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Introdução

§ A livre circulação de mercadorias no interior do mercado único tem sido uma das 
principais forças impulsionadoras da competitividade e do crescimento económico na 
UE. A legislação técnica comunitária que garante a livre circulação de produtos tem 
propiciado não só condições muito equitativas aos operadores económicos, mas 
também elevados níveis de segurança dos produtos e de protecção dos consumidores.

§ Não obstante, a aplicação desta legislação técnica conheceu algumas disfunções. 
Nomeadamente, riscos de distorção da concorrência devidos a práticas diversas dos 
Estados-Membros na designação dos organismos de avaliação da conformidade e as
diferentes infra-estruturas de fiscalização do mercado, bem como a falta de confiança 
– e de compreensão – na marcação “CE” de conformidade.

§ As medidas legislativas incluídas no pacote "mercado interno" para mercadorias 
proposto pela Comissão têm, pois, como objectivo proporcionar um quadro comum 
para melhorar as infra-estruturas de fiscalização existentes e estabelecer referências 
harmonizadas para a elaboração de futura legislação relacionada com produtos.

§ Das três medidas legislativas propostas no pacote “mercadorias”, duas1 dizem respeito 
à área harmonizada de mercadorias e asseguram os mesmos requisitos mínimos a 
produtos em todos os Estados-Membros, cobrindo quase 75% do comércio 
intracomunitário. Uma proposta2 relaciona-se com a área não harmonizada de 
mercadorias e cobre, cerca de, 25% do comércio intracomunitário. 

§ Relativamente à “área harmonizada”, a Comissão optou por dividir a proposta em dois 
textos jurídicos distintos: 

1. um regulamento que estabelece o quadro geral que completa toda a legislação 
em vigor em matéria de acreditação e de fiscalização do mercado

2. uma decisão que estabelece os elementos comuns das futuras legislações da 
área harmonizada de mercadorias, acompanhados de orientações para a 
respectiva execução. 

§ O objecto do presente documento de trabalho é a proposta de decisão relativa a um 
quadro comum para a comercialização de produtos, que reúne instrumentos 
harmonizados susceptíveis de ser aplicados independentemente da técnica legislativa 
utilizada (legislação aplicando quer a antiga quer a nova abordagem).

  
1 COM(2007) 53 final: Proposta de decisão relativa a um quadro comum para a comercialização de produtos e 
COM(2007)37 final: proposta de regulamento que estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do 
mercado relativos à comercialização de produtos.
2 COM(2007) 36 final: Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
procedimentos para a aplicação de certas regras técnicas nacionais a produtos legalmente comercializados noutro 
Estado Membro e que revoga a Decisão n.º 3052/95/CE.
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§ A antiga abordagem versus a nova abordagem: na área harmonizada, podem ser 
utilizadas duas técnicas legislativas diferentes: 1) a nova abordagem3, em que a 
legislação comunitária se limita a definir os requisitos essenciais em matérias como a 
saúde, a segurança, a protecção dos consumidores e a protecção do ambiente. As 
especificações técnicas, sob a forma de normas, permitem que os produtos satisfaçam 
os requisitos essenciais necessários e 2) a antiga abordagem, em que a legislação 
comunitária estabelece pormenorizadamente todos os requisitos técnicos. 

§ A nova abordagem é amplamente reconhecida como um bom exemplo de técnica 
legislativa mais leve e mais flexível e permitiu, através da adopção de apenas 25 
directivas, liberalizar a circulação de quase 60% de produtos na UE. 
Comparativamente com este número, a antiga abordagem abrange cerca de 600 
directivas e cobre cerca de 10% dos produtos que circulam na UE.

Questões para debate

O relator gostaria de levantar uma série de questões preliminares que requerem atenta 
consideração:

Escolha do instrumento legislativo

Uma questão essencial é a de saber se a proposta de decisão constitui o instrumento 
legislativo mais adequado para garantir a coerência da futura legislação sectorial na área 
harmonizada. O relator gostaria de ponderar se não deveria, pelo contrário, ser incluído no 
regulamento um máximo de disposições, a fim de assegurar a sua implementação e aplicação 
obrigatória numa fase tão precoce quanto possível.

Coerência com a proposta de regulamento

De qualquer modo, o projecto de relatório sobre a proposta de decisão deve ser estreitamente 
coordenado com o projecto de relatório sobre a proposta de regulamento que estabelece os 
requisitos de acreditação e fiscalização do mercado relativos à comercialização de produtos 
(COM(2007)0037). O relator necessitará de verificar se existem sobreposições ou 
incoerências nas terminologias e nas definições utilizadas em ambos os textos.

Nível de protecção dos interesses públicos (artigo 2.º)

A proposta de decisão sugere que a futura legislação sectorial na área harmonizada se deve 
basear no método da nova abordagem e que apenas caso não seja possível ou “adequado” o 
recurso a esta abordagem (que se restringe ao estabelecimento de requisitos essenciais na 
legislação), poderá recorrer-se à antiga abordagem legislativa (que estabelece especificações 
pormenorizadas na legislação). 

O relator considera que as consequências para o controlo democrático requerem uma análise 
mais aprofundada. As condições prévias que condicionam a escolha entre a nova e a antiga 

  
3 Resolução do Conselho, de 7 de Maio de 1985, relativa a uma nova abordagem em matéria de harmonização 
técnica e de normalização. Até ao presente, foram adoptadas 25 directivas nos termos desta nova abordagem.
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abordagem devem, pois, ser atentamente examinadas, nomeadamente aquilo que se entende, 
na prática, por “caso não seja possível” ou “adequado”.

Deveres dos operadores económicos (Capítulo 2)

Uma das principais questões desta proposta de decisão é as obrigações legais e as 
responsabilidades dos operadores económicos – fabricantes, mandatários, importadores ou 
distribuidores – quando colocam os seus produtos no mercado, bem como o seu direito de 
acesso ao mercado. Neste contexto, o princípio fundamental do mercado interno da não 
discriminação entre operadores económicos tem de ser respeitado pela legislação e 
plenamente aplicado pelos Estados-Membros.

Acresce que a legislação que impõe obrigações legais aos operadores económicos deve 
assegurar a coerência com as regras da proporcionalidade, isto é, convém assegurar que os 
encargos administrativos impostos aos operadores económicos são proporcionais aos 
objectivos a atingir.

O papel da marcação CE (artigo 17.º)

Mediante a aposição da marcação CE num produto, o fabricante declara que o produto em 
causa é conforme aos requisitos essenciais das directivas pertinentes da nova abordagem. Um 
produto que ostente uma marcação CE beneficia de livre circulação no mercado único. 
Estudos recentes demonstraram que uma parte importante dos consumidores, sobretudo os 
consumidores menos instruídos, não compreende muito bem o papel e o significado da 
marcação CE nos produtos que adquire4: é, frequentemente, entendida como uma indicação 
de origem ou uma prova de que o produto foi ensaiado e aprovado por alguma autoridade 
nacional de controlo. Além disso, a marca CE foi criticada por falta de credibilidade, na 
medida em que, por vezes, os produtos que a ostentam não são conformes à legislação.

O relator necessita de avaliar se esta proposta de decisão constitui o instrumento legislativo 
mais adequado para sensibilizar a opinião pública para a marca CE. Acresce que é necessário 
avaliar da necessidade de reforçar a confiança e a credibilidade da marca CE. 

Notificação dos organismos de avaliação da conformidade (Capítulo 4)

A definição e o papel dos organismos de avaliação da conformidade devem ser 
cuidadosamente analisados e avaliados no contexto da proposta de regulamento. 

Autoridades notificadoras (artigo 19.º)

É necessário esclarecer se a autoridade notificadora, tal como definida no artigo 19.º, deve ser 
um organismo administrativo independente ou um organismo tutelado pelo ministério 
responsável, na medida em que há um risco de multiplicação das camadas administrativas em 
detrimento das partes envolvidas no processo de notificação, em especial das PME.

  
4 CE – Um estudo sobre o conhecimento da marca CE por parte de consumidores e retalhistas, Instituto de 
Investigação Comercial Sueco, 2004.
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Requisitos aplicáveis aos organismos notificados (artigo 22.º)

Os requisitos aplicáveis aos organismos de avaliação da conformidade foram estabelecidos, 
muito pormenorizadamente, nos nºs. 2 a 11 do artigo 22.º. É necessário avaliar a coerência 
deste elevado número de requisitos pormenorizados, bem como a aplicação do princípio da 
transparência. 

Procedimento comunitário de salvaguarda (artigos 36.º-37.º)

Esta secção aborda a avaliação de riscos e as medidas a tomar no caso de produtos legalmente 
comercializados apresentarem riscos, nomeadamente para a saúde e a segurança de pessoas e 
para aspectos da protecção do interesse público. Será imperativo que os procedimentos de 
protecção nacionais e comunitários garantam os mais altos níveis de protecção aos 
consumidores e aos cidadãos. Os Estados-Membros não deverão poder utilizar indevidamente 
estes procedimentos para criar barreiras comerciais contrárias aos princípios do mercado 
interno.
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