentemente a uma estrutura;

Or. en

Alteração 187
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1 - ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «EPI personalizados», os EPI 
produzidos em série, em que cada elemento 
é fabricado para utilização por um 
utilizador em particular;

2. «EPI personalizados», os EPI 
produzidos em série, em que cada elemento 
é fabricado para utilização por um 
utilizador em particular, tendo em conta as 
suas necessidades e características 
específicas;

Or. en
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Alteração 188
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1 - ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «EPI feitos por medida», os EPI 
produzidos como uma unidade única, que 
tem em conta as necessidades específicas 
de um utilizador em particular, de acordo 
com um modelo de base, seguindo 
instruções do responsável pela conceção
do modelo de base e respeitando a gama de 
variações admissíveis;

3. «EPI feitos por medida», os EPI 
produzidos como uma unidade única, que 
tem em conta as necessidades específicas 
de um utilizador em particular, de acordo 
com um modelo de base, seguindo 
instruções do fabricante do modelo de 
base e respeitando a gama de variações;

Or. en

Alteração 189
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. «Utilizador final», a pessoa que 
enverga ou utiliza o EPI;

Or. en

Alteração 190
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. «Legislação de harmonização da 
União», legislação da União destinada a 
harmonizar as condições de 
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comercialização dos produtos;

Or. en

Alteração 191
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam todas as 
medidas úteis para que o EPI só possa ser 
disponibilizado no mercado se 
convenientemente conservado e utilizado 
para o fim a que se destina e se estiver em 
conformidade com o presente regulamento.

Os Estados-Membros tomam todas as 
medidas úteis e necessárias para garantir e 
controlar que o EPI só possa ser 
disponibilizado no mercado se, sendo
convenientemente conservado, o seu 
funcionamento for claramente explicado
e o EPI for utilizado para o fim a que se 
destina e se estiver em conformidade com 
o presente regulamento.

Or. en

Alteração 192
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os EPI devem cumprir os requisitos 
essenciais aplicáveis em matéria de saúde e 
de segurança enunciados no anexo II.

Os EPI devem cumprir os requisitos 
essenciais aplicáveis em matéria de saúde e 
de segurança enunciados no anexo II e em 
plena conformidade com a Diretiva 
89/391/CEE.

Or. en
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Justificação

É fundamental que o equipamento de proteção respeite plenamente a diretiva-quadro relativa 
à saúde e à segurança.

Alteração 193
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento não prejudica a 
faculdade de os Estados-Membros, 
nomeadamente na aplicação da Diretiva 
89/656/CEE, determinarem os requisitos 
relativos à utilização de EPI, desde que tais 
requisitos não afetem a conceção dos EPI 
colocados no mercado em conformidade 
com o presente regulamento.

O presente regulamento não prejudica a 
faculdade de os Estados-Membros, 
nomeadamente na aplicação da Diretiva 
89/656/CEE, determinarem os requisitos 
relativos à utilização de EPI, desde que tais 
requisitos tenham como fundamento um 
valor acrescentado em termos de 
segurança e saúde do utilizador.

Or. en

Alteração 194
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo -7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -7.º

Ensaios de campo

Pode ser disponibilizado um número 
limitado de EPI não certificados no 
quadro de ensaios de campo, por um 
período máximo de seis meses para fins de 
experimentação e de validação. Antes do 
início do ensaio, o fabricante define a 
duração e a finalidade desse ensaio, bem 
como a respetiva fundamentação, e obtém 
a respetiva confirmação das partes 
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interessadas. Tais ensaios de campo são 
exclusivamente realizados em ambiente 
controlado e destinam-se a avaliar aspetos 
como o conforto, a ergonomia e a 
conceção.  As partes interessadas têm 
acesso à documentação exigida em 
matéria de ensaios realizados por 
laboratórios acreditados ou autorizados 
ou pelo fabricante a anexar ao dossiê 
técnico tendo em vista assegurar a 
proteção do utilizador. Após o período de 
duração do ensaio, o EPI é restituído ao 
fabricante.

Os ensaios no terreno não são utilizados 
para testar a eficácia da proteção dos 
EPI, mas para avaliar aspetos como o 
conforto, a ergonomia e a conceção.
Todas as partes interessadas, 
nomeadamente o empregador e o 
utilizador do produto ou o consumidor, 
devem ser previamente informados do 
âmbito e do objetivo do ensaio.

Or. de

Alteração 195
Guillaume Balas

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

Texto da Comissão Alteração

2. Em feiras, exposições e demonstrações, 
os Estados-Membros não devem impedir a 
apresentação de EPI que não cumpram o 
disposto no presente regulamento, desde 
que seja exposto de forma visível um 
painel indicando claramente que os EPI em 
questão não cumprem o disposto no 
regulamento e não estarão disponíveis no 
mercado enquanto não forem postos em 
conformidade.

2. Em feiras, exposições e demonstrações 
ou eventos semelhantes, os 
Estados-Membros não devem impedir a 
apresentação de EPI que não cumpram o 
disposto no presente regulamento, desde 
que seja exposto de forma visível um 
painel indicando claramente que os EPI em 
questão não cumprem o disposto no 
regulamento e não estarão disponíveis no 
mercado enquanto não forem postos em 
conformidade.
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Or. fr

Alteração 196
David Casa

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

Texto da Comissão Alteração

2. Em feiras, exposições e demonstrações, 
os Estados-Membros não devem impedir a 
apresentação de EPI que não cumpram o 
disposto no presente regulamento, desde 
que seja exposto de forma visível um 
painel indicando claramente que os EPI 
em questão não cumprem o disposto no 
regulamento e não estarão disponíveis no 
mercado enquanto não forem postos em 
conformidade.

2. Em feiras, exposições e demonstrações, 
os Estados-Membros não devem impedir a 
apresentação de EPI que não cumpram o 
disposto no presente regulamento, desde 
que existam, no espaço atribuído ao 
expositor, painéis visíveis que indiquem
claramente que os EPI em questão não 
cumprem o disposto no regulamento e não 
estarão disponíveis no mercado enquanto 
não forem postos em conformidade.

Or. en

Alteração 197
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Devem ser tomadas medidas adequadas 
nessas demonstrações, a fim de garantir a 
proteção das pessoas.

Devem ser tomadas medidas adequadas 
nessas demonstrações e ensaios de campo 
de duração limitada, a fim de garantir a 
proteção das pessoas e de as sensibilizar.
Uma marcação "Apenas para ensaios de 
campo" deve ser aposta de forma visível e 
indelével no EPI.

Or. de
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Alteração 198
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Devem ser tomadas medidas adequadas 
nessas demonstrações, a fim de garantir a 
proteção das pessoas.

Devem ser tomadas medidas adequadas 
nessas demonstrações e nos ensaios de 
campo, a fim de garantir a proteção e 
sensibilização das pessoas. Os ensaios de 
campo não devem ser utilizados somente 
para testar a eficácia da proteção dos 
EPI, mas também para avaliar, por 
exemplo, o conforto, a ergonomia e a 
conceção. Todas as partes interessadas (o 
empregador e o utilizador do produto ou o 
consumidor), devem ser previamente 
informados do âmbito e do objetivo deste 
ensaio. É aposto ao EPI, de forma visível 
e indelével, um rótulo com a indicação 
«Apenas para ensaios de campo».

Or. en

Alteração 199
Guillaume Balas

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

Texto da Comissão Alteração

O responsável pela conceção de um 
modelo básico de EPI feito por medida 
deve reunir a documentação técnica 
referida no anexo III e realizar ou mandar 
realizar o exame UE de tipo previsto no 
anexo V.

O fabricante de um modelo básico de EPI 
feito por medida deve reunir a 
documentação técnica referida no anexo III 
e realizar ou mandar realizar o exame UE 
de tipo previsto no anexo V.

Or. fr
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Alteração 200
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os fabricantes devem indicar o seu 
nome, o nome comercial registado ou a 
marca registada e o endereço postal de 
contacto no EPI ou, se tal não for possível, 
na embalagem ou num documento que o 
acompanhe. O endereço deve indicar um 
único ponto de contacto do fabricante. Os 
dados de contacto devem ser facultados 
numa língua facilmente compreensível 
pelos utilizadores finais e pelas autoridades 
de fiscalização do mercado.

6. Os fabricantes devem indicar o seu 
nome, o nome comercial registado ou a 
marca registada e o endereço postal de 
contacto no EPI ou, se tal não for possível, 
na embalagem ou num documento que o 
acompanhe. O endereço deve indicar um 
único ponto de contacto do fabricante. Os 
dados de contacto devem ser facultados 
numa língua facilmente compreensível 
pelos consumidores e outros utilizadores 
finais e pelas autoridades de fiscalização 
do mercado.

Or. fr

Alteração 201
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes devem assegurar que o 
EPI é acompanhado das instruções 
estabelecidas no ponto 1.4 do anexo II, 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos utilizadores finais, de 
acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir.

7. Os fabricantes devem assegurar que o 
EPI é acompanhado das instruções 
estabelecidas no ponto 1.4 do anexo II, 
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 202
Guillaume Balas
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes devem assegurar que o 
EPI é acompanhado das instruções 
estabelecidas no ponto 1.4 do anexo II, 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos utilizadores finais, de 
acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir.

7. Os fabricantes devem assegurar que o 
EPI é acompanhado das instruções e outras 
informações estabelecidas no ponto 1.4 do 
anexo II, numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos utilizadores 
finais, de acordo com o que o 
Estado-Membro em questão decidir.

Or. fr

Alteração 203
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes devem assegurar que o 
EPI é acompanhado das instruções 
estabelecidas no ponto 1.4 do anexo II, 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos utilizadores finais, de 
acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir.

7. Os fabricantes devem assegurar que o 
EPI é acompanhado das instruções 
estabelecidas no ponto 1.4 do anexo II, 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos utilizadores finais, de 
acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir, assim como, se possível, 
de pictogramas.

Or. en

Alteração 204
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
EPI que colocaram no mercado não está 
conforme ao presente regulamento devem 
tomar imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do EPI ou proceder à respetiva retirada ou 
recolha, se for esse o caso. Além disso, se 
o EPI apresentar um risco, os fabricantes 
devem informar imediatamente desse facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em cujo mercado 
disponibilizaram o EPI, fornecendo-lhes as 
informações pertinentes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas.

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
EPI que colocaram no mercado não está 
conforme ao presente regulamento devem 
tomar imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do EPI ou proceder à respetiva retirada ou 
recolha, se for esse o caso. Além disso, se 
o EPI apresentar um risco, os fabricantes 
devem informar imediatamente desse facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em cujo mercado 
disponibilizaram o EPI, fornecendo-lhes as 
informações pertinentes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas. As autoridades de 
fiscalização do mercado têm então a 
obrigação de informar o público dos 
riscos, enquanto a medida corretiva não 
for aplicada.

Or. en

Alteração 205
Laura Agea

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 10

Texto da Comissão Alteração

10. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
fabricantes devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias, 
numa língua facilmente compreendida 
por essa autoridade, para demonstrar a 
conformidade do EPI. Os importadores 
devem cooperar com a referida autoridade, 
a pedido desta, em qualquer ação de 
eliminação dos riscos decorrentes de EPI 
que tenham colocado no mercado.

10. Mediante pedido da autoridade 
nacional competente, os fabricantes devem 
facultar toda a informação e documentação 
necessárias em papel ou em suporte 
eletrónico para demonstrar a conformidade 
do EPI. Os importadores devem cooperar 
com a referida autoridade, a pedido desta, 
em qualquer ação de eliminação dos riscos 
decorrentes de EPI que tenham colocado 
no mercado.



PE549.449v01-00 40/63 AM\1052326PT.doc

PT

Or. it

Alteração 206
Emilian Pavel

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
fabricantes devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias,
numa língua facilmente compreendida por 
essa autoridade, para demonstrar a 
conformidade do EPI. Os importadores 
devem cooperar com a referida autoridade, 
a pedido desta, em qualquer ação de 
eliminação dos riscos decorrentes de EPI 
que tenham colocado no mercado.

10. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
fabricantes devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias,
na língua oficial dessa autoridade, para 
demonstrar a conformidade do EPI. Os 
importadores devem cooperar com a 
referida autoridade, a pedido desta, em 
qualquer ação de eliminação dos riscos 
decorrentes de EPI que tenham colocado 
no mercado.

Or. en

Alteração 207
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 10

Texto da Comissão Alteração

10. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
fabricantes devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias, 
numa língua facilmente compreendida por 
essa autoridade, para demonstrar a 
conformidade do EPI. Os importadores 
devem cooperar com a referida autoridade, 
a pedido desta, em qualquer ação de 
eliminação dos riscos decorrentes de EPI 
que tenham colocado no mercado.

10. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
fabricantes devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias, 
em papel ou em formato eletrónico e 
numa língua facilmente compreensível por 
essa autoridade, a fim de demonstrar a 
conformidade do EPI. Os importadores 
devem cooperar com a referida autoridade, 
a pedido desta, em qualquer ação de 
eliminação dos riscos decorrentes de EPI 
que tenham colocado no mercado.
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Or. fr

Alteração 208
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 10

Texto da Comissão Alteração

10. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
fabricantes devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias, 
numa língua facilmente compreendida por 
essa autoridade, para demonstrar a 
conformidade do EPI. Os importadores 
devem cooperar com a referida autoridade, 
a pedido desta, em qualquer ação de 
eliminação dos riscos decorrentes de EPI 
que tenham colocado no mercado.

10. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
fabricantes devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias, 
em formato eletrónico ou em papel, numa 
língua facilmente compreendida por essa 
autoridade, para demonstrar a 
conformidade do EPI. Os importadores 
devem cooperar com a referida autoridade, 
a pedido desta, em qualquer ação de 
eliminação dos riscos decorrentes de EPI 
que tenham colocado no mercado.

Or. de

Alteração 209
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2  – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Mediante pedido fundamentado de uma 
autoridade nacional de fiscalização do 
mercado, facultar-lhe toda a informação e 
a documentação necessárias para 
demonstrar a conformidade do EPI;

b) Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, 
facultar-lhe toda a informação e a 
documentação necessárias para demonstrar 
a conformidade do EPI;

Or. fr

Alteração 210
Laura Agea
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Mediante pedido fundamentado de 
uma autoridade nacional de fiscalização do 
mercado, facultar-lhe toda a informação e a 
documentação necessárias para demonstrar 
a conformidade do EPI;

(b) Mediante pedido de uma autoridade 
nacional de fiscalização do mercado, 
facultar-lhe toda a informação e a 
documentação necessárias em papel ou em 
suporte eletrónico para demonstrar a 
conformidade do EPI;

Or. it

Alteração 211
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2  – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Cooperar com as autoridades nacionais 
de fiscalização do mercado, a pedido 
destas, no que se refere a qualquer ação 
para eliminar os riscos decorrentes de EPI 
abrangidos pelo seu mandato.

c) Cooperar com as autoridades nacionais 
competentes, a pedido destas, no que se 
refere a qualquer ação para evitar os riscos 
decorrentes de EPI abrangidos pelo seu 
mandato.

Or. fr

Alteração 212
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de colocarem um EPI no mercado, 
os importadores devem assegurar que o 
fabricante aplicou o(s) procedimento(s) de 
avaliação da conformidade adequado(s) 
referido(s) no artigo 18.º Devem assegurar 

2. Antes de colocarem um EPI no mercado, 
os importadores devem assegurar que o 
fabricante aplicou o(s) procedimento(s) de 
avaliação da conformidade adequado(s) 
referido(s) no artigo 18.º Devem assegurar 
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que o fabricante elaborou a documentação 
técnica, que o EPI ostenta a marcação CE, 
vem acompanhado da declaração UE de 
conformidade ou de uma declaração UE de 
conformidade simplificada, bem como das
instruções necessárias a que se refere o 
artigo 8.º, n.º 7, e que o fabricante 
respeitou os requisitos previstos no artigo 
8.º, n.ºs 5 e 6.

que o fabricante elaborou a documentação 
técnica, que o EPI ostenta a marcação CE, 
vem acompanhado da declaração UE de 
conformidade ou de uma declaração UE de 
conformidade simplificada, bem como dos 
documentos requeridos e que o fabricante 
respeitou os requisitos previstos no artigo 
8.º, n.ºs 5 e 6.

Or. fr

Alteração 213
Emilian Pavel

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, o nome comercial registado ou a 
marca registada e o endereço postal de 
contacto no EPI ou, se tal não for possível, 
na embalagem ou num documento que o 
acompanhe. Os dados de contacto devem 
ser facultados na língua oficial dos
utilizadores finais e das autoridades de 
fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 214
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os importadores devem assegurar que o 
EPI é acompanhado das instruções 
referidas no ponto 1.4 do anexo II, numa 

4. Os importadores devem assegurar que o 
EPI é acompanhado das instruções e outras 
informações referidas no ponto 1.4 do 
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língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e pelos 
utilizadores finais, de acordo com o que o 
Estado-Membro em questão decidir.

anexo II, 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 215
David Casa

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os importadores devem assegurar que o 
EPI é acompanhado das instruções 
referidas no ponto 1.4 do anexo II, numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e pelos 
utilizadores finais, de acordo com o que o 
Estado-Membro em questão decidir.

4. Os importadores devem assegurar que o 
EPI é acompanhado das instruções 
referidas no ponto 1.4 do anexo II, numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e pelos 
utilizadores finais, de acordo com o que o 
Estado-Membro em questão decidir, e que 
deverá ser, sempre que possível, 
linguisticamente neutra.

Or. en

Alteração 216
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A fim de proteger a saúde e a 
segurança dos consumidores e de outros 
utilizadores finais, os importadores 
deverão, sempre que necessário e em 
função dos riscos que os EPI apresentem, 
realizar ensaios por amostragem dos EPI 
disponibilizados no mercado, investigar e, 
se necessário, conservar um registo de 
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reclamações, de EPI não conformes e de 
EPI retirados do mercado, bem como 
informar os distribuidores de todas estas 
ações de controlo.

Or. en

Alteração 217
David Casa

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
EPI que colocaram no mercado não está 
conforme ao presente regulamento devem 
tomar imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do EPI ou proceder à respetiva retirada ou 
recolha, se for esse o caso. Além disso, se 
o EPI apresentar um risco, os importadores 
devem informar imediatamente desse facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em cujo mercado 
disponibilizaram o EPI, fornecendo-lhes as 
informações pertinentes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas.

6. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
EPI que colocaram no mercado não está 
conforme ao presente regulamento devem 
tomar imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do EPI ou proceder à respetiva retirada ou 
recolha, se for esse o caso. Estas medidas 
devem ser tomadas num prazo máximo de 
cinco dias após o dia em que os 
importadores tomem conhecimento das 
informações. Além disso, se o EPI 
apresentar um risco, os importadores 
devem informar imediatamente desse facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em cujo mercado 
disponibilizaram o EPI, fornecendo-lhes as 
informações pertinentes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas.

Or. en

Alteração 218
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
EPI que colocaram no mercado não está 
conforme ao presente regulamento devem 
tomar imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do EPI ou proceder à respetiva retirada ou 
recolha, se for esse o caso. Além disso, se 
o EPI apresentar um risco, os importadores 
devem informar imediatamente desse facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em cujo mercado 
disponibilizaram o EPI, fornecendo-lhes as 
informações pertinentes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas.

6. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
EPI que colocaram no mercado não está 
conforme ao presente regulamento devem 
tomar imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do EPI ou proceder à respetiva retirada ou 
recolha, se for esse o caso. Além disso, se 
o EPI apresentar um risco, os importadores 
devem informar imediatamente desse facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em cujo mercado 
disponibilizaram o EPI, fornecendo-lhes as 
informações pertinentes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas. As autoridades de 
fiscalização do mercado têm então a 
obrigação de informar o público dos 
riscos, enquanto a medida corretiva não 
for aplicada.

Or. en

Alteração 219
Laura Agea

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 8

Texto da Comissão Alteração

8. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
importadores devem facultar toda a 
informação e documentação necessárias 
em papel ou em suporte eletrónico, numa 
língua facilmente compreensível por essa 
autoridade, a fim de demonstrar a 
conformidade do EPI. Os importadores 
devem cooperar com a referida autoridade, 
a pedido desta, em qualquer ação de 
eliminação dos riscos decorrentes de EPI 
que tenham colocado no mercado.

8. Mediante pedido da autoridade nacional 
competente, os importadores devem 
facultar toda a informação e documentação 
necessárias em papel ou em suporte 
eletrónico a fim de demonstrar a 
conformidade do EPI. Os importadores 
devem cooperar com a referida autoridade, 
a pedido desta, em qualquer ação de 
eliminação dos riscos decorrentes de EPI 
que tenham colocado no mercado.
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Or. it

Alteração 220
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um EPI no 
mercado, os distribuidores devem verificar 
se ele ostenta a marcação CE, se vem 
acompanhado da declaração UE de 
conformidade ou de uma declaração UE 
de conformidade simplificada, bem como 
das instruções estabelecidas no ponto 1.4 
do anexo II, numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos utilizadores 
finais no Estado-Membro em que o EPI é 
disponibilizado no mercado, e ainda se o 
fabricante e o importador observaram os 
requisitos previstos no artigo 8.º, n.°s 5 e 6, 
e no artigo 10.º, n.º 3.

2. Antes de disponibilizarem um EPI no 
mercado, os distribuidores devem verificar 
se ele ostenta a marcação CE, se vem 
acompanhado da documentação exigida, 
bem como das instruções e outras 
informações estabelecidas no ponto 1.4 do 
anexo II, numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos utilizadores 
finais no Estado-Membro em que o EPI é 
disponibilizado no mercado, e ainda se o 
fabricante e o importador observaram os 
requisitos previstos no artigo 8.º, n.°s 5 e 6, 
e no artigo 10.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 221
Emilian Pavel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um EPI no 
mercado, os distribuidores devem verificar 
se ele ostenta a marcação CE, se vem 
acompanhado da declaração UE de 
conformidade ou de uma declaração UE de 
conformidade simplificada, bem como das 
instruções estabelecidas no ponto 1.4 do 
anexo II, numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos

2. Antes de disponibilizarem um EPI no 
mercado, os distribuidores devem verificar 
se ele ostenta a marcação CE, se vem 
acompanhado da declaração UE de 
conformidade ou de uma declaração UE de 
conformidade simplificada, bem como das 
instruções estabelecidas no ponto 1.4 do 
anexo II, na língua oficial dos utilizadores 
finais no Estado-Membro em que o EPI é 
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utilizadores finais no Estado-Membro em 
que o EPI é disponibilizado no mercado, e 
ainda se o fabricante e o importador 
observaram os requisitos previstos no 
artigo 8.º, n.°s 5 e 6, e no artigo 10.º, n.º 3.

disponibilizado no mercado, e ainda se o 
fabricante e o importador observaram os 
requisitos previstos no artigo 8.º, n.°s 5 e 6, 
e no artigo 10.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 222
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um EPI no 
mercado, os distribuidores devem verificar 
se ele ostenta a marcação CE, se vem 
acompanhado da declaração UE de 
conformidade ou de uma declaração UE de 
conformidade simplificada, bem como das 
instruções estabelecidas no ponto 1.4 do 
anexo II, numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos utilizadores 
finais no Estado-Membro em que o EPI é 
disponibilizado no mercado, e ainda se o 
fabricante e o importador observaram os 
requisitos previstos no artigo 8.º, n.ºs 5 e 6, 
e no artigo 10.º, n.º 3.

2. Antes de disponibilizarem um EPI no 
mercado, os distribuidores devem verificar 
se ele ostenta a marcação CE, se vem 
acompanhado da declaração UE de 
conformidade ou de uma declaração UE de 
conformidade simplificada, bem como das 
instruções e outras informações
estabelecidas no ponto 1.4 do anexo II, 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos utilizadores finais no 
Estado-Membro em que o EPI é 
disponibilizado no mercado, e ainda se o 
fabricante e o importador observaram os 
requisitos previstos no artigo 8.º, n.ºs 5 e 6, 
e no artigo 10.º, n.º 3.

Or. fr

Alteração 223
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que considere ou tenha motivos Sempre que considere ou tenha motivos 
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para crer que o EPI não está conforme com 
os requisitos essenciais de saúde e 
segurança aplicáveis previstos no anexo II, 
o distribuidor não pode disponibilizar o 
EPI no mercado até que este seja posto em 
conformidade. Além disso, sempre que o 
EPI apresentar um risco o distribuidor deve 
informar o fabricante, o importador e as 
autoridades de fiscalização do mercado 
desse facto .

para crer que o EPI não está conforme com 
os requisitos essenciais de saúde e 
segurança aplicáveis previstos no anexo II, 
o distribuidor não pode disponibilizar o 
EPI no mercado até que este seja posto em 
conformidade. Além disso, sempre que o 
EPI apresentar um risco o distribuidor deve 
informar o fabricante, o importador e as 
autoridades de fiscalização do mercado 
desse facto. Subsequentemente, o 
fabricante deve retirar imediatamente o 
EPI do mercado. As autoridades de 
fiscalização do mercado têm então a 
obrigação de informar o público dos 
riscos, enquanto a medida corretiva não 
for aplicada.

Or. en

Alteração 224
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
EPI que disponibilizaram no mercado não 
está conforme aos requisitos do presente 
regulamento devem certificar-se de que são 
tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do EPI ou 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Além disso, se o EPI 
apresentar um risco, os distribuidores 
devem informar imediatamente desse facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em cujo mercado 
tiverem disponibilizado o EPI, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, 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 
EPI que disponibilizaram no mercado não 
está conforme aos requisitos do presente 
regulamento devem certificar-se de que são 
tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do EPI ou 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Além disso, se o EPI 
apresentar um risco, os distribuidores 
devem informar imediatamente desse facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em cujo mercado 
tiverem disponibilizado o EPI, 
fornecendo-lhes as informações 
pertinentes, sobretudo no que se refere à 
não conformidade e às medidas corretivas 
aplicadas. As autoridades de fiscalização 
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do mercado têm então a obrigação de 
informar o público dos riscos, enquanto a 
medida corretiva não for aplicada.

Or. en

Alteração 225
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Os importadores ou distribuidores são 
considerados fabricantes para efeitos do 
presente regulamento, ficando sujeitos aos 
mesmos deveres que estes estabelecidos no 
artigo 8.º, sempre que coloquem no 
mercado EPI em seu nome ou ao abrigo de 
uma marca sua, ou alterem EPI já 
colocados no mercado de tal modo que a 
conformidade com os requisitos essenciais 
aplicáveis em matéria de saúde e de 
segurança enunciados no anexo II possa 
ser afetada.

Os importadores ou os distribuidores são 
considerados fabricantes para efeitos do 
presente regulamento, ficando sujeitos aos 
mesmos deveres que estes estabelecidos no 
artigo 8.º, sempre que coloquem no 
mercado EPI em seu nome ou ao abrigo de 
uma marca sua, ou alterem os EPI já 
colocados no mercado de tal modo que a 
conformidade com as disposições do 
presente regulamento possa ser afetada.

Or. fr

Alteração 226
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os importadores ou distribuidores são 
considerados fabricantes para efeitos do 
presente regulamento, ficando sujeitos aos 
mesmos deveres que estes estabelecidos no 
artigo 8.º, sempre que coloquem no 
mercado EPI em seu nome ou ao abrigo de 
uma marca sua, ou alterem EPI já 

Os importadores ou os distribuidores são 
considerados fabricantes para efeitos do 
presente regulamento, ficando sujeitos aos 
mesmos deveres que estes estabelecidos no 
artigo 8.º, sempre que coloquem no 
mercado EPI em seu nome ou ao abrigo de 
uma marca sua, ou alterem EPI já 
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colocados no mercado de tal modo que a 
conformidade com os requisitos essenciais 
aplicáveis em matéria de saúde e de 
segurança enunciados no anexo II possa 
ser afetada.

colocados no mercado de tal modo que o 
cumprimento do presente regulamento
possa ser afetado.

Or. en

Alteração 227
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A marcação CE deve ser aposta de modo 
visível, facilmente legível e indelével aos 
EPI. Se a natureza do EPI não o permitir 
ou justificar, a marcação CE deve ser 
aposta à embalagem ou aos documentos de 
acompanhamento.

2. A marcação CE deve ser aposta de modo 
visível, facilmente legível e indelével aos 
EPI. Se a natureza do EPI não o permitir 
ou justificar, a marcação CE deve ser 
aposta de modo visível, facilmente legível 
e indelével à embalagem ou aos 
documentos de acompanhamento.

Or. fr

Alteração 228
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 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 cada 
Estado-Membro e ser dotados de 
personalidade jurídica.

Or. fr
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Alteração 229
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – 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 e verificação 
não podem intervir direta ou indiretamente 
na conceção, no fabrico, na utilização ou 
na manutenção dos EPI, 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 aplica-se, 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 e verificação 
não podem intervir direta ou indiretamente 
na conceção, no fabrico, na 
disponibilização, na comercialização, na 
utilização ou na manutenção dos EPI, 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 aplica-se, 
nomeadamente, aos serviços de 
consultoria.

Or. fr

Alteração 230
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 23 - n.º 7 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Conhecimento e compreensão 
adequados dos requisitos essenciais de 
saúde e segurança constantes do anexo II, 
das correspondentes normas harmonizadas 
e das disposições pertinentes da legislação 
de harmonização da União;

(c) Conhecimento e compreensão 
adequados dos requisitos essenciais de 
saúde e segurança constantes do anexo II, 
das correspondentes normas harmonizadas 
e das disposições pertinentes da legislação 
de harmonização da União e da legislação 
nacional pertinente;
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Or. en

Alteração 231
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem fazer um seguro de 
responsabilidade civil, a não ser que essa 
responsabilidade seja coberta pelo Estado
com base no direito nacional, ou que o 
próprio Estado-Membro seja diretamente 
responsável pelas avaliações da 
conformidade.

9. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem fazer um seguro de 
responsabilidade civil, a não ser que essa 
responsabilidade seja coberta pelo 
Estado-Membro com base no direito 
nacional, ou que o próprio Estado-Membro 
seja diretamente responsável pelas 
avaliações da conformidade.

Or. fr

Alteração 232
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 23 - n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem fazer um seguro de 
responsabilidade civil, a não ser que essa 
responsabilidade seja coberta pelo Estado
com base no direito nacional, ou que o 
próprio Estado-Membro seja diretamente 
responsável pelas avaliações da 
conformidade.

9. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem fazer um seguro de 
responsabilidade civil, a não ser que essa 
responsabilidade seja coberta pelo 
Estado-Membro com base no direito 
nacional, ou que o próprio Estado-Membro 
seja diretamente responsável pelas 
avaliações da conformidade.

Or. en

Alteração 233
Anthea McIntyre
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Proposta de regulamento
Artigo 23 - n.º 11

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 do 
presente regulamento, 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
decorrentes dos trabalhos 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 do 
artigo 35.º do presente regulamento, ou 
assegurar que o seu pessoal encarregado de 
executar as tarefas de avaliação da 
conformidade seja informado dessas 
atividades, e devem aplicar as decisões e os 
documentos decorrentes dos trabalhos 
desse grupo.

Or. en

Alteração 234
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 25 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso um organismo notificado 
subcontrate tarefas específicas relacionadas 
com a avaliação da conformidade ou 
recorra a uma filial, deve certificar-se de 
que o subcontratado ou a filial cumprem 
os requisitos previstos no artigo 23.º e 
informar a autoridade notificadora desse 
facto.

1. Caso um organismo notificado 
subcontrate tarefas específicas relacionadas 
com a avaliação da conformidade ou 
recorra a uma filial, deve certificar-se de 
que os subcontratados ou as filiais ao 
longo de toda a cadeia de conformidade
cumprem os requisitos previstos no 
artigo 23.º e informar a autoridade 
notificadora desse facto.

Or. en

Alteração 235
Terry Reintke, Karima Delli
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – título

Texto da Comissão Alteração

Sanções Fiscalização, controlo e sanções

Or. en

Alteração 236
Ulla Tørnæs

Proposta de regulamento
Artigo 39 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados–Membros estabelecem o 
regime de sanções aplicáveis no caso de 
infração ao disposto no presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação.
As sanções previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar esse 
regime à Comissão até [três meses antes da 
data de aplicação do presente regulamento] 
e qualquer alteração posterior do mesmo 
no mais breve prazo possível.

Os Estados-Membros estabelecem o 
regime de orientações, controlo e sanções 
aplicáveis no caso de infração ao disposto 
no presente regulamento e tomam todas as 
medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. A fim de evitar a utilização 
incorreta de EPI e erros involuntários, os 
Estados-Membros devem fornecer 
orientações sobre a forma de cumprir os 
requisitos do presente regulamento. Em 
primeiro lugar, os Estados-Membros 
fornecem as orientações necessárias sobre 
a forma de cumprir os requisitos do 
presente regulamento. No entanto, se os 
requisitos não forem cumpridos uma vez 
fornecidas as orientações necessárias, as
sanções constituem a etapa seguinte. As 
sanções previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar esse 
regime à Comissão até [três meses antes da 
data de aplicação do presente regulamento] 
e qualquer alteração posterior do mesmo 
no mais breve prazo possível.

Or. en
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Alteração 237
Terry Reintke, Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados–Membros estabelecem o 
regime de sanções aplicáveis no caso de 
infração ao disposto no presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação.
As sanções previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar esse 
regime à Comissão até [três meses antes da 
data de aplicação do presente regulamento] 
e qualquer alteração posterior do mesmo 
no mais breve prazo possível.

Os Estados–Membros estabelecem o 
regime de fiscalização, controlo e sanções 
aplicáveis no caso de infração ao disposto 
no presente regulamento e tomam todas as 
medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar esse 
regime à Comissão até [três meses antes da 
data de aplicação do presente regulamento] 
e qualquer alteração posterior do mesmo 
no mais breve prazo possível.

Or. en

Alteração 238
Laura Agea

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria II – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) EPI feitos por medida, exceto quando 
destinados a proteger os consumidores 
contra os riscos enumerados na categoria 
I.

Suprimido

Or. it

Alteração 239
Anthea McIntyre
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Proposta de regulamento
Anexo I – secção 3 – parte introdutória Texto da Comissão

Texto da Comissão Alteração

EPI destinados a proteger os consumidores 
contra riscos muito graves. A categoria III 
inclui exclusivamente os EPI que se 
destinam a proteger os utilizadores contra 
os seguintes riscos:

EPI destinados a proteger os utilizadores 
contra riscos muito graves, como a morte 
ou danos irreversíveis para a saúde. A 
categoria III inclui exclusivamente os EPI 
que se destinam a proteger os utilizadores 
contra os seguintes riscos:

Or. en

Alteração 240
Laura Agea

Proposta de regulamento
Anexo I - Secção 3 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(l-A) risco profisional de impacto grave 
na cabeça.

Or. en

Alteração 241
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Anexo II – Título -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

1. As exigências essenciais de segurança e 
de saúde fixadas pelo presente 
regulamento são obrigatórias.

2. As obrigações decorrentes das 
exigências essenciais de segurança e de 
saúde aplicam-se apenas quando existir 
um risco associado ao EPI em questão.
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3. Os requisitos essenciais devem ser 
interpretados e aplicados de forma a ter 
em conta o estado da técnica e a prática 
corrente no momento da conceção e do 
fabrico, bem como quaisquer 
considerações técnicas e económicas 
consentâneas com um elevado grau de 
proteção da saúde e da segurança.

4. O fabricante tem a obrigação de efetuar 
uma avaliação de risco para identificar 
todos os riscos aplicáveis aos EPI, 
devendo concebê-los e fabricá-los tendo 
em conta essa avaliação.

5. Ao conceber e fabricar os EPI, bem 
como ao redigir os respetivos manuais de 
instruções, o fabricante tem em 
consideração tanto a utilização prevista 
como a utilização razoavelmente 
previsível do EPI. Se for caso disso, 
deverá ser assegurada a saúde e a 
segurança de outras pessoas que não o 
utilizador.

Or. en

Alteração 242
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Anexo II – parte 1 – ponto 1.2 – subponto 1.2.1 – subponto 1.2.1.1

Texto da Comissão Alteração

Os materiais de que os EPI são 
constituídos, incluindo todos os eventuais 
produtos da sua degradação, não devem 
afetar negativamente a saúde e a segurança 
dos utilizadores.

Os materiais de que os EPI são 
constituídos, incluindo todos os eventuais 
produtos da sua degradação, não devem 
afetar negativamente a saúde e a segurança 
dos utilizadores nem resultar na não 
conformidade dos EPI com as exigências 
essenciais de saúde e segurança 
estabelecidas no presente regulamento.

Or. en



AM\1052326PT.doc 59/63 PE549.449v01-00

PT

Alteração 243
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Anexo II – parte 1 – ponto 1.4 – título

Texto da Comissão Alteração

1.4. Instruções do fabricante 1.4. Instruções e informações fornecidas 
pelo fabricante

Or. fr

Alteração 244
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Anexo II – parte 1 – ponto 1.4 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) À data ou ao prazo de validade dos EPI 
ou de alguns dos seus componentes;

e) Se for caso disso, à data ou ao prazo de 
validade dos EPI ou de alguns dos seus 
componentes;

Or. fr

Alteração 245
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Anexo II – parte 2 – ponto 2.12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As marcações ou indicadores de 
identificação respeitantes, direta ou 
indiretamente, à saúde e à segurança 
afixados a estes tipos de EPI devem, se 
possível, assumir a forma de pictogramas 
ou ideogramas harmonizados.  Devem ser 
perfeitamente visíveis e perfeitamente 
legíveis, e assim permanecem durante todo 
o tempo de vida previsível do EPI.  Para 

As marcações ou indicadores de 
identificação respeitantes, direta ou 
indiretamente, à saúde e à segurança 
afixados a estes tipos de EPI devem, se 
possível, assumir a forma de pictogramas 
ou ideogramas harmonizados. Devem ser 
perfeitamente visíveis e perfeitamente 
legíveis, e assim permanecem durante todo 
o tempo de vida previsível do EPI. Para 
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além disso, estas marcações devem ser 
completas, precisas e compreensíveis a fim 
de evitar qualquer má interpretação;  em 
especial, quando tais marcações incluírem 
palavras ou frases, estas devem ser 
redigidas na ou nas línguas oficiais do
Estado-Membro de utilização.

além disso, estas marcações devem ser 
completas, precisas e compreensíveis, a 
fim de evitar qualquer má interpretação;
em especial, quando tais marcações 
incluírem palavras ou frases, estas devem 
ser redigidas numa língua que os 
consumidores e utilizadores finais 
compreendam facilmente, determinada 
pelo Estado-Membro em que o 
equipamento é disponibilizado no 
mercado.

Or. en

Alteração 246
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Anexo III - parte 3 - ponto 3.9 - ponto 3.9.1 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, os óculos protetores devem 
ser concebidos e fabricados de modo a 
disporem nomeadamente, para cada 
comprimento de onda nocivo, de um fator 
espetral de transmissão tal que a densidade 
de iluminação energética da radiação 
suscetível de atingir os olhos do utilizador 
através do filtro seja o mais reduzida 
possível e não exceda em caso algum o 
valor-limite de exposição máxima 
admissível.

Para o efeito, os equipamentos de proteção 
ocular devem ser concebidos e fabricados 
de modo a disporem, nomeadamente, para 
cada comprimento de onda nocivo, de um 
fator espetral de transmissão tal que a 
densidade de iluminação energética da 
radiação suscetível de atingir os olhos do 
utilizador através do filtro seja o mais 
reduzida possível e não exceda em caso 
algum o valor-limite de exposição máxima 
admissível. Os EPI concebidos para 
proteger a pele de radiações não 
ionizantes devem ser capazes de absorver 
ou refletir a maior parte da energia que é 
irradiada em comprimentos de onda
nocivos;

Or. en

Justificação

Caso seja aprovada, a substituição de «óculos protetores» por «equipamentos de proteção 
ocular» deverá ser aplicada à totalidade do texto.
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Alteração 247
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. 1. O controlo interno da produção é o 
procedimento de avaliação da 
conformidade através do qual o fabricante 
cumpre os deveres definidos nos pontos 2, 
3 e 4 e garante e declara, sob a sua 
exclusiva responsabilidade, que os EPI em 
causa cumprem os requisitos essenciais de 
saúde e segurança aplicáveis referidos no 
artigo 5.º e previstos no anexo II.

1. O controlo interno da produção é o 
procedimento de avaliação da 
conformidade através do qual o fabricante 
cumpre os deveres definidos nos pontos 2, 
3 e 4 e garante e declara, sob a sua 
exclusiva responsabilidade, que os EPI em 
causa cumprem os requisitos aplicáveis do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 248
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Anexo IV – parágrafo 1 – ponto 4 – subponto 4.1

Texto da Comissão Alteração

4.1. O fabricante apõe a marcação CE a 
cada EPI que satisfaça os requisitos
essenciais de saúde e segurança
aplicáveis.

4.1. O fabricante apõe a marcação CE a 
cada EPI que satisfaça os requisitos 
aplicáveis do presente regulamento.

Or. en

Alteração 249
Claude Rolin

Proposta de regulamento
Anexo V – parágrafo 1 – ponto 9
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Texto da Comissão Alteração

9. O fabricante deve manter à disposição 
das autoridades nacionais uma cópia do 
certificado de exame UE de tipo e dos 
respetivos anexos e aditamentos, assim 
como da documentação técnica, por um 
período de 10 anos a contar da data de 
colocação no mercado do EPI.

9. O fabricante deve manter à disposição 
das autoridades nacionais uma cópia do 
certificado de exame UE de tipo e dos 
respetivos anexos e aditamentos, assim 
como da documentação técnica, por um 
período de 10 anos a contar da data de 
disponibilização no mercado dos EPI.

Or. fr

Alteração 250
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Anexo VI – parágrafo 1 – ponto 3 – subponto 3.1

Texto da Comissão Alteração

3.1. O fabricante deve apor a marcação CE 
em cada EPI que esteja em conformidade 
com o tipo descrito no certificado de 
exame UE de tipo e que cumpra os 
requisitos essenciais de saúde e segurança
aplicáveis.

3.1. O fabricante deve apor a marcação CE 
em cada EPI que esteja em conformidade 
com o tipo descrito no certificado de 
exame UE de tipo e que cumpra os 
requisitos aplicáveis do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 251
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Anexo VII – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. A conformidade com o tipo baseada na 
verificação do produto é a parte do 
procedimento de avaliação da 
conformidade mediante a qual o fabricante 
cumpre os deveres estabelecidos nos 
pontos 2, 3, 5.2 e 6 e garante e declara, sob 

1. A conformidade com o tipo baseada na 
verificação do produto é a parte do 
procedimento de avaliação da 
conformidade mediante a qual o fabricante 
cumpre os deveres estabelecidos nos 
pontos 2, 3, 5.2 e 6 e garante e declara, sob 
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a sua exclusiva responsabilidade, que os 
EPI em causa, que foram submetidos às 
medidas dispostas no ponto 4, estão em 
conformidade com o tipo descrito no 
certificado de exame UE de tipo e 
satisfazem os requisitos essenciais de 
saúde e segurança aplicáveis referidos no 
artigo 5.º e previstos no anexo II.

a sua exclusiva responsabilidade, que os 
EPI em causa, que foram submetidos às 
medidas dispostas no ponto 4, estão em 
conformidade com o tipo descrito no 
certificado de exame UE de tipo e 
satisfazem os requisitos aplicáveis 
previstos no presente regulamento.

Or. en

Alteração 252
Claude Rolin

Proposta de regulamento
Anexo VIII – parágrafo 1 – ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. O fabricante deve manter à disposição 
das autoridades nacionais, durante um 
período de 10 anos a contar da data de 
colocação no mercado do EPI:

6. O fabricante deve manter à disposição 
das autoridades nacionais, durante um 
período de 10 anos a contar da data de 
disponibilização no mercado do EPI:

Or. fr


