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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 11
Título

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece os 
requisitos de acreditação e fiscalização 
relativos às condições de comercialização de 
produtos 

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece os 
requisitos de fiscalização relativos às 
condições de comercialização de produtos 

(Alteração horizontal. Se for aceite, as 
disposições relativas à acreditação deverão 
ser suprimidas ao longo de todo o texto, 
como é o caso do nº 1 do artigo 1º, dos nºs 
10 e 11 do artigo 2º, dos artigos 3º a 12º, do 
artigo 27º, do nº 1, alíneas a) e b), do artigo 
28º, do nº 2 do artigo 28º, do nº 1, alínea a), 
do artigo 31º, dos nºs 2 e 4 do artigo 31º, do 
artigo 35º e dos considerandos 6 a 20 e 33 a 
35. Deverão igualmente ser alterados o nº 1, 
alíneas c), f) e g), do artigo 28º, os nºs 1 e 2 
do artigo 32º e os considerandos 1, 3, 32, 36 
e 38.)
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Or. en

Justificação

O presente regulamento é proposto no âmbito da revisão da "nova abordagem". No entanto, 
em vez de proceder à revisão do regulamento, a Comissão procurou estabilizá-lo mediante o 
aditamento de requisitos de acreditação para os organismos de avaliação da conformidade. 
Persiste-se assim no erro, em vez de se procurar corrigi-lo, uma vez que a nova abordagem 
não proporcionou o necessário nível de protecção, nomeadamente no que se refere à 
segurança dos brinquedos, dos dispositivos médicos ou dos resíduos de embalagens. A 
proposta deveria limitar-se aos requisitos de fiscalização relativos às condições de 
comercialização de produtos e permitir uma revisão adequada da nova abordagem.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 12
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente os 
artigos 95.º e 133.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 95.º,

Or. en

Justificação

Não se justifica uma dupla base jurídica. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, 
apenas deve utilizar-se uma dupla base jurídica em casos excepcionais, quando o acto 
legislativo visa mais do que um objectivo, sem que nenhum deles seja secundário e indirecto 
em relação aos outros. Tal não é o caso.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 13
Considerando 24

(24) A cooperação das autoridades 
competentes tanto a nível nacional como 
além-fronteiras no intercâmbio de 
informação, na investigação de infracções e 
na acção com vista a pôr-lhes cobro é 
essencial para garantir a protecção da saúde 
e da segurança e o bom funcionamento do 
mercado interno.

(24) A cooperação das autoridades 
competentes tanto a nível nacional como 
além-fronteiras no intercâmbio de 
informação, na investigação de infracções e 
na acção com vista a pôr-lhes cobro é 
essencial para garantir a protecção da saúde 
e da segurança e o bom funcionamento do 
mercado interno, e isto mesmo antes da 
introdução dos produtos perigosos no 
mercado, reforçando a sua identificação 
sobretudo nos portos marítimos onde se 
concentram 90% dos produtos importados 
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para a União Europeia. 

Or. fr

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 14
Considerando 30 bis (novo)

(30 bis) É necessário que os 
Estados-Membros prevejam as vias de 
recurso adequadas para os tribunais 
competentes contra quaisquer medidas 
tomadas pelas autoridades competentes que 
restrinjam a colocação no mercado ou 
imponham a retirada ou a recolha de um 
produto.

Or. en

Justificação

Se um Estado-Membro exigir que um operador económico recolha um produto, mas a acção 
tenha sido considerada incorrecta, o operador deve dispor da possibilidade de recorrer 
contra o Estado-Membro que desencadeou a acção. 

O presente texto é idêntico ao considerando 37 da Directiva relativa à segurança geral dos 
produtos, pelo que não traduz um conceito novo ou não testado.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 15
Artigo 1, nº 1

1. O presente regulamento estabelece regras 
relativas à organização e ao funcionamento 
da acreditação de organismos de avaliação 
da conformidade que realizem avaliações 
de qualquer substância, preparação ou 
outro produto, quer essa substância, essa 
preparação ou esse produto tenha sido ou 
não sujeito a transformação, destinado a 
ser colocado no mercado comunitário.
Prevê igualmente um quadro de fiscalização 
do mercado e de controlo de produtos 
provenientes de países terceiros, de modo a 

1. O presente regulamento prevê igualmente 
um quadro de fiscalização do mercado e de 
controlo de produtos provenientes de países 
terceiros, de modo a garantir que as 
substâncias, preparações e produtos 
transformados abrangidos por legislação 
comunitária que harmoniza as condições de 
comercialização de produtos, a seguir 
designada «legislação comunitária de 
harmonização», observem um elevado nível 
de protecção de interesses públicos, tais 
como a saúde e a segurança em geral, a 
saúde e segurança no local de trabalho, a 



PE 392.0078v01-00 4/11 AM\675640PT.doc

PT

garantir que as substâncias, preparações e 
produtos transformados abrangidos por 
legislação comunitária que harmoniza as 
condições de comercialização de produtos, a 
seguir designada «legislação comunitária de 
harmonização», observem um elevado nível 
de protecção de interesses públicos, tais 
como a saúde e a segurança em geral, a 
saúde e segurança no local de trabalho, a 
defesa do consumidor, a protecção do 
ambiente e a segurança.

defesa do consumidor, a protecção do 
ambiente e a segurança.

(Alteração horizontal. Se for aceite, as 
disposições relativas à acreditação deverão 
ser suprimidas ao longo de todo o texto, 
como é o caso do nº 1 do artigo 1º, dos nºs 
10 e 11 do artigo 2º, dos artigos 3º a 12º, do 
artigo 27º, do nº 1, alíneas a) e b), do artigo 
28º, do nº 2 do artigo 28º, do nº 1, alínea a), 
do artigo 31º, dos nºs 2 e 4 do artigo 31º, do 
artigo 35º e dos considerandos 6 a 20 e 33 a 
35. Deverão igualmente ser alterados o nº 1, 
alíneas c), f) e g), do artigo 28º, os nºs 1 e 2 
do artigo 32º e os considerandos 1, 3, 32, 36 
e 38.)

Or. en

Justificação

O presente regulamento é proposto no âmbito da revisão da "nova abordagem". No entanto, 
em vez de proceder à revisão do regulamento, a Comissão procurou estabilizá-lo mediante o 
aditamento de requisitos de acreditação. Em Maio de 2006, o Parlamento apelou a que, face 
aos problemas de falta de transparência e de controlo da normalização, a "nova abordagem" 
se limitasse à harmonização das medidas de carácter puramente técnico. Por conseguinte, a 
proposta deveria limitar-se aos requisitos de fiscalização relativos às condições de 
comercialização de produtos e permitir uma revisão adequada da nova abordagem.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 16
Artigo 2, ponto 5

(5) «distribuidor», qualquer pessoa singular 
ou colectiva na cadeia de abastecimento que 
disponibiliza um produto no mercado;

(5) «distribuidor», qualquer pessoa singular 
ou colectiva na cadeia de abastecimento que 
disponibiliza um produto, mas não o coloca
no mercado;
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Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma distinção clara entre os operadores económicos que têm papéis 
análogos na colocação de um produto no mercado e aqueles que não disponibilizam o 
produto pela primeira.

A entidade jurídica que coloca um produto no mercado comunitário deverá estar apta a 
garantir que o produto se destina e foi fabricado para o mercado comunitário de acordo com 
a legislação da UE. Tal não é o caso dos distribuidores.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 17
Artigo 2, nº 11

(11) «organismo nacional de acreditação», o 
único organismo autorizado num Estado-
Membro a proceder à acreditação, com 
poder conferido pelo Estado;

(11) «organismo nacional de acreditação»: 
os organismos autorizados num 
Estado-Membro a proceder à acreditação, 
com poder conferido pelo Estado;

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da que é apresentada ao nº 1 do artigo 4º.

A imposição de um único organismo nacional de acreditação viola o princípio da 
subsidiariedade e a obrigação cometida às Instituições das Comunidades Europeias de 
intangibilidade da arquitectura constitucional dos Estados-Membros e de não destituir de 
sentido as suas estruturas fundamentais, no caso vertente, federais.  Para preservar o 
federalismo nos Estados-Membros é, por conseguinte, necessário conferir-lhes a 
possibilidade de criarem um outro organismo de acreditação.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 18
Artigo 2, ponto 13 bis (novo)

(13 bis) "entrada no mercado 
comunitário", a apresentação para 
desalfandegamento;

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma distinção clara entre os operadores económicos que têm papéis 
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análogos na colocação de um produto no mercado e aqueles que não disponibilizam o 
produto pela primeira.

A entidade jurídica que coloca um produto no mercado comunitário deverá estar apta a 
garantir que o produto se destina e foi fabricado para o mercado comunitário de acordo com 
a legislação da UE. Tal não é o caso dos distribuidores.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 19
Artigo 2, ponto 13 ter (novo)

 (13 ter) "organismo de avaliação da 
conformidade", um organismo que realiza 
actividades de avaliação da conformidade 
(geralmente, laboratórios, organismos de 
inspecção e organismos de certificação);

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma distinção clara entre os operadores económicos que têm papéis 
análogos na colocação de um produto no mercado e aqueles que não disponibilizam o 
produto pela primeira.

A entidade jurídica que coloca um produto no mercado comunitário deverá estar apta a 
garantir que o produto se destina e foi fabricado para o mercado comunitário de acordo com 
a legislação da UE. Tal não é o caso dos distribuidores.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 20
Artigo 2, ponto 13 quater (novo)

(13 quater) "avaliação da conformidade", 
a comprovação de que são cumpridos os 
requisitos específicos relativos a um 
produto, um processo, um sistema, uma 
pessoa ou um organismo.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma distinção clara entre os operadores económicos que têm papéis 
análogos na colocação de um produto no mercado e aqueles que não disponibilizam o 
produto pela primeira.
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A entidade jurídica que coloca um produto no mercado comunitário deverá estar apta a 
garantir que o produto se destina e foi fabricado para o mercado comunitário de acordo com 
a legislação da UE. Tal não é o caso dos distribuidores.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 21
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Nos Estados-Membros que dispõem de uma 
estrutura federal, será possível instituir um 
outro organismo de acreditação, a fim de 
salvaguardar as competências federais. 
Neste caso, ambos os organismos de 
acreditação são incentivados a cooperar na 
base de uma total confiança.

Or. de

Justificação

A imposição de um único organismo nacional de acreditação viola o princípio da 
subsidiariedade e a obrigação cometida às Instituições das Comunidades Europeias de 
intangibilidade da arquitectura constitucional dos Estados-Membros e de não destituir de 
sentido as suas estruturas fundamentais, no caso vertente, federais.  Para preservar o 
federalismo nos Estados-Membros é, por conseguinte, necessário conferir-lhes a 
possibilidade de criarem um outro organismo de acreditação.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 22
Artigo 4, nº 6

6. O organismo nacional de acreditação não 
terá fins lucrativos. Não pode oferecer ou 
realizar quaisquer actividades ou serviços 
proporcionados por organismos de avaliação 
da conformidade, nem pode prestar serviços 
de consultoria.

6. O organismo nacional de acreditação não 
terá fins lucrativos. Não pode oferecer ou 
realizar quaisquer actividades ou serviços 
proporcionados por organismos de avaliação 
da conformidade, nem pode prestar serviços 
de consultoria, nem possuir acções de um 
organismo de avaliação da conformidade.

Or. en

Justificação

Para que o organismo de acreditação seja totalmente independente dos organismos de 
avaliação da conformidade de que é responsável (alguns dos quais podem actuar como 
organismos notificados), é necessário garantir não só uma compartimentação funcional 
dentro da empresa, mas também uma verdadeira independência que permita evitar todo e 
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qualquer problema de conflito ou confusão de interesses: é, portanto, necessário garantir 
uma separação financeira.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 23
Artigo 5, nº 2

2. O organismo nacional de acreditação 
deve acompanhar qualquer organismo de 
avaliação da conformidade em nome do qual 
tenha emitido um certificado de acreditação.

2. Os organismos nacionais de acreditação 
devem acompanhar qualquer organismo de 
avaliação da conformidade em nome do qual 
tenham emitido um certificado de 
acreditação.

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da que é apresentada ao nº 1 do artigo 4º.

A imposição de um único organismo nacional de acreditação viola o princípio da 
subsidiariedade e a obrigação cometida às Instituições das Comunidades Europeias de 
intangibilidade da arquitectura constitucional dos Estados-Membros e de não destituir de 
sentido as suas estruturas fundamentais, no caso vertente, federais.  Para preservar o 
federalismo nos Estados-Membros é, por conseguinte, necessário conferir-lhes a 
possibilidade de criarem um outro organismo de acreditação.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 24
Artigo 5, nº 3

3. Sempre que o organismo nacional de 
acreditação determine que o organismo de 
avaliação da conformidade titular de um 
certificado de acreditação deixou de ser 
competente para realizar uma actividade 
específica de avaliação da conformidade ou 
incorreu numa violação grave dos seus 
deveres, o organismo nacional de 
acreditação tomará todas as medidas
apropriadas para restringir, suspender ou 
retirar o respectivo certificado de 
acreditação.

3. Sempre que os organismos nacionais de 
acreditação determinem que o organismo de 
avaliação da conformidade titular de um 
certificado de acreditação deixou de ser 
competente para realizar uma actividade 
específica de avaliação da conformidade ou 
incorreu numa violação grave dos seus 
deveres, os organismos nacionais de 
acreditação tomarão todas as medidas 
apropriadas para restringir, suspender ou 
retirar o respectivo certificado de 
acreditação.

Or. de



AM\675640PT.doc 9/11 PE 392.0078v01-00

PT

Justificação

Alteração decorrente da que é apresentada ao nº 1 do artigo 4º.

A imposição de um único organismo nacional de acreditação viola o princípio da 
subsidiariedade e a obrigação cometida às Instituições das Comunidades Europeias de 
intangibilidade da arquitectura constitucional dos Estados-Membros e de não destituir de 
sentido as suas estruturas fundamentais, no caso vertente, federais.  Para preservar o 
federalismo nos Estados-Membros é, por conseguinte, necessário conferir-lhes a 
possibilidade de criarem um outro organismo de acreditação.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 25
Artigo 6, nº 1

1. Um organismo de avaliação da 
conformidade que solicite uma acreditação 
deve fazê-lo junto do organismo nacional
de acreditação do Estado-Membro onde se 
encontra estabelecido ou junto do 
organismo nacional de acreditação a que 
esse Estado-Membro recorreu nos termos do 
n.º 2 do artigo 4.º. 

1. Um organismo de avaliação da 
conformidade que solicite uma acreditação 
deve fazê-lo junto dos organismos 
nacionais de acreditação do Estado-Membro 
onde se encontra estabelecido ou junto dos 
organismos nacionais de acreditação a que 
esse Estado-Membro recorreu nos termos do 
n.º 2 do artigo 4.º.

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da que é apresentada ao nº 1 do artigo 4º.

A imposição de um único organismo nacional de acreditação viola o princípio da 
subsidiariedade e a obrigação cometida às Instituições das Comunidades Europeias de 
intangibilidade da arquitectura constitucional dos Estados-Membros e de não destituir de 
sentido as suas estruturas fundamentais, no caso vertente, federais.  Para preservar o 
federalismo nos Estados-Membros é, por conseguinte, necessário conferir-lhes a 
possibilidade de criarem um outro organismo de acreditação.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 26
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2, alínea a)

(a) sempre que o Estado-Membro onde se 
encontra estabelecido tenha decidido não 
instituir um organismo nacional de 
acreditação ou não tenha recorrido ao 
organismo nacional de acreditação de outro 
Estado-Membro nos termos do n.º 2 do 

(a) sempre que o Estado-Membro onde se 
encontra estabelecido tenha decidido não 
instituir organismos nacionais de 
acreditação ou não tenha recorrido aos 
organismos nacionais de acreditação de 
outro Estado-Membro nos termos do n.º 2 do 
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artigo 4.º; artigo 4.º;

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da que é apresentada ao nº 1 do artigo 4º.

A imposição de um único organismo nacional de acreditação viola o princípio da 
subsidiariedade e a obrigação cometida às Instituições das Comunidades Europeias de 
intangibilidade da arquitectura constitucional dos Estados-Membros e de não destituir de 
sentido as suas estruturas fundamentais, no caso vertente, federais.  Para preservar o 
federalismo nos Estados-Membros é, por conseguinte, necessário conferir-lhes a 
possibilidade de criarem um outro organismo de acreditação.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 27
Artigo 8, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os organismos de acreditação 
nacionais deverão dispor de vias de recurso 
para que os operadores económicos possam 
recorrer sempre que puderem provar que 
um organismo de acreditação não tem o 
nível mínimo de competência exigido.

Or. en

Justificação

A presente proposta prevê um procedimento segundo o qual se requer aos Estados-Membros 
que controlem os seus organismos nacionais de acreditação a intervalos regulares, 
protegendo assim o interesse público geral.  No entanto, as acções dos organismos nacionais 
de acreditação e dos organismos que estes acreditam têm um impacto directo nos operadores 
económicos, pelo que estes devem dispor de vias explícitas de recurso.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 28
Artigo 19, nº 1

1. Os Estados-Membros devem garantir que 
fundamentam com exactidão qualquer 
medida adoptada nos termos da legislação 
comunitária de harmonização pertinente para 
proibir ou restringir a disponibilização no 
mercado de um produto ou para o retirar ou 

1. Os Estados-Membros devem garantir que 
fundamentam com exactidão qualquer 
medida adoptada nos termos da legislação 
comunitária de harmonização pertinente ou 
do princípio de proporcionalidade para 
proibir ou restringir a disponibilização no 
mercado de um produto ou para o retirar ou 
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recolher do mercado. recolher do mercado.

Or. en

Justificação

O nº 1 do artigo 19° refere um certo número de intervenções que as autoridades podem levar 
a cabo no mercado e cujos efeitos podem ter consequências económicas diferentes para os 
operadores.  Em conformidade com as disposições gerais de direito comunitário, o nível de 
intervenção no mercado deve ser proporcional ao nível de risco para o público. A directiva 
relativa à segurança geral dos produtos já contém disposições de efeito semelhante.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 29
Artigo 35, nº 2

2. Sempre que num Estado-Membro a 
acreditação não seja da competência de um 
único organismo nacional de acreditação e 
que esse Estado tencione continuar a 
proceder à acreditação, deverá introduzir as 
necessárias adaptações estruturais para 
instituir um único organismo nacional de 
acreditação, no máximo, até 1 de Janeiro de 
2010.

2. Sempre que num Estado-Membro a 
acreditação não seja da competência de um 
único organismo nacional de acreditação e 
que esse Estado tencione continuar a 
proceder à acreditação, deverá introduzir as 
necessárias adaptações estruturais para 
instituir um organismo nacional de 
acreditação ou, ao abrigo do preceituado no 
nº 1, primeiro parágrafo bis, do artigo 4º, 
um outro organismo nacional de 
acreditação, no máximo, até 1 de Janeiro de 
2014.

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da que é apresentada ao nº 1 do artigo 4º. 

Cumpre ainda prolongar o período transitório para aplicar as medidas de execução de 
natureza jurídica e administrativa que são necessárias.  Sobretudo em países que dispõem de 
sistemas de acreditação complexos, não será possível efectuar as alterações em consideração 
até 2012, havendo, por conseguinte, que prolongar o prazo para o efeito até 2014.   


