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Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 1
Nº 1

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar exorta a Comissão 
do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de 
fundo, a propor a rejeição da proposta da Comissão.

Or. en

Justificação

A proposta de decisão surge no contexto da revisão da "nova abordagem". Não obstante, em 
lugar de proceder à respectiva revisão, a Comissão procura estabilizá-la e, mesmo, 
conferir-lhe prioridade sobre a legislação clássica. Porém, a nova abordagem não permitiu 
lograr o necessário nível de protecção, nomeadamente no respeitante à segurança dos 
brinquedos ou dos dispositivos médicos. Em Maio de 2006, o Parlamento exortou a que a 
nova abordagem fosse estritamente limitada a medidas de harmonização de natureza 
puramente técnica, dados os problemas de inadequada transparência e de prestação de 
contas em matéria de normalização. Assim sendo, a proposta deveria ser rejeitada.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento



PE 392.073v01-00 2/7 AM\675566PT.doc

PT

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 2
Considerando 15

(15) Como determinadas tarefas só podem 
ser executadas pelo fabricante, necessário 
estabelecer uma distinção clara entre este e 
os operadores mais a jusante na cadeia de 
distribuição. É ainda necessário diferenciar o 
importador do distribuidor, pois o primeiro 
introduz no mercado comunitário produtos 
provenientes de países terceiros. Deve, 
então, garantir que esses produtos sejam 
conformes aos requisitos comunitários
aplicáveis.

(15) Como determinadas tarefas só podem 
ser executadas pelo fabricante, necessário 
estabelecer uma distinção clara entre este e 
os operadores mais a jusante na cadeia de 
distribuição. É ainda necessário diferenciar o 
importador do distribuidor, pois o primeiro 
coloca no mercado da Comunidade
produtos provenientes de países terceiros. 
Deve, então, garantir que esses produtos 
sejam conformes às disposições legislativas
aplicáveis.

Or. de

Justificação

Adaptação ao texto do considerando 14 e à definição de "importador" constante do artigo 2º 
do Regulamento (COM(2007)0037).

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 3
Considerando 17

(17) Como os importadores e os 
distribuidores são operadores que se situam 
a jusante, não podem, no decurso de 
operações normais, ser obrigados a garantir 
eles próprios que o projecto e a fabricação 
do produto observam os requisitos 
aplicáveis. Os respectivos deveres em 
relação à conformidade do produto devem 
limitar-se a certas medidas de controlo, para 
determinar se o fabricante cumpriu os 
deveres que lhe incumbem, como verificar 
se o produto ostenta a marcação de 
conformidade exigida e se vem 
acompanhado dos documentos exigidos. 
Todavia, espera-se que tanto o importador 
como o distribuidor actuem com a devida 
diligência em relação aos requisitos 
aplicáveis, ao colocarem e disponibilizarem 

(17) Como os importadores e os 
distribuidores são operadores que se situam 
a jusante, não podem, no decurso de 
operações normais, ser obrigados a garantir 
eles próprios que o projecto e a fabricação 
do produto observam os requisitos 
aplicáveis. Os respectivos deveres em 
relação à conformidade do produto devem 
limitar-se a certas medidas de controlo, para 
determinar se o fabricante cumpriu os 
deveres que lhe incumbem, como verificar 
se o produto ostenta a marcação de 
conformidade exigida e se vem 
acompanhado dos documentos exigidos. 
Todavia, tanto o importador como o 
distribuidor devem garantir que os 
produtos que colocam no mercado da 
Comunidade ou que disponibilizam no 
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produtos no mercado. mercado comunitário sejam conformes às 
disposições legislativas em vigor.

Or. de

Justificação

Adaptação ao texto do considerando 14.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 4
Considerando 18 bis (novo)

(18 bis) Os importadores e distribuidores 
não devem alterar elementos internos de 
concepção de um produto sem consulta dos 
fabricantes, uma vez que tal poderia  
influenciar a avaliação de risco, sendo que 
a documentação técnica e a declaração de 
conformidade perderiam a sua validade.

Or. de

Justificação

É possível que os distribuidores, para ganharem tempo ou dinheiro, não devolvam os 
produtos ao fabricante para que este proceda às necessárias alterações, mas que procurem, 
eles próprios, proceder à alteração. Quando se desconhece a concepção do produto, tais 
alterações podem perturbar o funcionamento de mecanismos de segurança ou de circuitos de 
comando. Deste modo, um aparelho eléctrico ou ferramenta eléctrica conformes e seguros
poderiam tornar-se um grave perigo para o utilizador. Esta a razão pela qual o distribuidor 
deveria dirigir-se ao fabricante sempre que tencione proceder a alterações.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 5
Considerando 34

(34) O sistema vigente deve ser 
complementado por um procedimento 
permitindo que as partes interessadas sejam 
informadas das medidas previstas em 
relação a produtos que representem um risco 
para a saúde e a segurança das pessoas ou de 

(34) O sistema vigente deve ser 
complementado por um procedimento 
permitindo que as partes interessadas sejam 
informadas das medidas previstas em 
relação a produtos que representem um risco 
para a saúde e a segurança das pessoas, do 



PE 392.073v01-00 4/7 AM\675566PT.doc

PT

outros aspectos da protecção do interesse 
público. Deve ainda permitir às autoridades 
de fiscalização do mercado actuarem numa 
fase precoce em relação a tais produtos, em 
cooperação com os operadores económicos 
pertinentes.

ambiente ou de outros aspectos da protecção 
do interesse público. Deve ainda permitir às 
autoridades de fiscalização do mercado 
actuarem numa fase precoce em relação a 
tais produtos, em cooperação com os 
operadores económicos pertinentes.

Or. de

Justificação

A par da saúde e da segurança das pessoas, o ambiente é um bem que merece protecção 
especial, pelo que deve ser referido explicitamente.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 6
Artigo 9, nº 1

1. Quando colocam um produto no mercado, 
os importadores actuam com a devida 
diligência em relação aos requisitos
aplicáveis.

1. Quando colocam um produto no mercado
comunitário, os importadores garantem que 
os produtos  são conformes às disposições 
legislativas aplicáveis.

Or. de

Justificação

Adaptação  ao texto dos considerandos 14-17. Cumpre salientar ainda mais  que incumbe aos  
importadores a obrigação de apenas colocarem no mercado da UE produtos conformes. A 
formulação "a devida diligência" define de modo demasiado vago a obrigação dos 
importadores de se certificarem de que os fabricantes fora da UE levaram a efeito uma 
correcta avaliação de risco.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 7
Artigo 31, nº 2

2. As avaliações da conformidade são 
efectuadas de modo proporcionado, evitando 
encargos desnecessários para os operadores 
económicos, atendendo em especial à 
dimensão das empresas e à complexidade 
relativa da tecnologia utilizada pelos 

2. As avaliações da conformidade são 
efectuadas de modo proporcionado, evitando 
encargos desnecessários para os operadores 
económicos, atendendo em especial à 
dimensão das empresas, à complexidade 
relativa da tecnologia utilizada pelos 
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produtos. produtos e à questão de saber se o produto é 
o resultado do fabrico de produtos 
individuais ou em série.

Or. de

Justificação

A fim de evitar ónus desnecessários, no âmbito do procedimento de conformidade cumpre ter 
em conta outros factores como, por exemplo, a dimensão das empresas, a complexidade 
relativa da tecnologia utilizada pelos produtos e o facto de se tratar, ou não, de produção em 
série. Ora, tal implica também custos adicionais para o consumidor.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 8
Artigo 35, nº 1, parágrafo 1

1. Sempre que as autoridades de fiscalização 
do mercado de um Estado-Membro tenham 
agido em conformidade com o artigo 18.º do 
Regulamento (CE) n.º […] ou existam 
motivos suficientes para crer que um 
produto abrangido pelo presente…[acto] 
representa um risco para a saúde ou 
segurança das pessoas ou para outros 
aspectos da protecção do interesse público 
abrangidos pelo presente…[acto], devem, 
juntamente com os operadores económicos 
pertinentes, realizar uma avaliação do 
produto em causa abarcando todos os 
requisitos indicados no presente…[acto].

1. Sempre que as autoridades de fiscalização 
do mercado de um Estado-Membro tenham 
agido em conformidade com o artigo 18.º do 
Regulamento (CE) n.º […] ou existam 
motivos suficientes para crer que um 
produto abrangido pelo presente…[acto] 
representa um risco para a saúde ou 
segurança das pessoas, para o ambiente ou 
para outros aspectos da protecção do 
interesse público abrangidos pelo 
presente…[acto], devem, juntamente com os 
operadores económicos pertinentes, realizar 
uma avaliação do produto em causa 
abarcando todos os requisitos indicados no 
presente…[acto]. 

Or. de

Justificação

A par da saúde e da segurança das pessoas, o ambiente é um bem que merece protecção 
especial, pelo que deve ser referido explicitamente.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 9
Artigo 35, nº 5, alínea a)
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a) incumprimento pelo produto dos 
requisitos de saúde e de segurança das 
pessoas ou de outros aspectos de interesse 
público abrangidos pelo presente…[acto];

a) incumprimento pelo produto dos 
requisitos de saúde e de segurança das 
pessoas, do ambiente ou de outros aspectos 
de interesse público abrangidos pelo 
presente…[acto];

Or. de

Justificação

A par da saúde e da segurança das pessoas, o ambiente é um bem que merece protecção 
especial, pelo que deve ser referido explicitamente.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 10
Artigo 37, título

Produtos conformes que, todavia, 
representam um risco para a saúde e a 
segurança

Produtos conformes que, todavia, 
representam um risco para o ambiente, a 
saúde e a segurança

Or. de

Justificação

A par da saúde e da segurança das pessoas, o ambiente é um bem que merece protecção 
especial, pelo que deve ser referido explicitamente.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 11
Anexo I - Módulo A, ponto 5 bis (novo)

5 bis. Importadores
Os importadores mantêm um exemplar da 
declaração de conformidade CE à 
disposição das autoridades responsáveis 
pela fiscalização do mercado e garantem 
que a documentação técnica seja, a pedido, 
colocada à disposição dessas autoridades.
Proposta de alteração transversal aplicável 
à totalidade dos módulos infra:
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Anexo I – Módulo A Ponto 5 bis (novo)
Anexo I – Módulo A1 Ponto 6 bis (novo)
Anexo I – Módulo A2 Ponto 6 bis (novo)
Anexo I – Módulo C Ponto 4 bis (novo)
Anexo I – Módulo C1 Ponto 5 bis (novo)
Anexo I – Módulo C2 Ponto 5 bis (novo)
Anexo I – Módulo D Ponto 8 bis (novo)
Anexo I – Módulo D1 Ponto 10 bis (novo)
Anexo I – Módulo E Ponto 8 bis (novo)
Anexo I – Módulo E1 Ponto 10 bis (novo)
Anexo I – Módulo F Ponto 8 bis (novo)
Anexo I – Módulo F1 Ponto 9 bis (novo)
Anexo I – Módulo G Ponto 6 bis (novo)
Anexo I – Módulo H Ponto 8 bis (novo)
Anexo I – Módulo H1 Ponto 8 bis (novo)

Or. de

Justificação

Os agentes económicos que colocam produtos no mercado comunitário devem ser 
responsáveis pela conformidade desses produtos. Só o fabricante pode elaborar e adaptar a 
documentação técnica. Caso, porém, se trate de um fabricante estabelecido fora da UE sem 
representante na UE, as autoridades não têm a possibilidade de acesso à documentação 
pertinente, o que dificulta a aplicação. Assim sendo, em conformidade com o artigo 7º, o 
importador deve responsabilizar-se por que a referida documentação seja mantida à 
disposição das autoridades competentes em matéria de aplicação.


