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Introdução

O Mercado Interno constitui a pedra angular do crescimento económico da Europa, que 
assenta nas quatro liberdades: a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços e de 
capitais. Para a criação de um mercado interno de produtos plenamente funcional, é 
fundamental a eliminação dos entraves técnicos. Existem, no domínio dos produtos, duas 
grandes categorias de instrumentos para atingir este objectivo:

i) a aproximação das legislações nacionais: os entraves técnicos são eliminados através da 
harmonização das regras técnicas nacionais. Das três medidas legislativas incluídas no pacote 
“mercado interno” relativo aos produtos, duas dizem respeito ao sector harmonizado do 
mercado interno,1 que abrange 75% do comércio intracomunitário de mercadorias e 
representa um valor de 1,5 biliões de euros2;

ii) o reconhecimento mútuo: objecto do presente documento de trabalho,3 diz respeito ao 
sector não harmonizado dos produtos, que abrange cerca de 25% das mercadorias fabricadas 
na UE e representa um valor de 430 mil milhões de euros.4 O custo da não aplicação do 
reconhecimento mútuo foi estimado em cerca de 150 mil milhões de euros.5

Reconhecimento mútuo

O princípio de reconhecimento mútuo decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça 
Europeu, sobretudo do conhecido processo Cassis de Dijon, de 20 de Fevereiro de 1979.

O princípio baseia-se numa regra e numa excepção:

a) Regra geral: um Estado-Membro não pode, em princípio, proibir ou restringir a venda no 
seu território de mercadorias legalmente fabricadas e comercializadas noutro Estado-Membro, 
mesmo que essas mercadorias tenham sido fabricadas em conformidade com especificações 
técnicas ou quantitativas diferentes das impostas às suas mercadorias nacionais. 

b) Excepção: na ausência de harmonização, o Estado-Membro pode, em derrogação a este 
princípio, tomar medidas que proíbam ou restrinjam o acesso das referidas mercadorias ao 
mercado nacional, unicamente se essas medidas forem i) necessárias, ii) proporcionais e iii) 
justificadas pelos critérios descritos no artigo 30.º do Tratado CE ou por exigências 
imperiosas de interesse público. Assim, o Estado-Membro de destino continua a ter a 

  
1 COM(2007) 37 e COM(2007) 53.
2 Dados fornecidos pelo Comissário Verheugen durante a apresentação do Pacote relativo às mercadorias, em 14 
de Fevereiro de 2007.
3 COM(2007)36.
4 Segundo relatório bienal sobre a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo no mercado interno, 
COM(2002)419 de 23.7.2002.
5 Relatório do grupo de alto nível presidido por Wim Kok, Novembro 2004.
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possibilidade de impor os seus requisitos, caso se encontrem preenchidos os critérios acima 
mencionados.

Até ao presente, não existe qualquer lista de produtos à qual deva ser aplicado o princípio do
reconhecimento mútuo. Todavia, o relator observa que podem ser identificadas duas grandes 
categorias de tais produtos:

1) Produtos relativamente aos quais não existe harmonização das legislações a nível da UE. 
Esta categoria inclui bicicletas, escadas, andaimes, artigos de metais preciosos, produtos de 
puericultura, cisternas e contentores.
2) Produtos que estão parcialmente harmonizados. Por exemplo: os aspectos climáticos e os
relativos à funcionalidade e à eficiência dos sistemas de alarme não estão harmonizados, 
contrariamente a todos os outros. Nesta categoria contam-se também os têxteis, calçado, 
tecnologias da informação, determinados tipos de veículos a motor, material eléctrico e 
determinados géneros alimentícios.

Em geral, afigura-se que o reconhecimento mútuo funciona bem relativamente a produtos não 
complexos (por exemplo, as bicicletas, as cisternas e os contentores). Em contrapartida, a 
aplicação deste princípio a produtos de especial complexidade técnica ou a produtos 
susceptíveis de representar um risco para a saúde ou a segurança parece não funcionar tão 
bem (por exemplo, autocarros, camiões ou metais preciosos).1

Temas para debate

Para lançar o debate, o relator gostaria de apresentar algumas questões prévias que requerem 
uma análise mais aprofundada. Dependendo da evolução do debate em comissão e do trabalho 
técnico efectuado no Conselho, estas ou outras questões resultantes das deliberações da
Comissão do Mercado Interno poderão ser objecto de propostas de alteração do relator. 

Objecto e âmbito de aplicação (Capítulo 1)

Artigo 1.°

O artigo 1.º trata dos objectivos da proposta. 

O relator considera que a proposta deveria indicar mais claramente o seu objectivo principal, a 
saber, o de garantir a livre circulação de mercadorias no sector não harmonizado. Na 
realidade, a aplicação de regras técnicas nacionais a produtos legalmente comercializados 
noutro Estado-Membro constitui uma derrogação dessa liberdade.

Artigo 2.°
  

1 Segundo relatório bienal sobre a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo no mercado interno, 
23.07.2002.
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N.º 1

Este número trata do âmbito de aplicação da proposta. 

O relator poderá rever este ponto, caso seja necessário efectuar alterações no interesse de uma 
maior clareza jurídica. 

N.º 2

O n.º 2 estabelece a definição de “regra técnica”, extraída da Directiva 98/34/CE.1

O relator analisará se é necessário efectuar adaptações dessa definição à luz dos processos em
curso no TJCE. O relator poderá também avaliar da necessidade de outras definições. 

Artigo 3.°

O artigo 3.º visa garantir que o regulamento não está em contradição com a legislação 
comunitária em vigor.

É importante que o regulamento mantenha a coerência com outros instrumentos comunitários.  
O relator examinará, portanto, a pertinência de alterar o texto no sentido de clarificar a relação 
entre este regulamento e as directivas referidas. 

Aplicação de uma regra técnica (Capítulo 2)

Artigo 4.°

Uma vez que o reconhecimento mútuo não é automático, o artigo 4.º define um procedimento 
para os casos em que um Estado-Membro pretenda adoptar uma decisão de recusa do 
reconhecimento mútuo e aplicar as suas regras técnicas nacionais.

O relator avaliará a necessidade de clarificar este procedimento relativo à tomada de decisões 
de recusa do reconhecimento mútuo. Essas decisões deverão ser baseadas numa avaliação da 
conformidade do produto com as regulamentações técnicas dos Estados-Membros onde o 
produto foi comercializado pela primeira vez (ou seja, estabelecer que o produto já foi 
legalmente comercializado). As decisões devem ainda envolver a realização de uma 
verificação adequada dos níveis de protecção (isto é, comparar a protecção garantida pelas 
regras nacionais do Estado-Membro onde o produto já é comercializado com o nível de 
protecção exigido no Estado-Membro de destino). 

As clarificações não constituiriam qualquer sobrecarga administrativa adicional, uma vez que 
  

1 Directiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio das normas e regulamentações técnicas.
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o processo afectaria apenas as entidades que ainda não aplicassem correctamente o princípio
de reconhecimento mútuo.

O relator considerará igualmente a necessidade de especificar os prazos de notificação das 
decisões.

Finalmente, para dar maior coerência ao capítulo 2, o relator considera ser aconselhável 
alinhar o texto do artigo 5.º pelo conteúdo do artigo 4.º e incluir o actual texto do artigo 6.º no 
artigo 4.º.

Pontos de contacto para produtos (Capítulo 3)

Artigos 7.º e 8.º

O objectivo dos artigos 7.º e 8.º é evitar a insegurança jurídica, reforçar a cooperação 
administrativa e facilitar o diálogo entre as partes.

O relator pretende assegurar que os pontos de contacto para produtos funcionem como um 
auxiliar para a aplicação do princípio de reconhecimento mútuo.

O relator considera que o acesso à informação relativa às regras técnicas nacionais é de 
importância vital para os agentes económicos. Os agentes económicos têm, por vezes, 
dificuldade em saber se as suas regras técnicas são semelhantes às do Estado-Membro de 
destino. Os pontos de contacto poderão, por conseguinte, fornecer informações pertinentes 
acerca da aplicação deste regulamento e do funcionamento do reconhecimento mútuo.

Além disso, o relator considera que é importante que os pontos de contacto possam reforçar 
os mecanismos não judiciais de resolução de problemas.

Disposições finais (Capítulo 4)

Artigo 10.°

O artigo 10.º estipula que os Estados-Membros “enviam à Comissão, se esta assim o solicitar, 
um relatório detalhado sobre a aplicação do presente regulamento, o qual incluirá 
informação pormenorizada sobre quaisquer notificações ou decisões enviadas por escrito nos 
termos dos n.ºs 1, 2 ou 3 do artigo 4.º.”

O relator considera que a expressão “se esta assim o solicitar” cria insegurança jurídica para 
os Estados-Membros, pois fica pouco claro para estes quando lhes incumbe a obrigação de 
apresentar relatórios. Assim, o relator irá considerar a introdução de um prazo específico para 
a apresentação desses relatórios à Comissão (por exemplo, uma vez por ano).

Contrariamente ao procedimento previsto na Decisão n.º 3052/95, o artigo 10.º não inclui uma 
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avaliação imediata pela Comissão das decisões dos Estados-Membros de actuar em 
derrogação ao princípio de reconhecimento mútuo. A fim de controlar a correcta aplicação do 
princípio de reconhecimento mútuo, o relator considera que a Comissão deve analisar as 
decisões incluídas nos relatórios (anuais) e avaliar as justificações apresentadas. Além disso, a 
Comissão poderá apresentar um relatório ao Parlamento e ao Conselho acerca da aplicação do
regulamento, incluindo informações sobre as suas avaliações, a intervalos de três anos após a 
entrada em vigor do regulamento.

Artigo 13.°

O artigo 13.º diz respeito à entrada em vigor do regulamento. O relator considera ser 
necessário introduzir também um calendário específico para a aplicação das disposições 
relativas aos pontos de contacto para produtos, a fim de proporcionar aos Estados-Membros o 
tempo suficiente para a organização destes pontos de contacto (por exemplo, seis meses após 
a entrada em vigor do regulamento).

Outras questões

O relator irá considerar a inclusão de uma disposição específica no regulamento relativa à 
criação de um sítio Web, que deverá incluir uma lista dos produtos aos quais se aplica o 
princípio de reconhecimento mútuo. O relator pretende igualmente que o sítio Web publique, 
por exemplo, a lista dos pontos de contacto para produtos e dados estatísticos relativos ao 
número de casos em que é aplicado, invocado ou recusado o reconhecimento público, com 
base nas informações enviadas pelos Estados-Membros nos termos do artigo 10.º.


