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Contexto da proposta

A criação de um mercado interno de mercadorias é um dos objectivos da Comunidade 
Europeia. O mercado único é um espaço sem fronteiras (internas), no qual a livre circulação 
de mercadorias, pessoas, serviços e capitais é assegurada de acordo com as disposições do 
Tratado CE.

Esta proposta da Comissão tem por finalidade integrar num quadro comum as actuais infra-
estruturas de acreditação e de controlo de organismos de avaliação da conformidade, e ainda 
as infra-estruturas de fiscalização do mercado no que se refere ao controlo dos produtos e dos 
agentes económicos. 

O principal objectivo da proposta é o de garantir, no domínio harmonizado, a livre circulação 
de mercadorias. Como resultado, espera a Comissão que se reduzam as divergências entre as 
medidas nacionais relativamente a produtos colocados no mercado e que se verifique um 
reforço da aceitação e da confiança de que são objecto os relatórios de ensaio e os 
documentos de certificação/inspecção. 

A Comissão optou por dividir as suas propostas em dois textos: um regulamento, que 
estabelece o quadro geral da legislação em matéria de acreditação e fiscalização do mercado; 
e uma decisão, que fornece orientações sobre o sistema dos actos jurídicos futuros. Com o 
regulamento, é traçado um quadro geral que reorganiza e completa toda a legislação em vigor 
em matéria de acreditação e de fiscalização do mercado. O regulamento não altera a 
legislação comunitária em vigor. Com a decisão, são definidas orientações para a legislação 
que futuramente venha a ser aprovada.

A marcação CE desejada pela Comissão é contemplada também na decisão, recebendo uma 
definição única. Na proposta de regulamento, a Comissão declara que (inter alia) a mesma 
visa... garantir… a confiança…  em especial no regime de marcação CE. 

Problemas específicos da proposta de regulamento

Em linha de princípio, é de aplaudir o propósito da Comissão de, pela revisão do quadro 
jurídico da Nova Abordagem, melhorar os processos de criação e aplicação do direito 
comunitário e dar às normas redacção mais clara. A circunstância de serem adoptadas 
definições com validade para mais de uma directiva contribuirá especialmente para uma 
melhor compreensão e uma aplicação mais coerente. 

Garantia de nível elevado de defesa dos consumidores
As propostas da Comissão são claras em conferir importância central à livre circulação de 
mercadorias. Sendo esta livre circulação apenas um dos pilares do mercado único, e não 
podendo contribuir para maior crescimento e concorrência se não houver, por parte dos 
consumidores, a confiança (nos produtos) que é condição necessária daqueles, é preciso 
igualmente, e sempre, que a eliminação de entraves à actividade dos agentes económicos e a 
criação de condições económicas de enquadramento mais favoráveis às empresas encontrem 
correspondência em níveis elevados de defesa dos consumidores. A criação e manutenção de 
padrões elevados de saúde e segurança dos consumidores e da protecção do ambiente devem 
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ser preocupações centrais de toda a política da UE. De momento, a imagem revelada pelas 
publicações semanais RAPEX ainda é outra, uma vez que, não obstante a obrigação legal 
(consignada na Directiva 2001/95/CE relativa à segurança geral dos produtos) de não 
introduzir no mercado produtos que não sejam seguros, por toda a parte continuam a 
encontrar-se na Europa produtos perigosos.

Não basta, portanto, adoptar normas; é necessário desenvolver também, e sobretudo utilizar, 
meios que assegurem a sua aplicação efectiva. 

Âmbito de aplicação do regulamento
A presente proposta da Comissão prevê que determinados domínios de política (por ex. 
géneros alimentícios, material acessório para géneros alimentícios, alimentos para animais) 
fiquem ou devam ficar excluídos do âmbito de aplicação da Nova Abordagem. Além dos 
problemas jurídicos que um alargamento eventual a esses domínios de política (e muito 
possivelmente a outros ainda) traria consigo, deve ter-se também presente o aspecto da defesa 
dos consumidores, pois que em domínios sensíveis e relevantes para a saúde pública é 
extremamente difícil, com normas técnicas apenas, conservar ou garantir um nível elevado de 
defesa dos consumidores (recorde-se o complexo regime da directiva relativa aos cosméticos, 
que regula substâncias relevantes para a saúde).

A proposta da Comissão não contempla os serviços no âmbito de aplicação do regulamento. 

Acreditação e avaliação da conformidade
Até agora, a acreditação não foi regulamentada ao nível comunitário, embora tenha sido, e 
seja, praticada em todos os Estados-Membros. Desenvolveram-se, assim, nos Estados-
Membros, sistemas e requisitos de acreditação diferentes (e desarmónicos entre si). A 
proposta de regulamento traça um quadro abrangente de acreditação e estabelece a nível 
comunitário os princípios para o seu funcionamento e organização.

Determina-se que a acreditação se mantenha na esfera de responsabilidade dos Estados. Do 
mesmo modo, continua excluída a concorrência entre os organismos de acreditação. Propõe-
se também que, salvas poucas excepções, os organismos de avaliação da conformidade 
tenham como interlocutor (no processo de acreditação) o respectivo organismo nacional de 
acreditação. 

Há um aspecto importante que não se encontra suficientemente considerado na proposta: que 
acontecerá, se os organismos nacionais de acreditação não cumprirem as suas 
responsabilidades, ou as cumprirem de modo insuficiente? De momento, o que se determina é 
que remediar violações e falhas constitui responsabilidade exclusiva dos Estados-Membros.

Papel da Cooperação Europeia para a Acreditação (EA) 
Relativamente ao futuro papel da EA, descrito na proposta de regulamento, parece existir 
ainda considerável necessidade de esclarecimentos, uma vez que, por um lado, se prevê que a 
Comissão delegue na EA amplos poderes (que vão tão longe que, sendo embora uma 
organização privada, a EA pode recomendar aos Estados-Membros a definição de requisitos 
de grande importância), mas, por outro lado, parecem estar insuficientemente definidos os 
poderes de orientação e os meios de controlo da Comissão (e dos Estados-Membros) em 
relação à EA. Esta necessidade de esclarecimentos abrange também o financiamento futuro 
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das actividades confiadas à EA. 

Fiscalização do mercado e autoridades aduaneiras
Nos últimos anos, observou-se uma redução contínua do pessoal das autoridades competentes 
(em matéria de fiscalização do mercado). Teve isso como consequência que, desde há muito, 
a fiscalização do mercado é principalmente reactiva, em vez de preventiva. Com as propostas 
que a Comissão faz neste regulamento, a fiscalização do mercado terá trabalho aumentado. 

De momento, a Comissão não tem possibilidade de verificar de modo eficaz se os Estados-
Membros dão cumprimento ao dever de fiscalizar o mercado, nem a medida em que o fazem; 
e a proposta de regulamento também não traz alvitres no sentido de instituir novos ou 
melhores mecanismos e meios de controlo. Enquanto o tipo e âmbito da fiscalização do 
mercado e a espécie e medida das sanções, que se encontram confiadas aos Estados-Membros, 
não forem objecto de aproximação e concretização à escala da UE, será difícil produzir níveis 
harmonizados de qualidade no respeitante à segurança dos produtos colocados no mercado 
único.

Responsabilidades dos organismos nacionais
A proposta confere aos Estados-Membros amplos poderes, que serão exercidos através dos 
organismos nacionais de acreditação, das autoridades de fiscalização do mercado e das 
autoridades aduaneiras. O modo como esses poderes forem exercidos terá grande impacte não 
só nos consumidores, mas também em cada um dos agentes económicos. A proposta alude às 
vias de recurso disponíveis na hipótese de esses poderes não serem exercidos correctamente, 
ou não serem exercidos de todo, mas fá-lo apenas em parte e sem esclarecer que vias de 
recurso cabem. 

Recursos utilizáveis na avaliação de risco
Para elevar o nível da segurança dos produtos colocados no mercado único, em benefício das 
consumidoras e dos consumidores, é indispensável que sejam reforçadas as capacidades de 
avaliação do risco.

No plano comunitário, existem já exemplos positivos de organização e utilização de recursos 
para avaliação harmonizada dos riscos. Exemplos desses esforços são os empreendidos 
actualmente nos domínios da segurança dos alimentos (EFSA), da segurança marítima 
(AESM) e da segurança da aviação (AESA). 


