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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O objetivo principal da análise da proposta de regulamento relativo aos equipamentos de 
proteção individual (EPI) consistiu em apresentar alterações que garantissem que a diretiva 
existente não daria azo a interpretações e leituras que pudessem de alguma forma afetar a sua 
eficácia e certeza jurídica. Parte-se do princípio de que apenas através de instrumentos 
verdadeiramente eficazes é possível proteger de modo irrepreensível a segurança dos 
trabalhadores, tendo em conta que, muitas vezes, os acidentes no local de trabalho são 
provocados não só pela ausência de sistemas de proteção adequados, mas também pela sua 
utilização incorreta.

Assinalou-se, além disso, que apenas através da criação e da introdução no mercado de 
instrumentos de proteção adequados que tenham em conta as necessidades dos vários 
utilizadores dos produtos é possível garantir a eficácia dos mesmos. Por isso, foi decidido que 
é necessário ter em conta quem utiliza o equipamento, distinguindo diversas categorias: 
homens, mulheres, jovens trabalhadores e pessoas com deficiência. Ao estabelecer a categoria 
de «jovens trabalhadores», foram tidas em consideração as diferentes realidades laborais e 
respetivas alterações, muitas vezes provocadas pela crise económica, que aumentou 
exponencialmente o abandono escolar e fomentou a emergência de um grupo de jovens
trabalhadores cada vez maior, com características físicas que é absolutamente necessário ter 
em conta.

Considerou-se ainda importante sublinhar certos aspetos no âmbito técnico do regulamento, 
de modo a incluir todas as categorias de risco e todos os tipos de casos, a fim de reduzir tanto 
quanto possível as eventuais dúvidas e más interpretações.

A análise do regulamento foi motivada pela convicção de que, caso exista incerteza, podem 
surgir interpretações erróneas e, consequentemente, verificar-se a aplicação incorreta de tal 
regulamento. 

Considerando igualmente as alterações no domínio da comunicação e a necessidade de 
adaptar os EPI aos utilizadores finais do próprio produto, foi introduzida a possibilidade de 
criar instrumentos ad hoc que permitam compreender como utilizar os produtos de forma 
correta e que expliquem a sua importância fundamental para proteger quem os usa dos riscos 
no respetivo local de trabalho.

A consciencialização e a informação correta e adequada permitem, não só a proteção, mas 
também a inclusão e a participação dos trabalhadores, em matérias que lhes dizem 
diretamente respeito.

Sublinha-se também que quaisquer riscos ou presumíveis irregularidades nos produtos devem 
ser assinalados, para além de implicarem a retirada dos EPI do mercado, visando minimizar o 
risco e o perigo associados à sua utilização.

É ainda necessário salientar que o controlo da aplicação do regulamento deve ser transparente 
e contínuo, sem prejuízo da execução das sanções necessárias, caso se verifiquem infrações.

Entende-se que as políticas de investimento, por si só, não chegam para valorizar o mercado 
do trabalho; são necessárias medidas de proteção vinculativas, que vão desde requisitos 
mínimos de segurança para os trabalhadores até critérios concebidos para os proteger, 
aumentando a dignidade vigente no mundo laboral. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Deve ser dada atenção à correlação 
entre o presente regulamento e as 
Diretivas 89/391/CEE e 89/656/CEE, 
sobretudo no que respeita às disposições 
relativas à avaliação dos EPI, à 
informação e consulta dos trabalhadores, 
assim como à participação destes últimos.

Or. en

Alteração 2

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 

(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 
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nas transposições pelos Estados-Membros. 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 3

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em 6 de junho de 2014, a Comissão 
adotou a sua Comunicação sobre o 
quadro estratégico da UE para a saúde e 
a segurança no trabalho 2014-2020, a fim 
de proteger melhor os trabalhadores da 
União de acidentes laborais e doenças 
profissionais.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de facilitar a aplicação dos 
requisitos do presente regulamento e de 
aumentar a sensibilização  para os 
mesmos, os Estados-Membros devem ser 
incentivados a criar um sítio web e/ou 
uma aplicação para smartphone que 
inclua todas as informações pertinentes 
sobre o presente regulamento, incluindo 
dados relativos às autoridades 
notificadoras e aos organismos de 
avaliação da conformidade autorizados a 
exercer funções nos termos do presente 
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regulamento.

Or. en

Alteração 5

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 o controlo e as 
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 6

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) Considerando que Diretiva 
89/656/CEE estabelece requisitos 
mínimos para os equipamentos de 
proteção individual utilizados pelos 
trabalhadores no quadro das suas 
atividades e que as disposições nacionais 
relativas à proteção no trabalho tornam a 
utilização de EPI obrigatória, cada 
Estado-Membro deve tomar as medidas 
adequadas para incentivar empregadores 
e empregados a utilizarem o EPI 
apropriado, através da prestação de 
informações claras sobre a sua utilização 
obrigatória às entidades empregadoras, 
aos trabalhadores e respetivas 
organizações representativas e do fomento 
da imagem dos empresários que cumpram 
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estas normas enquanto prática de 
excelência.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) As pessoas que trabalham em 
condições de trabalho não declarado 
poderão estar mais expostas a elevados 
níveis de risco e a acidentes no trabalho;

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 34-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-B) É da máxima importância 
estabelecer a correlação completa entre os 
diferentes aspetos relacionados com os 
EPI, nomeadamente a sua produção e 
utilização, e as ações mais vastas da 
União em matéria de saúde e segurança 
no trabalho (SST), o que é fundamental 
para garantir um elevado nível de 
proteção dos trabalhadores e criar um 
quadro de ação para todas as empresas, 
independentemente da sua dimensão, 
localização ou setor de atividade.

Or. en



PA\1051053PT.doc 7/59 PE544.202v01-00

PT

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) É da mais elevada importância 
incluir a promoção da utilização de EPI 
nas iniciativas de sensibilização levadas a 
cabo aos níveis nacional e da União, 
como parte do reforço de uma cultura de 
prevenção de riscos. A melhoria das 
condições de trabalho tem um impacto 
positivo na produtividade e na 
competitividade, como sublinhado no 
Pacote do Emprego.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 35-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-B) Tendo em conta a variedade de 
situações no terreno no que respeita à 
dimensão das empresas e à diversidade da 
mão-de-obra, devem ser utilizados 
instrumentos não legislativos, tais como 
análises comparativas, identificação e 
intercâmbio de boas práticas, 
sensibilização e ferramentas de TI 
conviviais para contribuir para um 
elevado nível de proteção dos 
trabalhadores.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 35-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-C) A sensibilização em matéria de 
saúde e segurança, incluindo os EPI, deve 
começar na escola, em particular na 
formação profissional. Devem também ser 
envidados esforços para mais informação 
e formação dos empresários. Os 
resultados da investigação de novos EPI, 
em consequência de avanços tecnológicos 
e de novos desafios, devem ser mais bem 
divulgados.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 35-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-D) A população ativa da União está a 
envelhecer, de acordo com as projeções 
demográficas do Eurostat (Europop 
2010), o que exigirá condições de trabalho 
adequadas, incluindo a acessibilidade do 
local de trabalho e intervenções no 
mesmo, destinadas aos trabalhadores 
mais velhos. Tal implica a criação de um 
ambiente seguro e saudável, ao longo da 
vida ativa de uma força de trabalho cada 
vez mais diversificada, para a qual a 
promoção de uma cultura da prevenção é 
essencial.

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 35-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-E) É importante dispor de EPI 
adaptados às necessidades e 
características específicas de cada tipo 
utilizadores finais: homens, mulheres e 
jovens trabalhadores, bem como pessoas 
com deficiências.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Destinados a utilização em situações 
em que os elementos com potenciais 
características de proteção apenas são 
incorporados por razões de conceção.

Or. en

Alteração 15

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 

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

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) «Tipo de EPI», as séries de EPI 
idênticas ao EPI descrito na 
documentação técnica e ao EPI sujeito ao 
exame UE de tipo (no caso da categoria II 
ou III)

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 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 cada tipo de 
utilizadores finais, de acordo com as suas 
necessidades e características específicas 
(homens, mulheres e jovens 
trabalhadores, bem como pessoas com 
deficiências), seguindo as instruções do 
fabricante e respeitando a gama de 
variações admissíveis;

Or. en
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 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 para ter em conta as 
necessidades específicas de uma pessoa
em especial, de acordo com um modelo de 
base, seguindo instruções do fabricante do 
modelo de base e respeitando a gama de 
variações admissíveis;

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Colocação no mercado», a primeira 
disponibilização de EPI no mercado da 
União;

5. «Colocação no mercado», a primeira 
disponibilização do tipo de EPI no 
mercado da União;

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Fabricante», qualquer pessoa singular 
ou coletiva que conceba ou fabrique um 
EPI ou o faça conceber ou fabricar e o 
comercialize em seu nome ou sob a sua 
marca; para efeitos do artigo 8.º, n.º 2, 
segundo parágrafo, o responsável pela 
conceção de um modelo básico de EPI 

6. «Fabricante», qualquer pessoa singular 
ou coletiva que conceba ou produza um
EPI ou o faça conceber ou produzir e o 
comercialize em seu nome ou sob a sua 
marca;



PE544.202v01-00 12/59 PA\1051053PT.doc

PT

feitos por medida será considerado 
fabricante do mesmo;

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

20-A. «Demonstração», qualquer 
apresentação de EPI, num ambiente 
controlado, para fins promocionais;

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

20-B. «Ensaio no terreno», evento em que 
se utiliza um número limitado de EPI não 
certificados durante um período de tempo 
muito limitado, a fim de se proceder a 
uma avaliação (final). A sua duração e o 
seu propósito são bem definidos e 
justificados, antes do início do ensaio, e 
confirmados pelas partes envolvidas. Este 
ensaio é exclusivamente efetuado em 
situações sem perigo e realizado para 
avaliar, inter alia, o conforto, a 
ergonomia e a conceção. No que diz 
respeito ao EPI em causa, está disponível 
a documentação exigida em matéria de 
testes (realizados por laboratórios 
acreditados ou autorizados), que completa 
o dossiê técnico para garantir a proteção 
do utilizador.



PA\1051053PT.doc 13/59 PE544.202v01-00

PT

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 20-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

20-C. «Utilizador final», a pessoa que 
enverga ou utiliza o EPI.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 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 que o EPI 
só possa ser disponibilizado no mercado se 
convenientemente conservado, se o seu 
funcionamento for claramente explicado, 
se o EPI for utilizado para o fim a que se 
destina e se estiver em conformidade com 
o presente regulamento.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 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 

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

requisitos relativos à utilização de EPI que 
considerem necessários para garantir a 
proteção dos utilizadores finais e de 
terceiros, desde que tais requisitos não 
afetem a conceção dos EPI colocados no 
mercado em conformidade com o presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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.

Em feiras, exposições, demonstrações e 
ensais no terreno, 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.

Or. en

Alteração 27

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 nesses ensaios no 
terreno, a fim de garantir a proteção das 
pessoas e de as sensibilizar. Os ensaios no 
terreno não são concebidos com o objetivo 
de verificar o desempenho dos EPI em 
termos de proteção, mas sim avaliar, por 
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exemplo, o conforto, a ergonomia e a 
conceção. Todas as partes interessadas 
(ou seja, o empregador, bem como o 
utilizador ou utilizador final) são 
formalmente informadas, 
antecipadamente, sobre o âmbito de 
aplicação e o objetivo do referido ensaio. 
É aposta ao EPI, de forma clara e 
indelével, um rótulo com a indicação 
«Apenas para ensaios no terreno».

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes devem garantir que os 
EPI que colocam no mercado foram 
concebidos e fabricados em conformidade 
com os requisitos essenciais de saúde e 
segurança aplicáveis enunciados no anexo 
II.

1. Os fabricantes devem garantir que os 
EPI que colocam no mercado foram 
concebidos e fabricados em conformidade 
com os requisitos essenciais e necessários 
de saúde e segurança aplicáveis enunciados 
no anexo II.

Or. en

Alteração 29

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. en
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os fabricantes devem conservar a 
documentação técnica e a declaração UE 
de conformidade durante pelo menos dez 
anos a contar da data de colocação do EPI 
no mercado.

3. Os fabricantes devem conservar a 
documentação técnica e a declaração UE 
de conformidade durante pelo menos dez 
anos a contar da data de disponibilização
do EPI no mercado.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os fabricantes devem assegurar a 
existência de procedimentos para manter a 
conformidade da produção em série com o 
presente regulamento. Devem ser 
devidamente tidas em conta as alterações 
efetuadas no projeto ou nas características 
do EPI e as alterações nas normas 
harmonizadas ou nas outras especificações 
técnicas que constituíram a referência para 
a comprovação da conformidade do EPI.

4. Os fabricantes devem assegurar a 
existência de procedimentos essenciais
para manter a conformidade da produção 
em série com o presente regulamento. 
Devem ser devidamente tidas em conta as 
alterações efetuadas no projeto ou nas 
características do EPI e as alterações nas 
normas harmonizadas ou nas outras 
especificações técnicas que constituíram a 
referência para a comprovação da 
conformidade do EPI. 

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

5. Os fabricantes devem assegurar que em 
todos os EPI figura o tipo, o número do 
lote ou da série, ou quaisquer outros 
elementos que permitam a respetiva 
identificação, ou, se as dimensões ou a 
natureza do EPI não o permitirem, que a 
informação exigida conste da embalagem 
ou de um documento que acompanhe o 
EPI.

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 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 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
dos utilizadores finais e pelas autoridades 
de fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes devem assegurar que o 7. Os fabricantes devem assegurar que
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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.

todos os EPI, incluindo os seus elementos 
de menor dimensão, sejam acompanhados
das instruções estabelecidas no ponto 1.4 
do anexo II, na língua dos utilizadores 
finais, conforme exigido pelo
Estado-Membro em questão, no mercado 
do qual os EPI são disponibilizados.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os fabricantes devem assegurar que o 
EPI é acompanhado de uma cópia da 
declaração UE de conformidade a que se 
refere o artigo 15.º, n.º 2. Os fabricantes 
podem optar por cumprir este requisito 
fazendo acompanhar o EPI da declaração 
UE de conformidade simplificada a que se 
refere o artigo 15.º, n.º 3. Nos casos em 
que apenas for fornecida a declaração UE 
de conformidade simplificada, deve ser 
imediatamente seguida do endereço 
eletrónico exato onde pode ser obtido o 
texto integral da declaração UE de 
conformidade.

8. Os fabricantes devem assegurar que o 
EPI é acompanhado de uma cópia da 
declaração UE de conformidade a que se 
refere o artigo 15.º, n.º 2. Os fabricantes 
cumprem este requisito fazendo 
acompanhar o EPI da declaração UE de 
conformidade simplificada a que se refere 
o artigo 15.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
EPI que colocaram no mercado não está 

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
EPI que colocaram no mercado não está 
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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.

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. Durante o período de 
conformação, os fabricantes devem retirar 
os EPI, a fim de assegurar um elevado 
nível de proteção dos utilizadores finais.

Or. en

Alteração 37

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 da autoridade 
nacional competente, os fabricantes devem 
facultar toda a informação e a 
documentação necessárias em papel e 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.

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. O mandatário deve praticar os atos 
definidos no mandato conferido pelo 
fabricante. O mandato deve permitir ao 
mandatário, no mínimo:

2. O mandatário deve praticar os atos 
definidos no mandato conferido pelo 
fabricante. O mandato deve permitir ao 
mandatário:

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Manter à disposição das autoridades 
nacionais de fiscalização do mercado a 
declaração UE de conformidade e a 
documentação técnica, durante pelo menos 
dez anos a contar da data de colocação do 
EPI no mercado;

(a) Manter à disposição das autoridades 
nacionais de fiscalização do mercado a 
declaração UE de conformidade e a 
documentação técnica, durante pelo menos 
dez anos a contar da data de 
disponibilização do EPI no mercado;

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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 de uma 
autoridade nacional de fiscalização do 
mercado, facultar-lhe toda a informação e a 
documentação necessárias em papel e em 
suporte eletrónico para demonstrar a 
conformidade do EPI;

Or. en
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os importadores apenas devem colocar 
no mercado EPI conformes.

1. Os importadores apenas devem colocar 
no mercado EPI que cumpram os 
requisitos do presente regulamento e 
estejam em conformidade com as 
disposições pertinentes da União no que 
respeita aos requisitos de saúde e de 
segurança.

Or. en

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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 
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.

Antes de colocarem um EPI no mercado, 
os importadores devem assegurar que o 
fabricante aplicou o(s) procedimento(s) de 
avaliação da conformidade essencial(is)
referido(s) no artigo 18.º Devem assegurar 
que o fabricante elaborou e comunicou a 
documentação técnica, que o EPI ostenta a 
marcação CE, vem acompanhado da 
declaração UE de conformidade e 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 todos os 
requisitos previstos no artigo 8.º, n.ºs 5 e 6.

Or. en
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Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 44

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

Or. en
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Alteração 45

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
todos os EPI, incluindo os seus elementos 
de menor dimensão, sejam acompanhados
das instruções estabelecidas no ponto 1.4 
do anexo II, na língua dos utilizadores 
finais, conforme exigido pelo
Estado-Membro em questão, no mercado 
do qual os EPI são disponibilizados.

Or. en

Alteração 46

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. Além disso, se 
o EPI apresentar um risco, os importadores 
devem informar imediatamente desse facto 
o fabricante e 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
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Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 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 distribuidores devem 
facultar toda a informação e documentação 
necessárias em papel e 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.

Or. en

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

Sempre que considere ou tenha motivos 
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.

Sempre que considere ou tenha motivos 
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.

Or. en
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Alteração 49

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 
o fabricante e o importador, bem como 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.

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A declaração UE de conformidade deve
indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos essenciais de 
saúde e segurança aplicáveis especificados 
no anexo II.

1. A declaração UE de conformidade deve 
indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos essenciais de 
saúde e segurança aplicáveis especificados 
no anexo II. A estrutura do modelo da 
declaração UE de conformidade deve ser 
facilmente acessível para os operadores 
económicos, através de um endereço 
Internet.
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Or. en

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma declaração UE de conformidade 
simplificada deve incluir os elementos 
enumerados no anexo X e ser 
continuamente atualizada. A referida 
declaração deve ser traduzida para a língua 
ou línguas exigidas pelo Estado-Membro 
no qual o EPI é disponibilizado no 
mercado. A declaração UE de 
conformidade, acessível através de 
endereço eletrónico, deve estar disponível 
na língua ou línguas exigidas pelo 
Estado-Membro em cujo mercado o EPI é 
disponibilizado.

3. Uma declaração UE de conformidade 
simplificada deve incluir os elementos 
enumerados no anexo X. A referida 
declaração deve ser traduzida para a língua 
ou línguas exigidas pelo Estado-Membro 
no qual o EPI é disponibilizado no 
mercado. A declaração UE de 
conformidade, acessível através de 
endereço eletrónico, deve estar disponível 
na língua ou línguas exigidas pelo 
Estado-Membro em cujo mercado o EPI é 
disponibilizado.

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 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.

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. en
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A marcação CE deve ser aposta antes de 
o EPI ser colocado no mercado. Pode ser 
seguida de um pictograma ou de outra 
indicação referente ao risco contra o qual o 
EPI se destina a proteger.

3. A marcação CE deve ser aposta antes de 
o EPI ser colocado no mercado. Pode ser 
acompanhada de um pictograma ou de 
outra indicação referente ao risco contra o 
qual o EPI se destina a proteger.

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os organismos de avaliação da 
conformidade devem ser organismos 
terceiros independentes da organização ou 
do EPI que avaliam.

Os organismos de avaliação da 
conformidade devem ser organismos 
terceiros independentes da organização ou 
do EPI que avaliam e assinar uma 
declaração que certifique a sua 
independência e imparcialidade. Devem 
ter em devida conta os requisitos de saúde 
e segurança estabelecidos pela Diretiva 
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89/391/CEE e, em especial, pela Diretiva 
89/656/CEE.

Or. en

Alteração 56

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 57

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pedido de notificação deve ser 
acompanhado de uma descrição das 
atividades de avaliação da conformidade 
do(s) procedimento(s) de avaliação da 
conformidade e dos tipos de EPI em 
relação aos quais os organismos se 
consideram competentes, bem como de um 
certificado de acreditação, se existir,
emitido por um organismo nacional de 
acreditação, que ateste que os organismos 
de avaliação da conformidade cumprem os 
requisitos estabelecidos no artigo 23.º

2. O pedido de notificação deve ser 
acompanhado de uma descrição das 
atividades de avaliação da conformidade 
do(s) procedimento(s) de avaliação da 
conformidade e dos tipos de EPI em 
relação aos quais os organismos se 
consideram competentes, bem como de um 
certificado de acreditação, emitido por um 
organismo nacional de acreditação, que 
ateste que os organismos de avaliação da 
conformidade cumprem os requisitos 
estabelecidos no artigo 23.º

Or. en



PA\1051053PT.doc 29/59 PE544.202v01-00

PT

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram a 
existência de procedimentos de recurso das 
decisões dos organismos notificados.

Os Estados-Membros asseguram a 
existência de procedimentos de recurso das 
decisões dos organismos notificados. Os 
Estados-Membros garantem que estes 
procedimentos são transparentes e 
conhecidos dos operadores económicos. 
Os procedimentos de recurso devem ser 
idênticos em todos os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 39 – título

Texto da Comissão Alteração

Sanções Controlo e sanções

Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 39 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros realizam inspeções 
para controlar o cumprimento dos 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento; a fim de evitar inúmeras 
verificações que poderiam prejudicar a 
liberdade de circulação dos EPI, devem 
prever-se disposições que visem o 



PE544.202v01-00 30/59 PA\1051053PT.doc

PT

reconhecimento mútuo de inspeções 
realizadas pelos Estados-Membros com 
base em critérios harmonizados;

Or. en

Alteração 61

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contacto com água ou produtos de 
limpeza de baixa agressividade;

(b) Contacto com água ou produtos de 
limpeza que não são considerados 
perigosos nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1272/2008;

Or. en

Alteração 62

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria 2 – parágrafo 1 – 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.

(b) EPI feitos por medida, tendo em conta 
as necessidades e características 
específicas de cada tipo de utilizadores 
finais (homens, mulheres e jovens 
trabalhadores, bem como pessoas com 
deficiências), exceto quando destinados a 
proteger os consumidores contra os riscos 
enumerados na categoria I.

Or. en

Alteração 63

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria 3 – parágrafo 1 – parte introdutória
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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 consumidores 
contra riscos muito graves que podem 
resultar na morte ou em ferimentos ou 
problemas de saúde irreversíveis. A 
categoria III inclui exclusivamente os EPI 
que se destinam a proteger os utilizadores 
contra os seguintes riscos:

Or. en

Alteração 64

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Inalação de substâncias perigosas; (a) Inalação ou absorção de substâncias 
perigosas, produtos químicos ou misturas, 
definidos no Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008;

Or. en

Alteração 65

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Falta de oxigénio;

Or. en

Alteração 66

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria 3 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Produtos químicos agressivos; Suprimido

Or. en

Alteração 67

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Radiações ionizantes; (c) Radiações ionizantes, radiações «laser» 
e contaminação radioativa;

Or. en

Alteração 68

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ambientes frios, cujos efeitos sejam
comparáveis aos de uma temperatura do ar 
igual ou inferior a -50º°C;

(e) Ambientes frios, cujos efeitos sejam
equivalentes aos de uma temperatura do ar 
igual ou inferior a –50.°C, tendo em 
consideração o arrefecimento pelo vento;

Or. en

Alteração 69

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria 3 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Ferimentos por bala ou arma branca; (k) Ferimentos por bala ou estilhaços de 
explosivos;
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Or. en

Alteração 70

Proposta de regulamento
Anexo I – Categoria 3 – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) Ferimentos por arma branca;

Or. en

Alteração 71

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os EPI devem garantir uma proteção 
adequada tendo em conta os riscos contra 
os quais se aplicam.

Os EPI devem garantir uma proteção 
adequada e completa contra os riscos, a 
fim de garantir e preservar a saúde e 
segurança dos utilizadores e de terceiros.

Or. en

Alteração 72

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 1 – ponto 1.1 – ponto 1.1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os EPI devem ser concebidos e fabricados 
de tal modo que, nas condições de 
utilização previsíveis a que se destinam, o 
utilizador possa desenvolver normalmente 
a atividade que o expõe aos riscos a 
prevenir, dispondo de proteção de tipo 
adequado e de nível tão elevado quanto 
possível.

Os EPI devem ser concebidos e fabricados 
de tal modo que, nas condições de 
utilização previsíveis a que se destinam, o 
utilizador possa desenvolver normalmente 
a atividade que o expõe aos riscos a 
prevenir, dispondo de proteção de tipo 
adequado e de nível tão elevado quanto 
possível, tendo em conta as necessidades e 
características específicas de cada tipo de 
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utilizadores finais (homens, mulheres e 
jovens trabalhadores, bem como pessoas 
com deficiências).

Or. en

Alteração 73

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 1 – ponto 1.2 – ponto 1.2.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.2.1. Ausência de riscos intrínsecos e de 
outros fatores de perturbação

1.2.1. Ausência de riscos e de outros 
fatores de perturbação

Or. en

Alteração 74

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 1 – ponto 1.2 – ponto 1.2.1 – ponto 1.2.1.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.2.1.2. Estado superficial adequado de 
todas as partes de um EPI em contacto com 
o utilizador

1.2.1.2. Estado superficial ideal de todas as 
partes de um EPI em contacto com o 
utilizador

Or. en

Alteração 75

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 1 – ponto 1.2 – ponto 1.2.1 – ponto 1.2.1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os EPI devem dificultar o menos possível
as ações a realizar, as posturas a adotar e a 
perceção dos sentidos; além disso, a 
utilização dos EPI não deve dar origem a 

Os EPI não devem dificultar de forma 
alguma as ações a realizar, as posturas a 
adotar e a perceção dos sentidos; além 
disso, a utilização dos EPI não deve dar 
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ações que possam pôr em perigo o 
utilizador ou outras pessoas.

origem a ações que possam pôr em perigo 
o utilizador ou outras pessoas.

Or. en

Alteração 76

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 1 – ponto 1.3 – ponto 1.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os EPI devem ser concebidos e fabricados 
de tal modo que possam ser colocados tão 
facilmente quanto possível no utilizador na 
posição apropriada, nela se mantendo 
durante o período previsível de utilização, 
tendo em conta fatores ambientais, as ações 
a realizar e as posturas a adotar. Para isso, 
os EPI devem poder adaptar-se à 
morfologia do utilizador, através de todos 
os meios apropriados, tais como sistemas
de regulação e fixação adequados, ou uma 
variedade suficiente de dimensões e 
medidas.

Os EPI devem ser concebidos e fabricados 
de tal modo que possam ser colocados tão 
facilmente quanto possível no utilizador na 
posição apropriada, nela se mantendo 
durante o período previsível de utilização, 
tendo em conta fatores ambientais, as ações 
a realizar e as posturas a adotar. Para isso, 
os EPI devem adaptar-se à morfologia do 
utilizador, tendo em conta as necessidades 
e características específicas de cada tipo 
de utilizadores finais (homens, mulheres e 
jovens trabalhadores, bem como pessoas 
com deficiências), através de todos os 
meios apropriados, tais como sistemas de 
regulação e fixação adequados, ou uma 
variedade suficiente de dimensões e 
medidas.

Or. en

Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 1 – ponto 1.4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Às instruções de armazenamento, 
utilização, limpeza, manutenção, revisão e 
desinfeção Os produtos de limpeza, de 
manutenção ou de desinfeção preconizados
pelo fabricante não devem ter, quando 

(a) Às instruções de armazenamento, 
utilização, limpeza, manutenção, revisão e 
desinfeção. Os produtos de limpeza, de 
manutenção ou de desinfeção indicados
pelo fabricante não devem ter, quando 
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utilizados de acordo com as respetivas 
instruções, qualquer efeito nocivo sobre os 
EPI nem sobre os utilizadores;

utilizados de acordo com as respetivas 
instruções, qualquer efeito nocivo sobre os 
EPI nem sobre os utilizadores;

Or. en

Alteração 78

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

Or. en

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 1 – ponto 1.4 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Se for caso disso, às referências de 
outra legislação de harmonização da 
União;

(h) Às referências de outra legislação de 
harmonização da União;

Or. en

Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo II – parte I – ponto 1.4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As instruções devem ser redigidas de 
forma precisa, compreensível e, pelo 
menos, na ou nas línguas oficiais do 
Estado-Membro de destino.

As instruções devem ser redigidas de 
forma precisa, compreensível e, pelo 
menos, na ou nas línguas oficiais do 
Estado-Membro de destino, a fim de 
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permitir ao utilizador final utilizar de 
forma segura e correta o EPI. Quaisquer 
instruções complementares relativas à 
seleção, utilização, conservação e 
manutenção dos EPI devem ser 
disponibilizadas e facilmente acessíveis a 
qualquer pessoa interessada.

Or. en

Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os EPI que envolvem as partes do corpo a 
proteger devem ser suficientemente
arejados, na medida do possível, para 
limitar a transpiração resultante da 
utilização; caso contrário, devem dispor de
dispositivos que permitam absorver o suor.

Os EPI que «envolvem» as partes do corpo 
a proteger devem ser suficientemente
concebidos para limitar a transpiração 
resultante da utilização; caso contrário, 
devem ser incorporados dispositivos que 
permitam absorver o suor.

Or. en

Alteração 82

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os EPI do rosto, dos olhos e das vias 
respiratórias devem restringir o menos 
possível o campo visual e a visão do 
utilizador.

Os EPI do rosto, dos olhos e das vias 
respiratórias não devem restringir o campo 
visual e a visão do utilizador.

Or. en



PE544.202v01-00 38/59 PA\1051053PT.doc

PT

Alteração 83

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando necessário, devem ser tratados ou 
dotados de meios que evitem o 
embaciamento.

Devem ser tratados ou dotados de meios 
que evitem o embaciamento.

Or. en

Alteração 84

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando os resultados pretendidos pelo 
projetista para os EPI em estado novo 
forem reconhecidos como suscetíveis de 
serem afetados significativamente por um 
fenómeno de envelhecimento, a data de 
fabrico e/ou, se possível, o prazo de 
validade devem ser indicados de forma 
indelével e sem ambiguidade em cada 
exemplar ou componente intermutável de 
EPI colocado no mercado, bem como na 
sua embalagem.

Quando os resultados pretendidos pelo 
projetista para os EPI em estado novo 
forem reconhecidos como suscetíveis de 
serem afetados significativamente por um 
fenómeno de envelhecimento, a data de 
fabrico e/ou o período de validade devem 
ser indicados de forma indelével e sem 
ambiguidade em cada exemplar e
componente intermutável de EPI colocado 
no mercado ou na sua embalagem.

Or. en

Alteração 85

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso o fabricante não se possa 
comprometer relativamente ao tempo de 
vida útil do EPI, deve mencionar nas suas 
instruções todas as informações 

Suprimido



PA\1051053PT.doc 39/59 PE544.202v01-00

PT

necessárias que permitam ao comprador 
ou ao utilizador determinar um prazo de 
validade razoavelmente praticável, tendo 
em conta o nível de qualidade do modelo e 
as condições reais de armazenamento, de 
utilização, de limpeza, de revisão e de 
manutenção.

Or. en

Alteração 86

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No caso de se considerar que do 
envelhecimento imputável à utilização 
periódica de um processo de limpeza 
preconizado pelo fabricante resultará uma 
alteração rápida e sensível do 
comportamento dos EPI, o fabricante deve 
apor, se possível, a cada exemplar de EPI 
colocado no mercado uma marcação que 
indique o número máximo de limpezas 
acima do qual é necessário proceder à 
revisão ou à substituição do equipamento;
na sua falta, o fabricante deve mencionar 
esse dado nas suas instruções.

No caso de se considerar que do 
envelhecimento imputável à utilização 
periódica de um processo de limpeza 
preconizado pelo fabricante resultará uma 
alteração rápida e sensível do 
comportamento dos EPI, o fabricante deve 
apor a cada exemplar de EPI colocado no 
mercado uma marcação que indique o 
número máximo de limpezas acima do qual 
é necessário proceder à revisão ou à 
substituição do equipamento.

Or. en

Alteração 87

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.4 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As condições de armazenamento não 
podem ter qualquer efeito adverso no EPI, 
a fim de preservar a sua plena eficácia e 
proteger devidamente o utilizador final.
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Or. en

Alteração 88

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.8. EPI de intervenção em situações de 
grande perigo

2.8. EPI de intervenção em situações de 
elevado risco

Or. en

Alteração 89

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As instruções entregues pelo fabricante 
com os EPI de intervenção em situações de 
grande perigo devem incluir, em especial, 
dados destinados ao uso de pessoas 
competentes, treinadas e qualificadas para 
os interpretar e assegurar a sua aplicação 
pelo utilizador.

As instruções entregues pelo fabricante 
com os EPI de intervenção em situações de 
elevado risco devem incluir, em especial, 
dados destinados ao uso de pessoas
competentes, treinadas e qualificadas para 
os interpretar e assegurar a sua aplicação 
pelo utilizador.

Or. en

Alteração 90

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando o EPI incluir um dispositivo de 
alarme que seja ativado na ausência do 
nível de proteção normalmente assegurado, 
este deve ser concebido e colocado de 
modo a que possa ser detetado pelo 

Quando os EPI incluírem um dispositivo 
de alarme que seja ativado na ausência do 
nível de proteção normalmente assegurado, 
este deve ser concebido e colocado de 
modo a que possa ser detetado pelo 
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utilizador nas condições previsíveis de 
utilização.

utilizador em todas as condições 
previsíveis de utilização.

Or. en

Alteração 91

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando os EPI incluírem componentes 
reguláveis ou removíveis pelo utilizador 
para efeitos de substituição, tais 
componentes devem ser concebidos e 
fabricados de modo a poderem ser 
montados e desmontados facilmente sem 
quaisquer utensílios.

Quando os EPI incluírem componentes 
reguláveis ou removíveis pelo utilizador 
para efeitos de substituição, tais 
componentes devem ser concebidos e 
fabricados de modo a poderem ser 
ajustados e desmontados facilmente sem 
quaisquer utensílios.

Or. en

Alteração 92

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando os EPI possuírem um sistema de 
circulação de fluido, este deve ser 
escolhido ou concebido e colocado de 
modo a permitir uma renovação 
apropriada do fluido na vizinhança do 
conjunto da parte do corpo a proteger, 
independentemente das ações, posturas ou 
movimentos do utilizador nas condições 
previsíveis de utilização.

Quando os EPI possuírem um sistema de 
circulação de fluido, este deve ser 
escolhido, concebido e colocado de modo a 
permitir uma renovação ideal do fluido na 
vizinhança do conjunto da parte do corpo a 
proteger, independentemente das ações, 
posturas ou movimentos do utilizador nas 
condições previsíveis de utilização.

Or. en
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Alteração 93

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 
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.

As marcações ou indicadores de 
identificação respeitantes, direta ou 
indiretamente, à saúde e à segurança 
afixados a estes tipos de EPI devem 
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 dos EPI. Para 
além disso, estas marcas devem ser
completas, precisas e compreensíveis a fim 
de evitar qualquer má interpretação; em 
especial, quando tais marcas incluírem 
palavras ou frases, estas devem ser 
redigidas na ou nas línguas oficiais do 
Estado-Membro de utilização.

Or. en

Alteração 94

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.12 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando as dimensões reduzidas do EPI
(ou do componente intermutável para EPI) 
não permitirem a aposição de toda ou de 
parte da marcação necessária, esta deve ser 
mencionada na embalagem e nas instruções 
do fabricante.

Quando as dimensões reduzidas do EPI (ou 
do componente intermutável para EPI) não 
permitirem a aposição de toda ou de parte 
da marcação necessária, esta deve ser 
mencionada na embalagem e mencionadas 
de forma clara e adequada nas instruções 
do fabricante.

Or. en
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Alteração 95

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 2 – ponto 2.14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os EPI que se destinem a proteger o 
utilizador contra vários riscos suscetíveis 
de se verificarem simultaneamente devem 
ser concebidos e fabricados de modo a 
satisfazerem, em especial, os requisitos 
essenciais de segurança e de saúde 
específicos de cada um desses riscos.

Os EPI que se destinem a proteger o 
utilizador contra vários riscos suscetíveis 
de se verificarem simultaneamente devem 
ser concebidos e fabricados de modo a 
satisfazerem, em especial, todos os 
requisitos de segurança e de saúde 
específicos de cada um desses riscos.

Or. en

Alteração 96

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.1 – ponto 3.1.2. – ponto 3.1.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As solas de calçado de proteção destinados 
à prevenção do escorregamento devem ser 
concebidas, fabricadas ou dotadas de meios 
suplementares para assegurar uma boa 
aderência por fricção, pitões ou pregos, em 
função da natureza e do estado do solo.

As solas de calçado de proteção destinados 
à prevenção do escorregamento devem ser 
concebidas, fabricadas ou dotadas de meios 
suplementares para assegurar uma boa 
aderência [...], em função da natureza e do 
estado [...] da superfície e ter em conta as 
características físicas de cada tipo de 
utilizador final.

Or. en

Alteração 97

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.4. Proteção na água 3.4. Proteção em meio líquido
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Or. en

Alteração 98

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.4 – ponto 3.4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os EPI podem apresentar uma 
flutuabilidade intrínseca total ou parcial, ou 
ainda obtida por insuflação bucal ou
efetuada por meio de um gás libertado 
automática ou manualmente.

Os EPI podem apresentar uma 
flutuabilidade intrínseca total ou parcial, ou 
ainda obtida por insuflação ou efetuada por 
meio de um gás libertado 
automaticamente.

Or. en

Alteração 99

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.4 – ponto 3.4.1 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os EPI insufláveis devem poder 
insuflar-se rápida e completamente.

(b) os EPI insufláveis devem poder 
insuflar-se automática, rápida e 
completamente.

Or. en

Alteração 100

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.4 – ponto 3.4.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um fato que garanta um grau de 
flutuabilidade eficaz em função da sua 
utilização previsível, de porte seguro e que 
ofereça um apoio positivo na água. Em 
condições previsíveis de utilização, esse 
EPI não deve prejudicar a liberdade de 

Um fato que garanta um grau de 
flutuabilidade eficaz em função da sua 
utilização previsível, de porte seguro e que 
ofereça um apoio positivo em meio 
líquido. Em condições previsíveis de 
utilização, esses EPI não devem prejudicar 
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movimentos do utilizador permitindo-lhe 
nomeadamente nadar ou agir para escapar 
a um perigo ou para socorrer outras 
pessoas.

a liberdade de movimentos do utilizador 
permitindo-lhe nomeadamente nadar ou 
agir para escapar a um perigo ou para 
socorrer outras pessoas.

Or. en

Alteração 101

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Cada EPI deve ostentar um rótulo que 
indique o nível de amortecimento acústico 
proporcionado; em caso de 
impossibilidade, esse rótulo deve ser 
aposto na embalagem.

Cada EPI deve ostentar um rótulo que 
indique o nível de amortecimento acústico 
proporcionado; em caso de 
impossibilidade, esse rótulo deve ser 
aposto de forma clara e adequada na 
embalagem.

Or. en

Alteração 102

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os EPI destinados a preservar todo ou 
parte do corpo contra os efeitos do calor 
e/ou do fogo devem possuir um poder de 
isolamento térmico e uma resistência 
mecânica adequados às condições 
previsíveis de utilização.

Os EPI destinados a preservar todo ou 
parte do corpo contra os efeitos do calor 
e/ou do fogo devem possuir um poder de 
proteção térmica e uma resistência 
mecânica adequados às condições
previsíveis de utilização.

Or. en
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Alteração 103

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.6 – ponto 3.6.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os materiais constitutivos e outros 
componentes destinados à proteção contra 
o calor proveniente de radiação e 
convecção devem ser caracterizados por 
um coeficiente de transmissão adequado do 
fluxo térmico incidente e por um grau de 
incombustibilidade suficientemente
elevado para evitar qualquer risco de 
autoinflamação nas condições previsíveis 
de utilização.

Os materiais constitutivos e outros 
componentes destinados à proteção contra 
o calor proveniente de radiação e 
convecção devem ser caracterizados por 
um coeficiente de transmissão adequado do 
fluxo térmico incidente e por um grau de 
incombustibilidade adequado para evitar 
qualquer risco de autoinflamação nas 
condições previsíveis de utilização.

Or. en

Alteração 104

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.6 – ponto 3.6.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os materiais e outros componentes de 
equipamentos destinados a intervenções de 
curta duração dentro de ambientes quentes 
e os componentes de EPI suscetíveis de 
receberem projeções de produtos quentes, 
como, por exemplo, grandes projeções de 
matérias em fusão, devem ter, além disso, 
uma capacidade térmica suficiente para só 
restituírem a maior parte do calor 
armazenado depois de o utilizador se ter 
afastado do local de exposição aos riscos e 
retirado o seu EPI.

Os materiais e outros componentes de 
equipamentos destinados a intervenções de 
curta duração dentro de ambientes quentes,
e os componentes de EPI suscetíveis de 
receberem projeções de produtos quentes, 
como, por exemplo, grandes projeções de 
matérias em fusão, devem ter, além disso, 
uma capacidade térmica adequada para
proteger de queimaduras até depois de o 
utilizador se ter afastado do local de 
exposição aos riscos e retirado o seu EPI.

Or. en
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Alteração 105

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.6 – ponto 3.6.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os materiais e outros componentes de EPI
suscetíveis de entrarem em contacto 
acidental com uma chama e os que entram 
no fabrico de equipamentos de luta contra 
o fogo devem ser caracterizados, além 
disso, por um grau de ininflamabilidade 
correspondente à classe dos riscos 
incorridos nas condições previsíveis de 
utilização. Não devem fundir sob a ação 
das chamas nem contribuir para a 
propagação destas.

Os materiais e outros componentes de EPI
suscetíveis de entrarem em contacto 
acidental com uma chama e os que entram 
no fabrico de equipamentos industriais ou
de luta contra o fogo devem ser 
caracterizados, além disso, por um grau de 
ininflamabilidade e de proteção térmica ou 
proteção contra o aquecimento por arco
correspondente à classe dos riscos 
incorridos nas condições previsíveis de 
utilização. Não devem fundir sob a ação 
das chamas nem contribuir para a 
propagação destas.

Or. en

Alteração 106

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.6 – ponto 3.6.2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A quantidade de calor transmitida ao 
utilizador através do seu EPI deve ser 
suficientemente reduzida para que o calor 
acumulado durante o tempo que dura a sua 
utilização na parte do corpo a proteger não 
atinja, em caso algum, o limiar de dor nem 
o de ocorrência de qualquer perturbação 
para a saúde;

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. en
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Alteração 107

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.6 – ponto 3.6.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O fabricante deve indicar, em especial nas 
instruções relativas a cada EPI destinado a 
intervenções de curta duração dentro de 
ambientes quentes, qualquer dado útil à 
determinação do tempo máximo admissível 
de exposição do utilizador ao calor 
transmitido pelos equipamentos quando 
utilizados em conformidade com o fim a 
que se destinam.

O fabricante deve indicar, em especial nas 
instruções relativas a cada EPI destinado a 
intervenções de duração limitada dentro de 
ambientes quentes, qualquer dado útil à 
determinação do tempo máximo admissível 
de exposição do utilizador ao calor 
transmitido pelos equipamentos quando 
utilizados em conformidade com o fim a 
que se destinam.

Or. en

Alteração 108

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.7 – ponto 3.7.2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os EPI devem resistir à penetração de 
líquidos como, por exemplo, a água da 
chuva e não devem estar na origem de 
lesões resultantes de contactos entre a sua 
cobertura de proteção fria e o utilizador.

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. en

Alteração 109

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.9 – ponto 3.9.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os EPI destinados à prevenção dos efeitos 
agudos ou crónicos das fontes de radiações 
não ionizantes sobre os olhos devem poder 
absorver ou refletir a maior parte da

Os EPI destinados à prevenção dos efeitos 
agudos ou crónicos das fontes de radiações 
não ionizantes sobre os olhos devem poder 
absorver ou refletir toda a energia irradiada 
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energia irradiada nos comprimentos de 
onda nocivos, sem contudo alterarem de 
modo excessivo a transmissão da parte não 
nociva do espetro visível, a perceção dos 
contrastes e a distinção das cores, quando o 
exigirem as condições de utilização 
previsíveis.

nos comprimentos de onda nocivos, sem 
contudo alterarem de modo excessivo a 
transmissão da parte não nociva do 
espectro visível, a perceção dos contrastes 
e a distinção das cores, quando o exigirem 
as condições de utilização previsíveis.

Or. en

Alteração 110

Proposta de regulamento
Anexo II – 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 
para os olhos 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.

Or. en

Alteração 111

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.9 – ponto 3.9.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, os óculos não devem 
deteriorar-se nem perder as suas 
propriedades sob o efeito da radiação 
emitida nas condições previsíveis de 
utilização e cada exemplar colocado no 

Além disso, os equipamentos de proteção 
para os olhos não devem deteriorar-se nem 
perder as suas propriedades sob o efeito da 
radiação emitida nas condições previsíveis 
de utilização e cada exemplar colocado no 
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mercado deve ser caracterizado pelo 
número de escala de proteção a que 
corresponde a curva da distribuição 
espetral do seu fator de transmissão.

mercado deve ser caracterizado pelo 
número de escala de proteção a que 
corresponde a curva da distribuição 
espetral do seu fator de transmissão.

Or. en

Alteração 112

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.9 – ponto 3.9.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os óculos adequados a fontes de radiação 
do mesmo tipo devem ser classificados por 
ordem crescente dos números de escala de 
proteção e o fabricante deve indicar, em 
especial nas suas instruções, como escolher 
o EPI mais adequado, tendo em conta as 
condições de utilização efetivas, tais como 
a distância em relação à fonte e a 
distribuição espetral da energia irradiada a 
essa distância.

Os equipamentos de proteção para os 
olhos adequados a fontes de radiação do 
mesmo tipo devem ser classificados por 
ordem crescente dos números de escala de 
proteção e o fabricante deve indicar, em 
especial nas suas instruções, como escolher 
os EPI mais adequados, tendo em conta as 
condições de utilização efetivas, tais como 
a distância em relação à fonte e a 
distribuição espetral da energia irradiada a 
essa distância.

Or. en

Alteração 113

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.9 – ponto 3.9.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Todos os exemplares de óculos filtrantes 
devem trazer marcado o respetivo número 
de escala de proteção.

Todos os exemplares de equipamentos
filtrantes de proteção para os olhos devem 
trazer marcado o respetivo número de 
escala de proteção.

Or. en
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Alteração 114

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte 3 – ponto 3.10 – ponto 3.10.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, os materiais constitutivos e 
outros componentes destes tipos de EPI 
devem ser escolhidos ou concebidos e 
colocados de modo a assegurar, na medida 
do possível, uma total estanquicidade que 
permita, em caso de necessidade, uma 
utilização diária prolongada ou, se não for 
possível, uma estanquicidade limitada que 
exija uma restrição do tempo de utilização.

Para o efeito, os materiais constitutivos e 
outros componentes destes tipos de EPI 
devem ser escolhidos ou concebidos e 
colocados de modo a assegurar uma total 
estanquicidade que permita igualmente
uma utilização diária prolongada ou, se não 
for possível, uma estanquicidade limitada 
que exija uma restrição do tempo de 
utilização.

Or. en

Alteração 115

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma lista dos requisitos essenciais de 
saúde e segurança aplicáveis ao EPI;

3. Uma lista de todos os requisitos 
essenciais de saúde e segurança aplicáveis 
aos EPI;

Or. en

Alteração 116

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 2 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. Uma descrição dos meios utilizados 
pelo fabricante durante a produção do EPI 
para assegurar a conformidade dos EPI 
fabricados com as especificações de 
conceção;

10. Uma descrição dos meios utilizados 
pelo fabricante durante a produção dos EPI 
para assegurar a conformidade dos EPI 
fabricados com as especificações definidas
na documentação técnica;
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Or. en

Alteração 117

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. No caso dos EPI fabricados por 
medida, todas as instruções necessárias do
criador do modelo de base para o fabrico
do EPI por medida, com base no modelo de 
base aprovado.

12. No caso dos EPI adaptados 
individualmente e fabricados por medida, 
todas as instruções necessárias do
fabricante do modelo de base para
produzir o EPI adaptado individualmente 
ou fabricado por medida, com base no 
modelo de base aprovado.

Or. en

Alteração 118

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 3 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As amostras dos EPI representativos
da produção prevista. O organismo 
notificado pode exigir exemplares 
suplementares, se isso for necessário para 
executar o programa de ensaio. Para os EPI 
adaptados individualmente, devem ser 
entregues amostras que sejam 
representativas da gama de diferentes 
utilizadores;

(d) As amostras do tipo de EPI 
representativo da produção prevista. O 
organismo notificado pode exigir 
exemplares suplementares, se isso for 
necessário para executar o programa de 
ensaio. Para os EPI adaptados 
individualmente e os EPI fabricados por 
medida, devem ser entregues amostras que 
sejam representativas da gama de 
diferentes utilizadores;

Or. en

Alteração 119

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 3 – parágrafo 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Para os EPI adaptados individualmente, 
uma descrição das medidas a tomar pelo 
fabricante durante a instalação e o 
processo de produção, a fim de garantir 
que cada EPI está em conformidade com o 
tipo aprovado e com os requisitos 
essenciais de saúde e segurança aplicáveis.

(e) Para os EPI adaptados individualmente, 
uma descrição das medidas a tomar pelos 
operadores económicos durante o processo 
de alteração, a fim de garantir que cada 
EPI está em conformidade com o tipo de 
EPI aprovado e com os requisitos 
essenciais de saúde e segurança aplicáveis.

Or. en

Alteração 120

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 3 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Para os EPI fabricados por medida, 
uma descrição da gama de variações 
admissíveis e das medidas a tomar pelo 
operador económico durante o processo 
de produção, a fim de garantir que cada 
EPI está em conformidade com o tipo de 
EPI aprovado e com os requisitos 
essenciais de saúde e segurança 
aplicáveis.

Or. en

Alteração 121

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) No caso dos EPI fabricados por medida, 
examinar as instruções do criador do 
modelo de base para o fabrico dos EPI por 
medida, com base no modelo de base 
aprovado para avaliar a sua adequação;

(c) No caso dos EPI fabricados por medida, 
examinar as instruções do fabricante do 
modelo de base para a produção dos EPI 
por medida, com base no modelo de base 
aprovado para avaliar a sua adequação;
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Or. en

Alteração 122

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 6 – parágrafo 6.2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) A data de emissão e, se for caso disso, 
a(s) data(s)de renovação;

Suprimido

Or. en

Alteração 123

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 6 – parágrafo 6.2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) A data do termo (um período máximo 
de cinco anos a contar da data de emissão 
ou da data da última renovação);

Suprimido

Or. en

Alteração 124

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 6 – parágrafo 6.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6.4. Para os EPI fabricados por medida, se 
a pessoa para quem foi emitido o 
certificado de exame UE de tipo não for o 
fabricante do EPI fabricado por medida:

6.4. Para os EPI fabricados por medida, se 
a pessoa para quem foi emitido o 
certificado de exame UE de tipo não for o 
produtor do EPI fabricado por medida:

Or. en
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Alteração 125

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 7 – parágrafo 7.3

Texto da Comissão Alteração

7.3. O fabricante deve assegurar que o EPI 
continua a satisfazer os requisitos 
essenciais de saúde e segurança aplicáveis 
à luz do atual estado da técnica.

7.3. O fabricante deve assegurar que o EPI 
continua a satisfazer os requisitos 
essenciais de saúde e segurança aplicáveis.

Or. en

Alteração 126

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 7 – parágrafo 7.4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Em caso de alteração do estado da 
técnica referido no ponto 7.3;

(b) Em caso de alteração dos requisitos 
legais referidos no ponto 7.3;

Or. en

Alteração 127

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 7 – parágrafo 7.6

Texto da Comissão Alteração

7.6. Se, na sequência da revisão, o 
organismo notificado conclui que o 
certificado de exame UE de tipo já não é 
válido, o organismo deve retirá-lo e o 
fabricante deve cessar a colocação no 
mercado do EPI em causa.

7.6. Se, na sequência da revisão, o 
organismo notificado conclui que o 
certificado de exame UE de tipo já não é 
válido, o organismo deve retirá-lo e o 
fabricante deve cessar a colocação no 
mercado dos tipos de EPI em causa.

Or. en
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Alteração 128

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, os Estados-Membros e os 
outros organismos notificados podem, a 
pedido, obter cópia dos certificados de 
exame UE de tipo e/ou dos aditamentos aos 
mesmos. Mediante um pedido 
fundamentado, a Comissão e os 
Estados-Membros podem obter uma cópia 
da documentação técnica e dos resultados 
dos exames efetuados pelo organismo 
notificado.

A Comissão, os Estados-Membros e os 
outros organismos notificados podem, a 
pedido, obter cópia dos certificados de 
exame UE de tipo e/ou dos aditamentos aos 
mesmos. A Comissão e os 
Estados-Membros podem obter uma cópia 
da documentação técnica e dos resultados 
dos exames efetuados pelo organismo 
notificado.

Or. en

Alteração 129

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos EPI fabricados por medida, o 
fabricante deve tomar todas as medidas 
necessárias para que o processo de fabrico
e o respetivo controlo garantam a 
conformidade dos EPI por medida 
fabricados com o modelo de base descrito 
no certificado de exame UE de tipo e com 
os requisitos essenciais de saúde e 
segurança aplicáveis.

No caso dos EPI fabricados por medida, o 
fabricante deve tomar todas as medidas 
necessárias para que o processo de 
produção e o respetivo controlo garantam 
a conformidade dos EPI por medida com o 
modelo de base descrito no certificado de 
exame UE de tipo e com os requisitos 
essenciais de saúde e segurança aplicáveis.

No caso dos EPI adaptados 
individualmente, o fabricante deve tomar 
todas as medidas necessárias para que o 
processo de adaptação e o respetivo 
controlo garantam a conformidade dos 
EPI adaptados individualmente com o 
modelo de base descrito no certificado de 
exame UE de tipo e com os requisitos 
essenciais de saúde e segurança 
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aplicáveis.

Or. en

Alteração 130

Proposta de regulamento
Anexo IX – Título 1

Texto da Comissão Alteração

Declaração UE de conformidade A declaração UE de conformidade deve 
conter os seguintes elementos:

Or. en

Alteração 131

Proposta de regulamento
Anexo IX – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. EPI (Número do produto, do lote, do 
tipo ou da série):

1. Identificação do EPI (Número do 
produto, do lote, do tipo ou da série. Pode 
incluir, se necessário para a identificação 
do EPI, uma imagem suficientemente 
clara):

Or. en

Alteração 132

Proposta de regulamento
Anexo IX – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nome e endereço do fabricante ou do 
respetivo mandatário [o mandatário deve 
indicar igualmente o nome da empresa e o 
endereço do fabricante]:

2. Nome e endereço do fabricante ou do 
respetivo mandatário [o mandatário deve 
indicar igualmente o nome e o endereço do 
fabricante]:
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Or. en

Alteração 133

Proposta de regulamento
Anexo IX – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Objeto da declaração (identificação do 
EPI que permita a sua rastreabilidade; 
pode, quando tal seja necessário para a 
identificação do EPI, incluir uma imagem 
a cores de clareza suficiente):

Suprimido

Or. en

Alteração 134

Proposta de regulamento
Anexo IX – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. O objeto da declaração mencionado no 
ponto 4 está em conformidade com a 
legislação de harmonização aplicável da 
União:

5. O objeto da declaração mencionada no 
ponto 1 está em conformidade com a 
legislação de harmonização da União 
aplicável:

Or. en

Alteração 135

Proposta de regulamento
Anexo IX – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Referências às normas harmonizadas 
aplicáveis, incluindo a data da norma, ou a 
outras especificações, incluindo a data da 
especificação, em relação às quais é 

6. Referências às normas harmonizadas 
aplicadas, incluindo a data da norma, ou a 
outras especificações técnicas, incluindo a 
data da especificação, em relação às quais 



PA\1051053PT.doc 59/59 PE544.202v01-00

PT

declarada a conformidade: é declarada a conformidade:

Or. en


