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Alteração 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A fim de garantir a livre circulação de 
mercadorias na União, é preciso assegurar 
que satisfazem os requisitos necessários a 
um elevado nível de proteção dos 
interesses públicos, como a saúde e a 
segurança em geral, a saúde e a segurança 
no local de trabalho, a proteção dos 
consumidores, a proteção do ambiente e a 
segurança pública. É essencial uma 
fiscalização rigorosa destes requisitos para 
garantir uma proteção adequada dos 
referidos interesses e para criar condições 
propícias ao desenvolvimento de uma 
concorrência leal no mercado de 
mercadorias da União. Por conseguinte, 
são necessárias regras de fiscalização do 
mercado e de controlo dos produtos que 
entram na União a partir de países 
terceiros.

(1) A fim de garantir a livre circulação de 
mercadorias na União, é preciso assegurar 
que satisfazem os requisitos necessários a 
um elevado nível de proteção dos 
interesses públicos, como a saúde e a 
segurança em geral, a saúde e a segurança 
no local de trabalho, a proteção dos 
consumidores, a proteção do ambiente, os 
direitos de propriedade intelectual e a 
segurança pública. É essencial uma 
fiscalização rigorosa destes requisitos para 
garantir uma proteção adequada dos 
referidos interesses e para criar condições 
propícias ao desenvolvimento de uma 
concorrência leal no mercado de 
mercadorias da União. Por conseguinte, 
são necessárias regras de fiscalização do 
mercado e de controlo dos produtos que 
entram na União a partir de países 
terceiros.

Or. de

Alteração 67
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A fim de garantir a livre circulação de 
mercadorias na União, é preciso assegurar 
que satisfazem os requisitos necessários a 
um elevado nível de proteção dos 

(1) A fim de garantir a livre circulação de 
mercadorias na União, é preciso assegurar 
que satisfazem os requisitos necessários a 
um elevado nível de proteção dos 
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interesses públicos, como a saúde e a 
segurança em geral, a saúde e a segurança 
no local de trabalho, a proteção dos 
consumidores, a proteção do ambiente e a 
segurança pública. É essencial uma 
fiscalização rigorosa destes requisitos para 
garantir uma proteção adequada dos 
referidos interesses e para criar condições 
propícias ao desenvolvimento de uma 
concorrência leal no mercado de 
mercadorias da União. Por conseguinte, 
são necessárias regras de fiscalização do 
mercado e de controlo dos produtos que 
entram na União a partir de países 
terceiros.

interesses públicos, como a saúde e a 
segurança em geral, a saúde e a segurança 
no local de trabalho, a lealdade do 
comércio, a proteção dos consumidores, a 
proteção do ambiente, a proteção da 
propriedade intelectual e a segurança 
pública. É essencial uma fiscalização 
rigorosa destes requisitos para garantir uma 
proteção adequada dos referidos interesses 
e para criar condições propícias ao 
desenvolvimento de uma concorrência leal 
no mercado, em linha e fora de linha, de 
mercadorias da União. Por conseguinte, 
são necessárias regras de fiscalização do 
mercado, físico e digital, e de controlo dos 
produtos que entram na União a partir de 
países terceiros.

Or. fr

Justificação

O mercado interno oferece vários canais de distribuição dos produtos destinados ao 
consumidor. A fiscalização do mercado deve ser tão eficaz nos canais tradicionais como nos 
mercados em linha. Por fim, a autenticidade de um produto garante ao consumidor a 
segurança desse produto e a sua conformidade com os requisitos regulamentares.

Alteração 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O presente regulamento deve, por 
conseguinte, integrar as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008, da 
Diretiva 2001/95/CE e da legislação de 
harmonização setorial da União em matéria 
de fiscalização do mercado num 
regulamento único, que abranja tanto os 
produtos de domínios harmonizados como 
não harmonizados da legislação da União, 
independentemente de esses produtos se 
destinarem ou serem suscetíveis de vir a 

(8) O presente regulamento deve, por 
conseguinte, integrar as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008, da 
Diretiva 2001/95/CE e da legislação de 
harmonização setorial da União em matéria 
de fiscalização do mercado num 
regulamento único, que abranja tanto os 
produtos de domínios harmonizados como 
não harmonizados da legislação da União, 
independentemente de esses produtos se 
destinarem ou serem suscetíveis de vir a 
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ser utilizados por consumidores ou 
profissionais.

ser utilizados por consumidores ou 
profissionais e de serem vendidos em linha 
ou fora de linha.

Or. en

Justificação

Para o mercado em linha não se tornar um ponto de entrada de produtos perigosos no 
mercado da UE, não deve haver diferenças nas regras de fiscalização do mercado nos 
ambientes em linha e fora de linha. Assim, as atividades de fiscalização do mercado devem 
abranger os produtos inseridos no âmbito de aplicação do presente regulamento, 
independentemente do seu canal de distribuição.

Alteração 69
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O presente regulamento deve, por 
conseguinte, integrar as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008, da 
Diretiva 2001/95/CE e da legislação de 
harmonização setorial da União em matéria 
de fiscalização do mercado num 
regulamento único, que abranja tanto os
produtos de domínios harmonizados como 
não harmonizados da legislação da União, 
independentemente de esses produtos se 
destinarem ou serem suscetíveis de vir a 
ser utilizados por consumidores ou 
profissionais.

(8) O presente regulamento deve, por 
conseguinte, integrar as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008, da 
Diretiva 2001/95/CE e da legislação de 
harmonização setorial da União em matéria 
de fiscalização do mercado num 
regulamento único, que abranja tanto os 
produtos de domínios harmonizados como
não harmonizados da legislação da União, 
independentemente de esses produtos 
serem comercializados em linha ou fora 
de linha, se destinarem ou serem 
suscetíveis de vir a ser utilizados por 
consumidores ou profissionais.

Or. fr

Justificação

O mercado interno oferece vários canais de distribuição dos produtos destinados ao 
consumidor. A fiscalização do mercado deve ser tão eficaz nos canais tradicionais como nos 
mercados em linha.
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Alteração 70
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O presente regulamento deve instituir 
um quadro geral para a fiscalização do 
mercado na União. Deve determinar quais 
os produtos abrangidos e excluídos do seu 
âmbito de aplicação, obrigar os 
Estados-Membros a organizar e a efetuar a 
fiscalização do mercado, exigir que os 
Estados-Membros designem as autoridades 
de fiscalização do mercado e especifiquem 
as suas competências e funções, e atribuir 
aos Estados-Membros a responsabilidade 
pela adoção de programas gerais e setoriais 
de fiscalização do mercado.

(12) O presente regulamento deve instituir 
um quadro geral para a fiscalização do 
mercado na União. Deve determinar quais 
os produtos abrangidos e excluídos do seu 
âmbito de aplicação, obrigar os 
Estados-Membros a organizar e a efetuar a 
fiscalização do mercado, exigir que os 
Estados-Membros designem as autoridades 
de fiscalização do mercado e especifiquem 
as suas competências e funções, e atribuir 
aos Estados-Membros a responsabilidade 
pela adoção de programas gerais e setoriais 
de fiscalização do mercado, físico e digital.

Or. fr

Justificação

O mercado interno oferece vários canais de distribuição dos produtos destinados ao 
consumidor. A fiscalização do mercado deve ser tão eficaz nos canais tradicionais como nos 
mercados em linha.

Alteração 71
Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) No intuito de facilitar a aplicação e 
reforçar a transparência de todo o 
procedimento de fiscalização do mercado, 
tanto para as autoridades de fiscalização do 
mercado, como para os operadores 
económicos, o presente regulamento deve 
definir claramente a sequência cronológica 
do procedimento, desde o momento que as 

(14) No intuito de facilitar a aplicação e 
reforçar a transparência de todo o 
procedimento de fiscalização do mercado,
tanto para as autoridades de fiscalização do 
mercado, como para os operadores 
económicos, o presente regulamento deve 
definir claramente a sequência cronológica 
do procedimento, desde o momento que as 
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autoridades de fiscalização do mercado 
identificam um produto que, na sua 
opinião, pode apresentar um risco, à 
avaliação desse risco, à aplicação de 
medidas corretivas pelo operador 
económico visado num determinado prazo 
ou à aplicação de medidas pelas próprias
autoridades de fiscalização do mercado, 
caso os operadores económicos não 
garantam o cumprimento das normas ou 
em situações de urgência.

autoridades de fiscalização do mercado 
identificam um produto que, na sua 
opinião, pode apresentar um risco, à 
avaliação desse risco, à aplicação de 
medidas corretivas pelo responsável pela 
primeira distribuição visado num 
determinado prazo ou à aplicação de 
medidas pelas próprias autoridades de 
fiscalização do mercado, caso os 
responsáveis pela primeira distribuição
não garantam o cumprimento das normas 
ou em situações de urgência.

Or. it

Alteração 72
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) No intuito de facilitar a aplicação e 
reforçar a transparência de todo o 
procedimento de fiscalização do mercado, 
tanto para as autoridades de fiscalização do 
mercado, como para os operadores 
económicos, o presente regulamento deve 
definir claramente a sequência cronológica 
do procedimento, desde o momento que as 
autoridades de fiscalização do mercado 
identificam um produto que, na sua 
opinião, pode apresentar um risco, à 
avaliação desse risco, à aplicação de 
medidas corretivas pelo operador 
económico visado num determinado prazo 
ou à aplicação de medidas pelas próprias 
autoridades de fiscalização do mercado, 
caso os operadores económicos não 
garantam o cumprimento das normas ou 
em situações de urgência.

(14) No intuito de facilitar a aplicação e 
reforçar a transparência de todo o 
procedimento de fiscalização do mercado, 
tanto para as autoridades de fiscalização do 
mercado, como para os operadores 
económicos, o presente regulamento deve 
definir claramente a sequência cronológica 
do procedimento, desde o momento que as 
autoridades de fiscalização do mercado 
identificam um produto que, na sua 
opinião, pode apresentar um risco, à
avaliação desse risco, à aplicação de 
medidas corretivas pelo operador 
económico visado, na economia física e 
digital, num determinado prazo ou à 
aplicação de medidas pelas próprias 
autoridades de fiscalização do mercado, 
caso os operadores económicos não
garantam o cumprimento das normas ou 
em situações de urgência.

Or. fr
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Justificação

O mercado interno oferece vários canais de distribuição dos produtos destinados ao 
consumidor. A fiscalização do mercado deve ser tão eficaz nos canais tradicionais como nos 
mercados em linha.

Alteração 73
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) No intuito de facilitar a aplicação e 
reforçar a transparência de todo o 
procedimento de fiscalização do mercado, 
tanto para as autoridades de fiscalização do 
mercado, como para os operadores 
económicos, o presente regulamento deve 
definir claramente a sequência cronológica 
do procedimento, desde o momento que as 
autoridades de fiscalização do mercado 
identificam um produto que, na sua 
opinião, pode apresentar um risco, à 
avaliação desse risco, à aplicação de 
medidas corretivas pelo operador 
económico visado num determinado prazo 
ou à aplicação de medidas pelas próprias 
autoridades de fiscalização do mercado, 
caso os operadores económicos não 
garantam o cumprimento das normas ou 
em situações de urgência.

(14) No intuito de facilitar a aplicação e 
reforçar a transparência de todo o 
procedimento de fiscalização do mercado, 
tanto para as autoridades de fiscalização do 
mercado, como para os operadores 
económicos, o presente regulamento deve 
definir claramente a sequência cronológica 
do procedimento, desde o momento que as 
autoridades de fiscalização do mercado 
identificam um produto que, na sua 
opinião, pode apresentar um risco, à 
avaliação desse risco, à aplicação de 
medidas corretivas pelo responsável pela 
primeira distribuição visado num 
determinado prazo ou à aplicação de 
medidas pelas próprias autoridades de 
fiscalização do mercado, caso os 
responsáveis pela primeira distribuição
não garantam o cumprimento das normas 
ou em situações de urgência.

Or. it

Alteração 74
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de facilitar o trabalho das 
autoridades de fiscalização do mercado, 
os operadores económicos devem 
disponibilizar toda a documentação e 
informações necessárias para essas 
autoridades exercerem as suas atividades. 
As autoridades de fiscalização do mercado
devem exigir apenas a documentação e a 
informação que o operador económico em 
causa seja suscetível de possuir em 
função do seu papel na cadeia de 
abastecimento. 

Or. en

Justificação

Clarificação das obrigações dos operadores económicos estabelecidas no artigo 8.º.

Alteração 75
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fiscalização do mercado deve 
basear-se na avaliação do risco apresentado 
por um produto, tendo em conta todos os 
dados pertinentes. Se um determinado 
produto, sujeito a um ato da legislação de 
harmonização da União que estabeleça 
requisitos essenciais relativos à proteção de 
certos interesses públicos, cumprir esses 
requisitos essenciais, deve presumir-se que 
o produto em causa não apresenta um risco 
para esses interesses públicos.

(15) A fiscalização do mercado deve 
basear-se na avaliação do risco apresentado 
por um produto, tendo em conta todos os 
dados pertinentes. A metodologia e os 
critérios de avaliação dose riscos devem 
ser homogéneos em todos os 
Estados-Membros, de modo a garantir 
condições equitativas para todos os 
operadores económicos. Se um 
determinado produto, sujeito a um ato da 
legislação de harmonização da União que 
estabeleça requisitos essenciais relativos à 
proteção de certos interesses públicos, 
cumprir esses requisitos essenciais, deve 
presumir-se que o produto em causa não 
apresenta um risco para esses interesses 
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públicos.

Or. en

Alteração 76
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fiscalização do mercado deve 
basear-se na avaliação do risco apresentado 
por um produto, tendo em conta todos os 
dados pertinentes. Se um determinado 
produto, sujeito a um ato da legislação de 
harmonização da União que estabeleça 
requisitos essenciais relativos à proteção de 
certos interesses públicos, cumprir esses 
requisitos essenciais, deve presumir-se que 
o produto em causa não apresenta um risco 
para esses interesses públicos.

(15) A fiscalização do mercado deve 
basear-se na avaliação do risco apresentado 
por um produto, tendo em conta todos os 
dados pertinentes, e no princípio do dever 
de diligência entre todos os operadores 
económicos em causa, independentemente 
de os produtos em questão serem 
comercializados em linha ou fora de 
linha. Se um determinado produto, sujeito 
a um ato da legislação de harmonização da 
União que estabeleça requisitos essenciais 
relativos à proteção de certos interesses 
públicos, cumprir esses requisitos 
essenciais, deve presumir-se que o produto 
em causa não apresenta um risco para esses 
interesses públicos.

Or. fr

Justificação

O mercado interno oferece vários canais de distribuição dos produtos destinados ao 
consumidor. A fiscalização do mercado deve ser tão eficaz nos canais tradicionais como nos 
mercados em linha.

Alteração 77
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os consumidores podem 
desempenhar um papel ativo e importante 
e contribuir para a fiscalização do 
mercado, porquanto têm, normalmente, 
um contacto direto com produtos que 
apresentam um risco, nomeadamente 
produtos que não cumprem a legislação 
aplicável da União. Nesse contexto, os 
Estados-Membros devem sensibilizar os 
consumidores para o exercício dos seus 
direitos, de modo a incentivá-los a 
apresentar queixas sobre questões 
relativas à segurança dos produtos e às 
atividades de fiscalização do mercado, e 
assegurar a existência de procedimentos 
de denúncia facilmente acessíveis, 
relativamente simples e eficientes. Além 
disso, a Comissão deve explorar as 
possibilidades de harmonização da 
apresentação dessas queixas a nível da 
União, por exemplo, através da criação de 
uma base de dados central para 
armazenamento das queixas apresentadas 
pelos consumidores, bem como analisar 
as possibilidades de divulgação pública 
dessas queixas, sem prejuízo do direito de 
recurso e resposta que assiste aos 
operadores económicos envolvidos.

Or. en

Alteração 78
Cristel Escaldemos

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para efeitos do presente regulamento, 
a avaliação do risco deve ser efetuada para 
identificar produtos suscetíveis de 
prejudicar os interesses públicos protegidos 

(18) Para efeitos do presente regulamento, 
a avaliação do risco deve ser efetuada para 
identificar produtos suscetíveis de 
prejudicar os interesses públicos protegidos 
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pelo [Regulamento (UE) n.º xxxx (relativo 
à segurança dos produtos de consumo)], 
pela legislação de harmonização setorial da 
União ou por qualquer outra legislação da 
União relativa a produtos abrangidos pelo 
presente regulamento. A avaliação deve 
incluir, quando disponíveis, dados sobre 
riscos materializados anteriormente em 
relação ao produto em causa. Devem 
também ser consideradas as medidas 
eventuais que os operadores económicos 
em causa tenham tomado para reduzir os 
riscos. A potencial vulnerabilidade especial 
dos consumidores, por oposição aos 
utilizadores profissionais, deve ser tida em 
conta, tal como a vulnerabilidade acrescida 
de certos grupos de consumidores, como as 
crianças, os idosos e as pessoas com 
deficiência.

pelo [Regulamento (UE) n.º xxxx (relativo 
à segurança dos produtos de consumo)], 
pela legislação de harmonização setorial da 
União ou por qualquer outra legislação da 
União relativa a produtos abrangidos pelo 
presente regulamento. A avaliação deve 
incluir, quando disponíveis, dados sobre 
riscos materializados anteriormente em 
relação ao produto em causa. Devem 
também ser consideradas as medidas 
eventuais que os operadores económicos 
em causa tenham tomado para reduzir os 
riscos. A potencial vulnerabilidade especial 
dos consumidores, por oposição aos 
utilizadores profissionais, deve ser tida 
particularmente em conta, tal como a 
vulnerabilidade acrescida de certos grupos 
de consumidores, como as crianças, os 
idosos e as pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 79
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para efeitos do presente regulamento, 
a avaliação do risco deve ser efetuada para 
identificar produtos suscetíveis de 
prejudicar os interesses públicos protegidos 
pelo [Regulamento (UE) n.º x (relativo à 
segurança dos produtos de consumo)], pela 
legislação de harmonização setorial da 
União ou por qualquer outra legislação da 
União relativa a produtos abrangidos pelo 
presente regulamento. A avaliação deve 
incluir, quando disponíveis, dados sobre 
riscos materializados anteriormente em 
relação ao produto em causa. Devem 
também ser consideradas as medidas 
eventuais que os operadores económicos
em causa tenham tomado para reduzir os 

(18) Para efeitos do presente regulamento, 
a avaliação do risco deve ser efetuada para 
identificar produtos suscetíveis de 
prejudicar os interesses públicos protegidos 
pelo [Regulamento (UE) n.º x (relativo à 
segurança dos produtos de consumo)], pela 
legislação de harmonização setorial da 
União ou por qualquer outra legislação da 
União relativa a produtos abrangidos pelo 
presente regulamento. A avaliação deve 
incluir, quando disponíveis, dados sobre 
riscos materializados anteriormente em 
relação ao produto em causa. Devem 
também ser consideradas as medidas 
eventuais que os operadores económicos 
em causa, aplicando um dever de 
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riscos. A potencial vulnerabilidade especial 
dos consumidores, por oposição aos 
utilizadores profissionais, deve ser tida em 
conta, tal como a vulnerabilidade acrescida 
de certos grupos de consumidores, como as 
crianças, os idosos e as pessoas com 
deficiência.

diligência, tenham tomado para reduzir os 
riscos. A potencial vulnerabilidade especial 
dos consumidores, por oposição aos 
utilizadores profissionais, deve ser tida em 
conta, tal como a vulnerabilidade acrescida 
de certos grupos de consumidores, como as 
crianças, os idosos e as pessoas com 
deficiência.

Or. fr

Alteração 80
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Devem ser dados poderes às 
autoridades de fiscalização do mercado 
para proceder à destruição ou inutilização 
dos produtos, ou para ordenar a sua 
destruição pelo operador económico 
relevante, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado para evitar que 
os produtos coloquem riscos adicionais.

(21) Devem ser dados poderes às 
autoridades de fiscalização do mercado 
para proceder à destruição ou inutilização 
dos produtos, ou para ordenar a sua 
destruição pelo operador económico 
relevante, quer este opere em linha ou 
fora de linha, sempre que tal seja 
considerado necessário e proporcionado 
para evitar que os produtos coloquem 
riscos adicionais.

Or. fr

Justificação

O mercado interno oferece vários canais de distribuição dos produtos destinados ao 
consumidor. A fiscalização do mercado deve ser tão eficaz nos canais tradicionais como nos 
mercados em linha.

Alteração 81
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) Devem ser dados poderes às 
autoridades de fiscalização do mercado 
para proceder à destruição ou inutilização 
dos produtos, ou para ordenar a sua 
destruição pelo operador económico 
relevante, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado para evitar que 
os produtos coloquem riscos adicionais.

(21) Devem ser dados poderes às 
autoridades de fiscalização do mercado 
para proceder à destruição ou inutilização 
dos produtos, ou para ordenar a sua 
destruição pelo operador económico 
relevante, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado para evitar que 
os produtos coloquem riscos adicionais. O 
operador económico em causa deve 
suportar todos os custos decorrentes 
destas medidas.

Or. en

Alteração 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É indispensável garantir um 
intercâmbio de informações eficaz, célere e 
rigoroso entre os Estados-Membros, por 
um lado, e os Estados-Membros e a 
Comissão, por outro. Convém, portanto, 
prever instrumentos eficazes que 
possibilitem esse intercâmbio. O Sistema 
de Troca Rápida de Informação da União 
(RAPEX) demonstrou ser eficaz e 
eficiente. O RAPEX permite tomar 
medidas em todo o território da União para 
produtos que apresentam um risco e não 
apenas dentro de cada Estado-Membro. 
Para evitar duplicações desnecessárias, este 
sistema deve ser utilizado para todas as 
notificações de alerta exigidas pelo 
presente regulamento que estejam 
relacionadas com produtos que apresentam 
um risco.

(23) É indispensável garantir um 
intercâmbio de informações eficaz, célere e 
rigoroso entre os Estados-Membros, por 
um lado, e os Estados-Membros e a 
Comissão, por outro. Convém, portanto, 
prever instrumentos eficazes que 
possibilitem esse intercâmbio. O Sistema 
de Troca Rápida de Informação da União 
(RAPEX) demonstrou ser eficaz e 
eficiente. O RAPEX permite tomar 
medidas em todo o território da União para 
produtos que apresentam um risco grave e 
não apenas dentro de cada Estado-
Membro. Para evitar duplicações 
desnecessárias, este sistema deve ser 
utilizado para todas as notificações de 
alerta exigidas pelo presente regulamento 
que estejam relacionadas com produtos que 
apresentam um risco grave.
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Or. en

Justificação

Em conformidade com as alterações aos artigos 19.º e 20.º.

Alteração 83
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É indispensável garantir um 
intercâmbio de informações eficaz, célere e 
rigoroso entre os Estados-Membros, por 
um lado, e os Estados-Membros e a 
Comissão, por outro. Convém, portanto, 
prever instrumentos eficazes que 
possibilitem esse intercâmbio. O Sistema 
de Troca Rápida de Informação da União 
(RAPEX) demonstrou ser eficaz e 
eficiente. O RAPEX permite tomar 
medidas em todo o território da União para 
produtos que apresentam um risco e não 
apenas dentro de cada Estado-Membro. 
Para evitar duplicações desnecessárias, este 
sistema deve ser utilizado para todas as 
notificações de alerta exigidas pelo 
presente regulamento que estejam 
relacionadas com produtos que apresentam 
um risco.

(23) É indispensável garantir um 
intercâmbio de informações eficaz, célere e 
rigoroso entre os Estados-Membros, por 
um lado, e os Estados-Membros e a 
Comissão, por outro. Convém, portanto, 
prever instrumentos eficazes que 
possibilitem esse intercâmbio. O Sistema 
de Troca Rápida de Informação da União 
(RAPEX) demonstrou ser eficaz e 
eficiente. O RAPEX permite tomar 
medidas em todo o território da União para 
produtos que apresentam um risco e não 
apenas dentro de cada Estado-Membro. 
Para evitar duplicações desnecessárias, este 
sistema deve ser utilizado para todas as 
notificações de alerta exigidas pelo 
presente regulamento que estejam 
relacionadas com produtos que apresentam 
um risco. O RAPEX deve também incluir 
as notificações relacionadas com 
materiais destinados a entrar em contacto 
com géneros alimentícios, transmitidas a 
partir da plataforma do Sistema de Alerta 
Rápido para os Géneros Alimentícios e 
Alimentos para Animais (RASFF).

Or. en

Alteração 84
Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Nomeadamente, é indispensável criar 
um Fórum Europeu de Fiscalização do 
Mercado, composto por representantes das 
autoridades de fiscalização do mercado. 
Este fórum procurará envolver todas as 
partes interessadas relevantes, incluindo as 
organizações profissionais e as 
organizações de consumidores, com vista a 
explorar informações disponíveis que 
sejam úteis para a fiscalização do mercado, 
ao elaborar, implementar e atualizar os 
programas de fiscalização do mercado.

(27) Nomeadamente, é indispensável criar 
um Fórum Europeu de Fiscalização do 
Mercado, composto por representantes das 
autoridades de fiscalização do mercado. 
Este fórum procurará envolver todas as 
partes interessadas relevantes, incluindo as 
organizações profissionais e sobretudo as 
organizações de consumidores, com vista a 
explorar informações disponíveis que 
sejam úteis para a fiscalização do mercado, 
ao elaborar, implementar e atualizar os 
programas de fiscalização do mercado.

Or. de

Alteração 85
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) É essencial que o presente 
regulamento mantenha um equilíbrio entre, 
por um lado, a transparência, publicando o 
maior número possível de informações, e 
por outro, o respeito pela 
confidencialidade, nomeadamente por 
razões de proteção dos dados pessoais, do
sigilo comercial ou das atividades de 
investigação, em conformidade com as 
regras nacionais de confidencialidade ou, 
no que se refere à Comissão, com o 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão. A 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu 

(30) É essencial que o presente 
regulamento mantenha um equilíbrio entre, 
por um lado, a transparência, publicando o 
maior número possível de informações, e 
por outro, o respeito pela 
confidencialidade, nomeadamente por 
razões de sigilo comercial ou de proteção 
das atividades de investigação, em 
conformidade com as regras nacionais de 
confidencialidade ou, no que se refere à 
Comissão, com o Regulamento (CE) n.º 
1049/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de maio de 2001, relativo 
ao acesso do público aos documentos do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão. Além disso, o presente 
regulamento deve respeitar os princípios 
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e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, 
relativa à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados, 
e o Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à 
livre circulação desses dados, são 
aplicáveis no contexto do presente 
regulamento.

em matéria de proteção de dados, 
designadamente a confidencialidade do 
tratamento dos dados pessoais e a 
obrigação de tratar os dados de forma 
adequada e lícita e para um fim 
específico, bem como garantir a sua 
qualidade e possibilitar que os indivíduos 
afetados exerçam os seus direitos. A 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, 
relativa à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados, 
e o Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à 
livre circulação desses dados, são 
aplicáveis no contexto do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros devem 
estabelecer o regime de sanções aplicáveis 
em caso de violação do presente 
regulamento e velar pela sua aplicação. 
Essas sanções devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasoras.

(33) Os Estados-Membros devem 
estabelecer o regime de sanções aplicáveis 
em caso de violação do presente 
regulamento e velar pela sua aplicação. 
Essas sanções devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasoras. O nível das 
sanções deve ser definido 
proporcionalmente ao valor das vendas 
dos produtos em causa durante o último 
ano completo de infração, em função da 
gravidade, da duração e do caráter 
intencional ou reiterado da mesma. Em 
qualquer caso, as sanções não devem ser 
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superiores a 10 % do volume de negócios 
total da empresa no exercício anterior. 
Caso a legislação nacional o permita, os 
Estados-Membros devem ser incentivados 
a afetar as receitas dessas sanções às 
atividades de fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 87
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros devem 
estabelecer o regime de sanções aplicáveis 
em caso de violação do presente 
regulamento e velar pela sua aplicação. 
Essas sanções devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasoras.

(33) Os Estados-Membros devem 
estabelecer o regime de sanções aplicáveis 
em caso de violação do presente 
regulamento e velar pela sua aplicação. 
Essas sanções devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasoras, bem como 
incluir sanções administrativas 
harmonizadas em toda a União. Para tal, 
é necessário ter em conta a gravidade da 
violação, a dimensão das empresas e, em 
particular, a situação das PME, bem 
como o papel que desempenham na 
cadeia de abastecimento, especialmente 
no que diz respeito à atividade 
efetivamente realizada pelo operador 
económico no âmbito do processo 
produtivo e à sua incidência na segurança 
do produto. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as receitas decorrentes 
dessas sanções administrativas sejam
afetadas a atividades de fiscalização do 
mercado.

Or. it

Alteração 88
Matteo Salvini
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Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A fiscalização do mercado deve ser 
financiada, pelo menos em parte, por taxas
cobradas aos operadores económicos 
quando lhes seja exigida a aplicação de 
medidas corretivas pelas autoridades de 
fiscalização do mercado ou quando as 
próprias autoridades tenham de aplicar as 
medidas.

(34) A fiscalização do mercado deve ser 
financiada principalmente pelos 
Estados-Membros e apenas numa mínima 
parte pelas sanções cobradas aos 
operadores económicos responsáveis pela 
primeira distribuição, quando lhes seja 
exigida a aplicação de medidas corretivas 
pelas autoridades de fiscalização do 
mercado ou quando as próprias autoridades 
tenham de aplicar as medidas. Neste caso, 
é necessário ter em conta a dimensão das 
empresas e, em particular, a situação das 
PME, bem como o papel que 
desempenham na cadeia de 
abastecimento, especialmente no que diz 
respeito à atividade efetivamente realizada 
pelo operador económico no âmbito do 
processo produtivo e à sua incidência na 
segurança do produto.

Or. it

Alteração 89
Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão para 
definir condições uniformes de realização 
dos controlos por categorias de produtos ou 
setores, incluindo a dimensão dos controlos 
a efetuar e a adequação das amostras. 
Devem também ser conferidos poderes de 
execução à Comissão para determinar as 
modalidades de comunicação de 

(38) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão para 
definir condições uniformes de realização 
dos controlos por categorias de produtos ou 
setores, incluindo a dimensão dos controlos 
a efetuar e a adequação das amostras. 
Devem também ser conferidos poderes de 
execução à Comissão para determinar as 
modalidades de comunicação de 
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informações às autoridades de fiscalização 
do mercado pelos operadores económicos e 
garantir critérios uniformes para 
determinar os casos em que essas 
informações devam ser transmitidas. 
Devem também ser conferidos poderes de 
execução no que diz respeito às 
modalidades e aos procedimentos de 
intercâmbio de informações através do 
RAPEX, para a adoção de restrições 
temporárias ou permanentes à 
comercialização de produtos que 
apresentem um risco grave, especificando, 
quando apropriado, as medidas de controlo 
necessárias a tomar pelos 
Estados-Membros para garantir a sua 
aplicação efetiva, quando outra legislação 
da União não previr um procedimento 
específico para fazer face aos riscos em 
questão. Tais competências devem ser 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo, 
pelos Estados-Membros, do exercício das 
competências de execução da Comissão.

informações às autoridades de fiscalização 
do mercado pelos operadores económicos e 
garantir critérios uniformes para 
determinar os casos em que essas 
informações devam ser transmitidas. Os 
operadores económicos nunca podem ser 
chamados a fornecer informações 
diferentes das que são obrigados a 
conhecer em função do papel que 
desempenham na cadeia de 
abastecimento. Devem também ser 
conferidos poderes de execução no que diz 
respeito às modalidades e aos 
procedimentos de intercâmbio de 
informações através do RAPEX, para a 
adoção de restrições temporárias ou 
permanentes à comercialização de produtos 
que apresentem um risco grave, 
especificando, quando apropriado, as 
medidas de controlo necessárias a tomar 
pelos Estados-Membros para garantir a sua 
aplicação efetiva, quando outra legislação 
da União não previr um procedimento 
específico para fazer face aos riscos em 
questão. Tais competências devem ser 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo, 
pelos Estados-Membros, do exercício das 
competências de execução da Comissão.

Or. it

Alteração 90
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser conferidas 

(38) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser conferidas 
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competências de execução à Comissão para 
definir condições uniformes de realização 
dos controlos por categorias de produtos ou 
setores, incluindo a dimensão dos controlos 
a efetuar e a adequação das amostras. 
Devem também ser conferidos poderes de 
execução à Comissão para determinar as 
modalidades de comunicação de 
informações às autoridades de fiscalização 
do mercado pelos operadores económicos e 
garantir critérios uniformes para 
determinar os casos em que essas 
informações devam ser transmitidas. 
Devem também ser conferidos poderes de 
execução no que diz respeito às 
modalidades e aos procedimentos de 
intercâmbio de informações através do 
RAPEX, para a adoção de restrições 
temporárias ou permanentes à 
comercialização de produtos que 
apresentem um risco grave, especificando, 
quando apropriado, as medidas de controlo 
necessárias a tomar pelos 
Estados-Membros para garantir a sua 
aplicação efetiva, quando outra legislação 
da União não previr um procedimento 
específico para fazer face aos riscos em 
questão. Tais competências devem ser 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo, 
pelos Estados-Membros, do exercício das 
competências de execução da Comissão.

competências de execução à Comissão para 
definir condições uniformes de realização 
dos controlos por categorias de produtos ou 
setores, incluindo a dimensão dos controlos 
a efetuar e a adequação das amostras. 
Devem também ser conferidos poderes de 
execução à Comissão para determinar as 
modalidades de comunicação de 
informações às autoridades de fiscalização 
do mercado pelos operadores económicos e 
garantir critérios uniformes para 
determinar os casos em que essas 
informações devam ser transmitidas. Os 
operadores económicos nunca podem ser 
chamados a fornecer informações 
diferentes das que são obrigados a 
conhecer em função do papel que 
desempenham na cadeia de 
abastecimento. Devem também ser 
conferidos poderes de execução no que diz 
respeito às modalidades e aos 
procedimentos de intercâmbio de 
informações através do RAPEX, para a 
adoção de restrições temporárias ou 
permanentes à comercialização de produtos 
que apresentem um risco grave, 
especificando, quando apropriado, as 
medidas de controlo necessárias a tomar 
pelos Estados-Membros para garantir a sua 
aplicação efetiva, quando outra legislação 
da União não previr um procedimento 
específico para fazer face aos riscos em 
questão. Tais competências devem ser 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo, 
pelos Estados-Membros, do exercício das 
competências de execução da Comissão.

Or. it

Alteração 91
Constance Le Grip
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Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, a saber, garantir que 
os produtos no mercado abrangidos pela 
legislação da União cumpram os requisitos 
que assegurem um elevado nível de 
proteção da saúde e da segurança, e de 
outros interesses públicos, garantindo 
simultaneamente o funcionamento do 
mercado interno, através de um quadro 
coerente de fiscalização do mercado na 
União, não pode ser suficientemente
alcançado pelos Estados-Membros, dado 
que este objetivo requer um elevado grau 
de cooperação, interação e uniformidade de 
operação entre todas as autoridades 
competentes de todos os 
Estados-Membros, e pode, pois, devido à 
sua dimensão e efeitos, ser alcançado de 
forma mais adequada a nível da União, 
pode a União adotar as medidas 
necessárias, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aquele objetivo.

(41) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, a saber, garantir que 
os produtos no mercado, físico e digital,
abrangidos pela legislação da União 
cumpram os requisitos que assegurem um 
elevado nível de proteção da saúde e da 
segurança, e de outros interesses públicos, 
garantindo simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno, físico e 
digital, através de um quadro coerente de 
fiscalização do mercado na União, não 
pode ser suficientemente alcançado pelos 
Estados-Membros, dado que este objetivo 
requer um elevado grau de cooperação, 
interação e uniformidade de operação entre 
todas as autoridades competentes de todos 
os Estados-Membros, e pode, pois, devido 
à sua dimensão e efeitos, ser alcançado de 
forma mais adequada a nível da União, 
pode a União adotar as medidas 
necessárias, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aquele objetivo.

Or. fr

Justificação

O mercado interno oferece vários canais de distribuição dos produtos destinados ao 
consumidor. A fiscalização do mercado deve ser tão eficaz nos canais tradicionais como nos 
mercados em linha.

Alteração 92
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(42-A) O presente regulamento deve 
respeitar o princípio da precaução, a fim 
de assegurar um nível elevado de proteção 
da saúde humana, dos consumidores e do 
ambiente.

Or. es

Alteração 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de regulamento
Considerando 42-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-B) O presente regulamento deve 
respeitar o princípio da precaução, a fim 
de assegurar um nível elevado de proteção 
da saúde humana, dos consumidores e do 
ambiente.

Or. es

Alteração 94
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece um 
quadro para verificar se os produtos 
cumprem os requisitos necessários para 
salvaguardar um elevado nível de saúde e 
de segurança das pessoas em geral, de 
saúde e de segurança no local de trabalho, 
de proteção dos consumidores e do 
ambiente, de segurança pública e de outros 

O presente regulamento estabelece um 
quadro para verificar se os produtos 
disponíveis em linha e fora de linha
cumprem os requisitos necessários para 
salvaguardar um elevado nível de saúde e 
de segurança das pessoas em geral, de 
saúde e de segurança no local de trabalho, 
de lealdade do comércio, de proteção dos 
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interesses públicos. consumidores e do ambiente, de proteção 
dos direitos de propriedade intelectual, de 
segurança pública e de outros interesses 
públicos.

Or. fr

Justificação

O mercado interno oferece vários canais de distribuição dos produtos destinados ao 
consumidor. A fiscalização do mercado deve ser tão eficaz nos canais tradicionais como nos 
mercados em linha. Por fim, a autenticidade de um produto garante ao consumidor a 
segurança desse produto e a sua conformidade com os requisitos regulamentares.

Alteração 95
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento estabelece um 
quadro para verificar se os produtos 
cumprem os requisitos necessários para 
salvaguardar um elevado nível de saúde e 
de segurança das pessoas em geral, de 
saúde e de segurança no local de trabalho, 
de proteção dos consumidores e do 
ambiente, de segurança pública e de outros 
interesses públicos.

O presente regulamento estabelece um 
quadro para verificar se os produtos 
disponíveis no mercado, seja em linha ou 
fora de linha, cumprem os requisitos 
necessários para salvaguardar um elevado 
nível de saúde e de segurança das pessoas 
em geral, de saúde e de segurança no local 
de trabalho, de proteção dos consumidores 
e do ambiente, de segurança pública, de 
condições equitativas entre os operadores 
presentes no mercado e de outros 
interesses públicos.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que o presente regulamento é aplicável aos produtos já colocados no 
mercado, pois os controlos anteriores à sua colocação são realizados pelos organismos de 
avaliação da conformidade. Não deve ser feita qualquer distinção em função do canal de 
distribuição. Além disso, um dos objetivos principais do presente regulamento reside em criar 
condições equitativas entre os operadores económicos, o que exige a verificação do 
cumprimento dos requisitos aplicáveis, bem como ações de seguimento por parte das 
autoridades de fiscalização do mercado.
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Alteração 96
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento estabelece um 
quadro para verificar se os produtos 
cumprem os requisitos necessários para 
salvaguardar um elevado nível de saúde e 
de segurança das pessoas em geral, de 
saúde e de segurança no local de trabalho, 
de proteção dos consumidores e do 
ambiente, de segurança pública e de outros 
interesses públicos.

O presente regulamento estabelece um 
quadro para verificar se os produtos 
colocados ou disponíveis no mercado
cumprem os requisitos necessários para 
salvaguardar um elevado nível de saúde e 
de segurança das pessoas em geral, de 
saúde e de segurança no local de trabalho, 
de proteção dos consumidores e do 
ambiente, de segurança pública, de 
condições equitativas entre os operadores 
presentes no mercado e de outros 
interesses públicos.

Or. en

Alteração 97
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento estabelece um 
quadro para verificar se os produtos 
cumprem os requisitos necessários para 
salvaguardar um elevado nível de saúde e 
de segurança das pessoas em geral, de 
saúde e de segurança no local de trabalho,
de proteção dos consumidores e do 
ambiente, de segurança pública e de outros 
interesses públicos.

O presente regulamento estabelece um 
quadro para verificar se os produtos 
cumprem os requisitos necessários para 
salvaguardar um elevado nível de saúde e 
de segurança das pessoas em geral, de 
saúde e de segurança no local de trabalho, 
de proteção dos consumidores e do 
ambiente, de segurança pública e de outros 
interesses públicos, bem como para 
garantir condições equitativas aos 
operadores económicos.
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Or. en

Alteração 98
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece um 
quadro para verificar se os produtos 
cumprem os requisitos necessários para 
salvaguardar um elevado nível de saúde e 
de segurança das pessoas em geral, de 
saúde e de segurança no local de trabalho, 
de proteção dos consumidores e do 
ambiente, de segurança pública e de outros 
interesses públicos.

O presente regulamento estabelece um 
quadro para verificar se os produtos 
cumprem os requisitos necessários para 
salvaguardar um elevado nível de saúde e 
de segurança das pessoas em geral, de 
saúde e de segurança no local de trabalho, 
de proteção dos consumidores e do 
ambiente, de segurança pública e de outros 
interesses públicos e, em geral, a 
conformidade com a legislação da União.

Or. es

Alteração 99
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Produto», qualquer produto obtido 
através de um processo de fabrico;

1. «Produto», qualquer produto fornecido 
ou disponibilizado no âmbito de uma 
atividade comercial, a título oneroso ou 
gratuito

Or. es

Justificação

Clarificação do termo «produto». Suprimir «obtido através de um processo de fabrico», já 
que se levantaram dúvidas sobre a interpretação deste requisito (plantas, lenha, etc.). É 
proposta uma redução resumida do disposto na diretiva relativa à segurança geral dos 
produtos (DSGP).
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Alteração 100
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Disponibilização no mercado», a oferta 
de um produto para distribuição, consumo 
ou utilização no mercado da União, no 
âmbito de uma atividade comercial, a título 
oneroso ou gratuito;

2. «Disponibilização no mercado», a oferta 
de um produto para distribuição, consumo 
ou utilização no mercado físico e digital da 
União, no âmbito de uma atividade 
comercial, a título oneroso ou gratuito;

Or. fr

Justificação

O mercado interno oferece vários canais de distribuição dos produtos destinados ao 
consumidor. A fiscalização do mercado deve ser tão eficaz nos canais tradicionais como nos 
mercados em linha.

Alteração 101
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Colocação no mercado», a primeira 
disponibilização de um produto no 
mercado da União;

3. «Colocação no mercado», a primeira 
disponibilização de um produto no 
mercado físico e digital da União;

Or. fr

Justificação

O mercado interno oferece vários canais de distribuição dos produtos destinados ao 
consumidor. A fiscalização do mercado deve ser tão eficaz nos canais tradicionais como nos 
mercados em linha.
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Alteração 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. «Prestador intermediário de 
serviços», a pessoa singular ou coletiva 
que possibilite a colocação ou 
disponibilização de um produto no 
mercado por meios eletrónicos, 
nomeadamente, através da exploração de 
plataformas de comércio eletrónico ou do 
alojamento de sítios Web;

Or. en

Justificação

Os prestadores intermediários de serviços, tais como agentes de alojamento e de registo em 
linha, que disponibilizam plataformas eletrónicas aos operadores económicos de países 
terceiros para estes venderem os seus produtos em linha (na aceção do artigo 3.º, ponto 7-A 
(novo)), encontram-se amiúde estabelecidos no território da UE. Estes intermediários devem 
ser obrigados a cooperar com as autoridades de fiscalização do mercado e, à semelhança 
dos outros operadores económicos, a tomar medidas corretivas, sempre que necessário, para 
impedir a venda em linha de produtos perigosos ou em qualquer situação de não 
conformidade.

Alteração 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Operadores económicos», o fabricante, 
o mandatário, o importador e o 
distribuidor;

8. «Operadores económicos», o fabricante, 
o mandatário, o importador, o distribuidor
e o prestador intermediário de serviços;

Or. en
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Justificação

Os prestadores intermediários de serviços, tais como agentes de alojamento e de registo em 
linha, que disponibilizam plataformas eletrónicas aos operadores económicos de países 
terceiros para estes venderem os seus produtos em linha (na aceção do artigo 3.º, 
ponto 7-A (novo)), encontram-se amiúde estabelecidos no território da UE. Estes 
intermediários devem ser obrigados a cooperar com as autoridades de fiscalização do 
mercado e, à semelhança dos outros operadores económicos, a tomar medidas corretivas, 
sempre que necessário, para impedir a venda em linha de produtos perigosos ou em qualquer 
situação de não conformidade.

Alteração 104
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. «Fiscalização do mercado», o conjunto 
de atividades e medidas das autoridades 
públicas para assegurar que os produtos 
não apresentam um perigo para a saúde, a 
segurança ou outras vertentes da proteção 
do interesse público e, no caso dos 
produtos abrangidos pela legislação de 
harmonização da União, que cumprem os 
requisitos estabelecidos nessa legislação;

11. «Fiscalização do mercado», o conjunto 
de atividades e medidas das autoridades 
públicas para assegurar que os produtos 
disponíveis em linha e fora de linha não 
apresentam um perigo para a saúde, a 
segurança ou outras vertentes da proteção 
do interesse público e, no caso dos 
produtos abrangidos pela legislação de 
harmonização da União, que cumprem os 
requisitos estabelecidos nessa legislação;

Or. fr

Justificação

O mercado interno oferece vários canais de distribuição dos produtos destinados ao 
consumidor. A fiscalização do mercado deve ser tão eficaz nos canais tradicionais como nos 
mercados em linha.

Alteração 105
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 12
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Texto da Comissão Alteração

12. «Autoridade de fiscalização do 
mercado», a autoridade competente no 
Estado-Membro para a fiscalização do 
mercado no respetivo território;

12. «Autoridade de fiscalização do 
mercado», a autoridade competente no 
Estado-Membro para a fiscalização do 
mercado físico e digital no respetivo 
território;

Or. fr

Justificação

O mercado interno oferece vários canais de distribuição dos produtos destinados ao 
consumidor. A fiscalização do mercado deve ser tão eficaz nos canais tradicionais como nos 
mercados em linha.

Alteração 106
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. «Autoridade de fiscalização do 
mercado», a autoridade competente no 
Estado-Membro para a fiscalização do 
mercado no respetivo território.

12. «Autoridade de fiscalização do 
mercado», a autoridade competente no 
Estado-Membro para desempenhar 
poderes regulados no presente 
regulamento.

Or. es

Justificação

As funções das autoridades de fiscalização do mercado estabelecidas no presente 
regulamento não se referem, no seu sentido estrito, à fiscalização do mercado. Além de 
realizar controlos dos produtos, devem também registar queixas, alertar os utilizadores, 
incluir dados no Sistema de Informação e Comunicação na área da Fiscalização do Mercado 
(ICSMS), cooperar com os operadores económicos na elaboração de códigos de boas 
práticas, etc. Existem mais tarefas para além da simples fiscalização do mercado.

Alteração 107
Heide Rühle
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. «Produto não conforme», um 
produto que não esteja em conformidade 
com os requisitos previstos na legislação 
de harmonização da União que lhe são 
aplicáveis;

Or. en

Alteração 108
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-B. «Produto não conforme», um 
produto que não cumpra os requisitos 
previstos na legislação da União;

Or. en

Alteração 109
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. «Produto que apresenta um risco», um 
produto suscetível de afetar adversamente a 
saúde e a segurança das pessoas em geral, a 
saúde e segurança no local de trabalho, a 
proteção do consumidor, o ambiente e a 
segurança pública, bem como outros 
interesses públicos, em medida superior à 

13. «Produto que apresenta um risco de 
segurança», um produto suscetível de 
afetar adversamente a saúde e a segurança 
das pessoas em geral, a saúde e segurança 
no local de trabalho, a proteção do 
consumidor, o ambiente e a segurança 
pública, bem como outros interesses 
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considerada razoável e aceitável em 
condições normais ou razoavelmente 
previsíveis de utilização do produto em 
causa, incluindo quanto à sua duração de 
utilização e, se for caso disso, aos 
requisitos de instalação, funcionamento e 
manutenção;

públicos, em medida superior à 
considerada razoável e aceitável em 
condições normais ou razoavelmente 
previsíveis de utilização do produto em 
causa, incluindo quanto à sua duração de 
utilização e, se for caso disso, aos 
requisitos de instalação, funcionamento e 
manutenção;

Or. en

Alteração 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. «Produto que apresenta um risco», um 
produto suscetível de afetar adversamente a 
saúde e a segurança das pessoas em geral, a 
saúde e segurança no local de trabalho, a 
proteção do consumidor, o ambiente e a 
segurança pública, bem como outros 
interesses públicos, em medida superior à 
considerada razoável e aceitável em 
condições normais ou razoavelmente 
previsíveis de utilização do produto em 
causa, incluindo quanto à sua duração de 
utilização e, se for caso disso, aos 
requisitos de instalação, funcionamento e 
manutenção;

13. «Produto que apresenta um risco de 
segurança», um produto suscetível de 
afetar adversamente a saúde e a segurança 
das pessoas em geral, a saúde e segurança 
no local de trabalho, a proteção do 
consumidor, o ambiente e a segurança 
pública, bem como outros interesses 
públicos, em medida superior à 
considerada razoável e aceitável em 
condições normais ou razoavelmente 
previsíveis de utilização do produto em 
causa, incluindo quanto à sua duração de 
utilização e, se for caso disso, aos 
requisitos de instalação, funcionamento e 
manutenção;

Or. en

Justificação

Importa introduzir uma diferenciação na definição de risco, dado que, para efeitos de 
fiscalização do mercado, os produtos não conformes com a legislação da União devem ser 
proibidos no mercado da UE. Porém, certos produtos não conformes (mas não todos) podem 
também ser perigosos.
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Alteração 111
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 13 

Texto da Comissão Alteração

13. «Produto que apresenta um risco», um 
produto suscetível de afetar adversamente a 
saúde e a segurança das pessoas em geral, a 
saúde e segurança no local de trabalho, a 
proteção do consumidor, o ambiente e a 
segurança pública, bem como outros 
interesses públicos, em medida superior à 
considerada razoável e aceitável em 
condições normais ou razoavelmente 
previsíveis de utilização do produto em 
causa, incluindo quanto à sua duração de 
utilização e, se for caso disso, aos 
requisitos de instalação, funcionamento e 
manutenção;

13. «Produto que apresenta um risco de 
segurança», um produto suscetível de 
afetar adversamente a saúde e a segurança 
das pessoas em geral, a saúde e segurança 
no local de trabalho, a proteção do 
consumidor, o ambiente e a segurança 
pública, bem como outros interesses 
públicos, em medida superior à 
considerada razoável e aceitável em 
condições normais ou razoavelmente 
previsíveis de utilização do produto em 
causa, incluindo quanto à sua duração de 
utilização e, se for caso disso, aos 
requisitos de instalação, funcionamento e 
manutenção;

Or. en

Alteração 112
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. «Produto que apresenta um risco», um 
produto suscetível de afetar adversamente a 
saúde e a segurança das pessoas em geral, a 
saúde e segurança no local de trabalho, a 
proteção do consumidor, o ambiente e a 
segurança pública, bem como outros 
interesses públicos, em medida superior à 
considerada razoável e aceitável em 
condições normais ou razoavelmente 
previsíveis de utilização do produto em 
causa, incluindo quanto à sua duração de 
utilização e, se for caso disso, aos 

13. «Produto que apresenta um risco», um 
produto suscetível de afetar adversamente a 
saúde e a segurança das pessoas em geral, a 
saúde e segurança no local de trabalho, a 
proteção do consumidor, o ambiente e a 
segurança pública em medida superior à 
considerada razoável e aceitável em 
condições normais ou razoavelmente 
previsíveis de utilização do produto em 
causa, incluindo quanto à sua duração de 
utilização e, se for caso disso, aos 
requisitos de instalação, funcionamento e 



PE516.934v01-00 34/193 AM\1002709PT.doc

PT

requisitos de instalação, funcionamento e 
manutenção;

manutenção;

Or. en

Justificação

A supressão da expressão «outros interesses públicos», cuja aceção não é clara, reforça a 
segurança jurídica.

Alteração 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. «Produto que apresenta um risco de 
regulamentação», um produto que não 
cumpra a legislação aplicável da União;

Or. en

Justificação

Importa introduzir uma diferenciação na definição de risco, dado que, para efeitos de 
fiscalização do mercado, os produtos não conformes com a legislação da União devem ser 
proibidos no mercado da UE. Porém, certos produtos não conformes (mas não todos) podem 
também ser perigosos.

Alteração 114
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-B. «Produto que apresenta um risco de 
regulamentação», um produto que não 
cumpra a legislação aplicável da União;

Or. en
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Alteração 115
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 13-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-C. «Produto que apresenta um risco de 
regulamentação», um produto que não 
cumpra a legislação aplicável da União;

Or. en

Alteração 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 13-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-D. «Produto que apresenta um risco 
potencial», um produto que não esteja 
sujeito à legislação harmonizada da UE e 
sobre o qual exista informação científica 
sólida que o aponta como produto que 
apresenta um risco em desenvolvimento 
ou conhecido, caso seja vendido para ser 
utilizado em condições novas ou 
desconhecidas não previstas pelo 
fabricante.

Or. en

Justificação

As autoridades de fiscalização do mercado devem também lidar com produtos que 
apresentem um risco potencial. A definição proposta visa introduzir uma clarificação que 
permita uma aplicação fácil e harmonizada no conjunto da UE.
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Alteração 117
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14. «Produto que apresenta um risco 
grave», qualquer produto cujo risco exija 
uma intervenção e um acompanhamento 
rápidos, incluindo os casos em que os 
efeitos possam não ser imediatos;

14. «Produto que apresenta um risco 
grave», qualquer produto cujo risco exija 
uma intervenção e um acompanhamento 
rápidos, incluindo os casos em que os 
efeitos possam não ser imediatos; qualquer 
produto que não cumpra um requisito 
essencial definido na legislação de 
harmonização da União, ou que não 
cumpra os requisitos gerais de segurança 
definidos no mandato conferido pela 
Comissão ao organismo de normalização, 
deve ser considerado um produto que 
apresenta um risco grave;

Or. en

Alteração 118
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14. «Produto que apresenta um risco 
grave», qualquer produto cujo risco exija 
uma intervenção e um acompanhamento 
rápidos, incluindo os casos em que os 
efeitos possam não ser imediatos;

14. «Produto que apresenta um risco 
grave», qualquer produto cujo risco exija 
uma intervenção e um acompanhamento 
rápidos, incluindo os casos em que os 
efeitos possam não ser imediatos; qualquer 
produto que não cumpra um requisito 
essencial definido na legislação de 
harmonização da União, ou que não 
cumpra os requisitos gerais de segurança 
definidos no mandato conferido pela 
Comissão ao organismo de normalização, 
deve ser considerado um produto que 
apresenta um risco grave;
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Or. en

Alteração 119
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. ««Modelos de produtos», produtos 
considerados distintos por apresentarem 
características essenciais idênticas ou 
semelhantes e cujas diferenças, se 
existirem, não têm impacto no respetivo 
nível de segurança, salvo prova em 
contrário apresentada pelo fabricante 
e/ou importador.

Or. en

Justificação

O conceito de modelo é fundamental para o trabalho das autoridades de fiscalização do 
mercado. Os testes e a fiscalização são realizados com base em modelos. No entanto, vários 
atores presentes no mercado não identificam os modelos ou multiplicam o número de 
modelos para os produtos que, na verdade, são semelhantes, o que dificulta o trabalho das
autoridades de fiscalização do mercado e as impede de realizarem controlos, visto que tais 
práticas aumentam significativamente o nível de recursos necessários para o efeito.

Alteração 120
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-B. «Modelos de produtos», produtos 
considerados distintos por apresentarem 
características essenciais idênticas ou 
semelhantes e cujas diferenças, se 
existirem, não têm impacto no respetivo 
nível de segurança, salvo prova em 



PE516.934v01-00 38/193 AM\1002709PT.doc

PT

contrário apresentada pelo fabricante 
e/ou importador.

Or. en

Justificação

O conceito de modelo é fundamental para o trabalho das autoridades de fiscalização do 
mercado. Os testes e a fiscalização são realizados com base em modelos. No entanto, vários 
atores presentes no mercado não identificam os modelos ou multiplicam o número de 
modelos para os produtos que, na verdade, são semelhantes, o que dificulta o trabalho das 
autoridades de fiscalização do mercado e as impede de realizarem controlos, visto que tais 
práticas aumentam significativamente o nível de recursos necessários para o efeito.

Alteração 121
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 14-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-C. «Modelo de produto», um produto 
tido como representativo de um grupo 
distinto de produtos que apresentam 
características essenciais semelhantes e 
cujas diferenças, se existirem, não têm 
impacto no respetivo nível de segurança;

Or. en

Justificação

O conceito de modelo é fundamental para o trabalho das autoridades de fiscalização do 
mercado, ajudando-as a identificar melhor os produtos sujeitos a testes.

Alteração 122
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 18
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Texto da Comissão Alteração

18. «Legislação de harmonização da 
União», a legislação da União destinada a 
harmonizar as condições de 
comercialização dos produtos;

18. «Legislação de harmonização da 
União», a legislação da União destinada a 
harmonizar as condições de 
comercialização dos produtos; define os 
requisitos essenciais que os produtos têm 
de cumprir para serem colocados no 
mercado da União;

Or. en

Alteração 123
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18. «Legislação de harmonização da 
União», a legislação da União destinada a 
harmonizar as condições de 
comercialização dos produtos;

18. «Legislação de harmonização da 
União», a legislação da União destinada a 
harmonizar as condições de 
disponibilização no mercado em linha e 
fora de linha dos produtos;

Or. fr

Alteração 124
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fiscalização do mercado é organizada 
e realizada em conformidade com o 
presente regulamento, com vista a
assegurar que os produtos que apresentam 
um risco não sejam disponibilizados no 
mercado da União e, sempre que esses 

2. A fiscalização do mercado é organizada 
e realizada em conformidade com o 
presente regulamento, com vista a 
assegurar que os produtos não conformes 
com a legislação aplicável da União e que 
apresentam um risco, incluindo produtos 
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produtos tenham sido disponibilizados, 
para que sejam tomadas medidas eficazes 
que eliminem o risco apresentado pelo 
produto.

que não cumprem a legislação aplicável da 
União, não sejam disponibilizados no 
mercado da União e, sempre que esses 
produtos tenham sido disponibilizados, 
para que sejam tomadas medidas eficazes e 
proporcionadas que eliminem o risco 
apresentado pelo produto ou ponham 
termo ao seu incumprimento.

Or. en

Alteração 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fiscalização do mercado é organizada 
e realizada em conformidade com o 
presente regulamento, com vista a 
assegurar que os produtos que apresentam 
um risco não sejam disponibilizados no 
mercado da União e, sempre que esses 
produtos tenham sido disponibilizados, 
para que sejam tomadas medidas eficazes 
que eliminem o risco apresentado pelo 
produto.

2. A fiscalização do mercado é organizada 
e realizada em conformidade com o 
presente regulamento, com vista a 
assegurar que os produtos que apresentam 
um risco, bem como os produtos não 
conformes com a legislação aplicável da 
União, não sejam disponibilizados no 
mercado da União e, sempre que esses 
produtos tenham sido disponibilizados, 
para que sejam tomadas medidas eficazes 
que eliminem o risco apresentado pelo 
produto e ponham termo ao seu 
incumprimento.

Or. en

Alteração 126
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fiscalização do mercado é organizada 
e realizada em conformidade com o 
presente regulamento, com vista a 

2. A fiscalização do mercado é organizada 
e realizada em conformidade com o 
presente regulamento, com vista a 
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assegurar que os produtos que apresentam 
um risco não sejam disponibilizados no 
mercado da União e, sempre que esses 
produtos tenham sido disponibilizados, 
para que sejam tomadas medidas eficazes 
que eliminem o risco apresentado pelo 
produto.

assegurar que os produtos que apresentam 
um risco, bem como os produtos não 
conformes com a legislação aplicável da 
União, não sejam disponibilizados no 
mercado da União e, sempre que esses 
produtos tenham sido disponibilizados, 
para que sejam tomadas medidas eficazes 
que eliminem o risco apresentado pelo 
produto e ponham termo ao seu 
incumprimento.

Or. en

Alteração 127
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fiscalização do mercado é organizada 
e realizada em conformidade com o 
presente regulamento, com vista a 
assegurar que os produtos que apresentam 
um risco não sejam disponibilizados no 
mercado da União e, sempre que esses 
produtos tenham sido disponibilizados, 
para que sejam tomadas medidas eficazes 
que eliminem o risco apresentado pelo 
produto.

2. A fiscalização do mercado é organizada 
e realizada em conformidade com o 
presente regulamento, com vista a 
assegurar que os produtos que apresentam 
um risco e, em geral, os produtos que não 
cumprem a legislação aplicável da União,
não sejam disponibilizados no mercado da 
União e, sempre que esses produtos tenham 
sido disponibilizados, para que sejam 
tomadas medidas eficazes que eliminem o 
risco apresentado pelo produto e que 
ponham termo ao seu incumprimento.

Or. es

Justificação

A fiscalização do mercado deve abranger os incumprimentos que não apresentam um risco.

Alteração 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón



PE516.934v01-00 42/193 AM\1002709PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fiscalização do mercado é organizada 
e realizada em conformidade com o 
presente regulamento, com vista a 
assegurar que os produtos que apresentam 
um risco não sejam disponibilizados no 
mercado da União e, sempre que esses 
produtos tenham sido disponibilizados, 
para que sejam tomadas medidas eficazes 
que eliminem o risco apresentado pelo 
produto.

2. A fiscalização do mercado é organizada 
e realizada em conformidade com o 
presente regulamento, com vista a 
assegurar que os produtos que apresentam 
um risco e, em geral, os produtos que não 
cumprem a legislação aplicável da União,
não sejam disponibilizados no mercado da 
União e, sempre que esses produtos tenham 
sido disponibilizados, para que sejam 
tomadas medidas eficazes que eliminem o 
risco apresentado pelo produto e que 
ponham termo ao seu incumprimento.

Or. es

Alteração 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 
externas é acompanhada pelos 
Estados-Membros, que apresentam 
anualmente um relatório sobre essas 
ações e controlos à Comissão. As 
informações fornecidas nos relatórios 
devem incluir estatísticas sobre o número 
de controlos efetuados e ser comunicadas 
a todos os Estados-Membros. Os 
Estados-Membros podem publicar um 
resumo dos resultados alcançados.

Suprimido

Or. de

Justificação

Já dispomos do Sistema de Informação e Comunicação na Área da Fiscalização do Mercado 
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(ICSMS). A imposição de atividades adicionais de fiscalização do mercado aos 
Estados-Membros prejudicaria, por razões de tempo, a qualidade da fiscalização.

Alteração 130
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 
externas é acompanhada pelos 
Estados-Membros, que apresentam 
anualmente um relatório sobre essas ações 
e controlos à Comissão. As informações 
fornecidas nos relatórios devem incluir 
estatísticas sobre o número de controlos 
efetuados e ser comunicadas a todos os 
Estados-Membros. Os Estados-Membros
podem publicar um resumo dos resultados 
alcançados.

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 
externas é acompanhada pelos 
Estados-Membros, que apresentam 
anualmente um relatório sobre essas ações 
e controlos à Comissão. As informações 
fornecidas nos relatórios devem incluir 
estatísticas sobre o número de controlos 
efetuados, o número relativo de produtos 
rejeitados, assim como o número e o tipo 
de medidas corretivas introduzidas e ser 
comunicadas a todos os Estados-Membros. 
Os Estados-Membros têm de publicar um 
resumo dos resultados alcançados e das 
estatísticas.

Or. de

Alteração 131
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 
externas é acompanhada pelos 
Estados-Membros, que apresentam 
anualmente um relatório sobre essas ações 
e controlos à Comissão. As informações 
fornecidas nos relatórios devem incluir 

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 
externas é acompanhada pelos 
Estados-Membros, que apresentam de três 
em três anos um relatório sobre essas 
ações e controlos à Comissão. A Comissão 
comunica essas informações a todos os 
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estatísticas sobre o número de controlos 
efetuados e ser comunicadas a todos os 
Estados-Membros. Os Estados-Membros
podem publicar um resumo dos resultados 
alcançados.

Estados-Membros. As informações podem 
ser resumidas e publicadas.

Or. en

Alteração 132
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 
externas é acompanhada pelos 
Estados-Membros, que apresentam 
anualmente um relatório sobre essas ações 
e controlos à Comissão. As informações 
fornecidas nos relatórios devem incluir 
estatísticas sobre o número de controlos 
efetuados e ser comunicadas a todos os 
Estados-Membros. Os Estados-Membros
podem publicar um resumo dos resultados 
alcançados.

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 
externas é acompanhada pelos 
Estados-Membros, que apresentam 
anualmente um relatório sobre essas ações 
e controlos à Comissão. As informações 
fornecidas nos relatórios devem incluir 
estatísticas sobre o número, o tipo e os 
resultados dos controlos efetuados. Estas 
estatísticas são comunicadas a todos os 
Estados-Membros e publicadas.

Or. en

Alteração 133
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 
externas é acompanhada pelos 
Estados-Membros, que apresentam 

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 
externas é acompanhada pelos 
Estados-Membros, que apresentam 
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anualmente um relatório sobre essas ações 
e controlos à Comissão. As informações 
fornecidas nos relatórios devem incluir 
estatísticas sobre o número de controlos 
efetuados e ser comunicadas a todos os 
Estados-Membros. Os Estados-Membros
podem publicar um resumo dos resultados 
alcançados.

anualmente um relatório sobre essas ações 
e controlos à Comissão. As informações 
fornecidas nos relatórios devem incluir 
estatísticas sobre o número e os resultados 
de cada tipo de controlos efetuados. Estas 
estatísticas são comunicadas a todos os 
Estados-Membros e publicadas.

Or. en

Alteração 134
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 
externas é acompanhada pelos 
Estados-Membros, que apresentam 
anualmente um relatório sobre essas ações 
e controlos à Comissão. As informações 
fornecidas nos relatórios devem incluir 
estatísticas sobre o número de controlos 
efetuados e ser comunicadas a todos os 
Estados-Membros. Os Estados-Membros
podem publicar um resumo dos resultados 
alcançados.

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 
externas é acompanhada pelos 
Estados-Membros, que apresentam 
anualmente um relatório sobre essas ações 
e controlos à Comissão. As informações 
fornecidas nos relatórios devem incluir 
estatísticas sobre o número de controlos 
efetuados e ser comunicadas a todos os 
Estados-Membros através da Comissão.

Or. es

Alteração 135
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 
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externas é acompanhada pelos 
Estados-Membros, que apresentam 
anualmente um relatório sobre essas ações 
e controlos à Comissão. As informações 
fornecidas nos relatórios devem incluir 
estatísticas sobre o número de controlos 
efetuados e ser comunicadas a todos os 
Estados-Membros. Os Estados-Membros
podem publicar um resumo dos resultados 
alcançados.

externas é acompanhada pelos 
Estados-Membros, que apresentam 
anualmente um relatório sobre essas ações, 
esses controlos e os métodos de controlo 
utilizados à Comissão. As informações 
fornecidas nos relatórios devem incluir 
estatísticas sobre o número de controlos 
efetuados e ser comunicadas a todos os 
Estados-Membros. Os Estados-Membros
podem publicar um resumo dos resultados 
alcançados.

Or. fr

Alteração 136
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os resultados do acompanhamento e da 
avaliação das ações de fiscalização do 
mercado levadas a cabo nos termos do n.º 
3 são publicadas por via eletrónica e, se 
for caso disso, por outros meios.

Suprimido

Or. en

Alteração 137
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os resultados do acompanhamento e da 
avaliação das ações de fiscalização do 
mercado levadas a cabo nos termos do n.º 3 
são publicadas por via eletrónica e, se for 
caso disso, por outros meios.

4. Os resultados do acompanhamento e da 
avaliação das ações de fiscalização do 
mercado levadas a cabo nos termos do n.º 3 
são publicados por via eletrónica e, se for 
caso disso, por outros meios. Esta situação 
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deve concretizar-se no espaço de três 
meses após a comunicação aos demais 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 138
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os resultados do acompanhamento e da 
avaliação das ações de fiscalização do 
mercado levadas a cabo nos termos do n.º 3 
são publicadas por via eletrónica e, se for 
caso disso, por outros meios.

4. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar um resumo dos resultados 
do acompanhamento e da avaliação das 
ações de fiscalização do mercado levadas a 
cabo nos termos do n.º 3 e publicá-lo por 
via eletrónica e, se for caso disso, por 
outros meios.

Or. es

Justificação

As informações relativas aos controlos devem ser fornecidas pela Comissão aos 
Estados-Membros. Parece não haver diferença entre as informações publicadas no n.º 3 e as 
do n.º 4, propondo-se a sua vinculação. 

Alteração 139
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro institui ou designa 
a(s) respetiva(s) autoridade(s) de 
fiscalização do mercado e determina as 
suas funções, competências e 
organização.

1. Cada Estado-Membro institui ou designa 
a(s) respetiva(s) autoridade(s) de 
fiscalização do mercado.
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Or. en

Alteração 140
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem ser dotadas dos poderes, 
recursos e meios necessários à boa 
execução das suas funções.

2. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem ser dotadas de poderes, 
recursos e meios para a boa e plena 
execução das suas funções.

Or. en

Alteração 141
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro estabelece 
mecanismos adequados que permitam às 
autoridades de fiscalização do mercado 
instituídas ou designadas trocar 
informações, cooperar e coordenar as suas 
atividades, tanto entre si, como com as 
autoridades responsáveis pelo controlo dos 
produtos nas fronteiras externas da União.

3. Cada Estado-Membro estabelece 
mecanismos suficientes e abrangentes que 
permitam às autoridades de fiscalização do 
mercado instituídas ou designadas trocar 
informações, cooperar e coordenar as suas 
atividades, tanto entre si, como com as 
autoridades responsáveis pelo controlo dos 
produtos nas fronteiras externas da União.

Or. en

Alteração 142
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros divulgam ao 
público em geral a existência, as 
competências e a identidade das 
autoridades nacionais de fiscalização do 
mercado, bem como o modo como podem 
ser contactadas.

5. Os Estados-Membros divulgam ao 
público em geral a existência, as 
competências, os poderes, os recursos 
disponíveis, os mecanismos de cooperação
e a identidade das autoridades nacionais de 
fiscalização do mercado, bem como o 
modo como podem ser contactadas.

Or. en

Alteração 143
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado realizar controlos apropriados 
das características dos produtos, numa 
escala e com uma frequência adequadas, 
procedendo a controlos documentais e, 
quando necessário, a controlos físicos e 
laboratoriais com base numa amostra 
adequada. Estes controlos são registados 
pelas referidas autoridades no Sistema de 
Informação e Comunicação na área da 
Fiscalização do Mercado a que se refere o 
artigo 21.º

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado organizar as suas atividades 
de modo a maximizarem a sua eficácia. 
De igual modo, compete-lhes realizar 
controlos apropriados das características 
dos produtos, numa escala e com uma 
frequência adequadas, procedendo a 
controlos documentais e, quando 
necessário, a controlos físicos e 
laboratoriais com base numa amostra 
adequada. Se for caso disso, a par destes 
mecanismos habituais de amostragem no 
mercado, as autoridades de fiscalização 
do mercado devem passar a efetuar uma 
auditoria proativa aos processos da cadeia 
de abastecimento seguidos pelas entidades 
envolvidas no fabrico, importação, 
comercialização, criação de marcas e 
venda a retalho de produtos de consumo.
Estes controlos são registados pelas 
referidas autoridades no Sistema de 
Informação e Comunicação na área da 
Fiscalização do Mercado a que se refere o 
artigo 21.º
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Or. en

Alteração 144
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado realizar controlos apropriados 
das características dos produtos, numa 
escala e com uma frequência adequadas, 
procedendo a controlos documentais e, 
quando necessário, a controlos físicos e 
laboratoriais com base numa amostra 
adequada. Estes controlos são registados 
pelas referidas autoridades no Sistema de 
Informação e Comunicação na área da 
Fiscalização do Mercado a que se refere o 
artigo 21.º

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado realizar controlos apropriados 
das características dos produtos, 
independentemente dos canais de 
distribuição e das técnicas de vendas,
numa escala e com uma frequência 
adequadas, procedendo a controlos 
documentais e, quando necessário, a 
controlos físicos e laboratoriais com base 
numa amostra adequada. Os seus controlos 
por amostragem devem estabelecer 2 % do 
total de produtos colocados anualmente 
no mercado como objetivo indicativo em 
cada Estado-Membro. Estes controlos são 
registados pelas referidas autoridades no 
Sistema de Informação e Comunicação na 
área da Fiscalização do Mercado a que se 
refere o artigo 21.º

Or. en

Alteração 145
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado realizar controlos apropriados 
das características dos produtos, numa 
escala e com uma frequência adequadas, 
procedendo a controlos documentais e, 

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado realizar controlos apropriados 
das características dos produtos, 
independentemente dos canais de 
distribuição e das técnicas de vendas,
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quando necessário, a controlos físicos e 
laboratoriais com base numa amostra 
adequada. Estes controlos são registados 
pelas referidas autoridades no Sistema de 
Informação e Comunicação na área da 
Fiscalização do Mercado a que se refere o 
artigo 21.º

numa escala e com uma frequência 
adequadas, procedendo a controlos 
documentais e, quando necessário, a 
controlos físicos e laboratoriais com base 
numa amostra adequada. Estes controlos 
são registados pelas referidas autoridades 
no Sistema de Informação e Comunicação 
na área da Fiscalização do Mercado a que 
se refere o artigo 21.º

Or. en

Alteração 146
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado realizar controlos apropriados 
das características dos produtos, numa 
escala e com uma frequência adequadas, 
procedendo a controlos documentais e, 
quando necessário, a controlos físicos e 
laboratoriais com base numa amostra 
adequada. Estes controlos são registados 
pelas referidas autoridades no Sistema de 
Informação e Comunicação na área da 
Fiscalização do Mercado a que se refere o 
artigo 21.º

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado realizar controlos apropriados 
das características dos produtos,
independentemente dos canais de 
distribuição e das técnicas de vendas,
numa escala e com uma frequência 
adequadas, procedendo a controlos 
documentais e, quando necessário, a 
controlos físicos e laboratoriais com base 
numa amostra adequada. Estes controlos 
são registados pelas referidas autoridades 
no Sistema de Informação e Comunicação 
na área da Fiscalização do Mercado a que 
se refere o artigo 21.º

Or. es

Justificação

A alteração procura clarificar que devem ser igualmente realizados controlos sobre produtos 
vendidos em linha.

Alteração 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado realizar controlos apropriados 
das características dos produtos, numa 
escala e com uma frequência adequadas, 
procedendo a controlos documentais e, 
quando necessário, a controlos físicos e 
laboratoriais com base numa amostra 
adequada. Estes controlos são registados 
pelas referidas autoridades no Sistema de 
Informação e Comunicação na área da 
Fiscalização do Mercado a que se refere o 
artigo 21.º

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado realizar controlos apropriados 
das características dos produtos,
independentemente dos canais de 
distribuição e das técnicas de vendas,
numa escala e com uma frequência 
adequadas, procedendo a controlos 
documentais e, quando necessário, a 
controlos físicos e laboratoriais com base 
numa amostra adequada. Estes controlos 
são registados pelas referidas autoridades 
no Sistema de Informação e Comunicação 
na área da Fiscalização do Mercado a que 
se refere o artigo 21.º

Or. es

Alteração 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado realizar controlos apropriados 
das características dos produtos, numa 
escala e com uma frequência adequadas, 
procedendo a controlos documentais e, 
quando necessário, a controlos físicos e 
laboratoriais com base numa amostra 
adequada. Estes controlos são registados 
pelas referidas autoridades no Sistema de 
Informação e Comunicação na área da 
Fiscalização do Mercado a que se refere o 
artigo 21.º

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado realizar controlos apropriados 
das características dos produtos que dizem 
respeito à segurança ou à saúde, numa 
escala e com uma frequência adequadas, 
procedendo a controlos documentais e, 
quando necessário, a controlos físicos e 
laboratoriais com base numa amostra 
adequada. Estes controlos são registados 
pelas referidas autoridades no Sistema de 
Informação e Comunicação na área da 
Fiscalização do Mercado a que se refere o 
artigo 21.º
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Or. de

Justificação

Quanto a todos os domínios que não dizem respeito à saúde ou à segurança, deve ser deixada 
aos Estados-Membros a decisão de realizar ou não estes controlos aleatórios.

Alteração 149
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado realizar controlos apropriados
das características dos produtos, numa 
escala e com uma frequência adequadas, 
procedendo a controlos documentais e, 
quando necessário, a controlos físicos e 
laboratoriais com base numa amostra 
adequada. Estes controlos são registados 
pelas referidas autoridades no Sistema de 
Informação e Comunicação na área da 
Fiscalização do Mercado a que se refere o 
artigo 21.º

1. Compete às autoridades de fiscalização 
do mercado realizar controlos apropriados 
das características dos produtos, numa 
escala e com uma frequência adequadas, 
procedendo a controlos documentais e, 
quando necessário, a controlos físicos e 
laboratoriais com base numa amostra 
adequada. Estes controlos são registados 
pelas referidas autoridades no Sistema de 
Informação e Comunicação na área da 
Fiscalização do Mercado a que se refere o 
artigo 21.º, mediante a identificação 
precisa do produto, referindo o respetivo 
tipo, modelo, lote ou número de série.

Or. en

Alteração 150
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades de fiscalização do mercado 
devem identificar os riscos relacionados 
com produtos abrangidos pelo presente 
regulamento e as características desses 
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riscos, respeitando eventuais indicações e 
instruções transmitidas pela Comissão. 
Estas informações são registadas pelas 
referidas autoridades no Sistema de 
Informação e Comunicação na área da 
Fiscalização do Mercado a que se refere o 
artigo 21.º. A Comissão analisa 
sistematicamente essas informações e, 
caso tenha informações que a levem a 
suspeitar da existência de um risco ou 
haja divergências na identificação de 
riscos entre as autoridades dos 
Estados-Membros, pode solicitar 
informações suplementares às 
autoridades de fiscalização do mercado 
nacionais e, por sua própria iniciativa ou 
a pedido de uma autoridade de 
fiscalização do mercado a nível nacional, 
agir com vista à identificação do risco em 
causa. A Comissão transmite a sua 
identificação do risco às autoridades de 
fiscalização do mercado nacionais.

Or. en

Justificação

A alteração proposta visa estabelecer uma base comum para a identificação dos riscos, na 
qual as autoridades de fiscalização nacionais possam alicerçar a execução dos seus 
controlos. É necessária uma identificação de riscos homogénea para evitar que os 
operadores de países terceiros elejam como ponto de entrada na União Europeia um país 
onde considerem existir um menor risco devido a controlos menos rigorosos.

Alteração 151
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Em caso de risco conhecido ou potencial 
relacionado com os objetivos definidos no 
artigo 1.º do presente regulamento e 
visando um produto ou categoria de 
produtos específico, a Comissão pode 

Suprimido
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adotar atos de execução a fim de 
estabelecer condições uniformes para a 
realização dos controlos por uma ou 
várias autoridades de fiscalização do 
mercado em relação a esse produto ou 
categoria de produtos e as características 
desse risco conhecido ou potencial. Essas 
condições podem incluir requisitos sobre 
o aumento temporário da dimensão e 
frequência dos controlos a efetuar e a 
adequação das amostras a controlar. Tais 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 32.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 152
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Em caso de risco conhecido ou potencial 
relacionado com os objetivos definidos no 
artigo 1.º do presente regulamento e 
visando um produto ou categoria de 
produtos específico, a Comissão pode 
adotar atos de execução a fim de 
estabelecer condições uniformes para a 
realização dos controlos por uma ou 
várias autoridades de fiscalização do 
mercado em relação a esse produto ou 
categoria de produtos e as características 
desse risco conhecido ou potencial. Essas 
condições podem incluir requisitos sobre 
o aumento temporário da dimensão e 
frequência dos controlos a efetuar e a 
adequação das amostras a controlar. Tais 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 32.º, n.º 2.

Suprimido
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Or. es

Justificação

Este texto confere à Comissão poderes para adotar medidas suplementares de controlo que 
devem ser aplicadas pela autoridade de fiscalização, seja um risco conhecido ou novo e para 
todos os produtos ou categorias de produtos. Pode pressupor um encargo inesperado e não 
programado para as autoridades de fiscalização. É um tema diferente do disposto no artigo 
12.º.

Alteração 153
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Quando apropriado, as autoridades de 
fiscalização do mercado alertam, num 
prazo adequado, os utilizadores nos seus 
territórios sobre os produtos que tenham 
identificado como apresentando um risco.

2. As autoridades de fiscalização do 
mercado alertam, sem demora, os 
utilizadores nos seus territórios sobre os 
produtos que tenham identificado como 
apresentando um risco. Sempre que 
disponível, esta informação deve também 
incluir dados sobre o fabricante, o canal 
de retalho, a fixação de preços e o período 
das vendas.

Or. en

Justificação

Não devem ser permitidos atrasos às autoridades de fiscalização do mercado na informação 
aos consumidores de produtos que apresentam um risco. Esta informação deve ser 
complementada com dados mais pormenorizados, nomeadamente sobre o canal de retalho, se 
disponíveis, para ajudar os consumidores a identificar os produtos que apresentam um risco.

Alteração 154
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Quando apropriado, as autoridades de 
fiscalização do mercado alertam, num 
prazo adequado, os utilizadores nos seus 
territórios sobre os produtos que tenham 
identificado como apresentando um risco.

2. As autoridades de fiscalização do 
mercado competentes e, quando 
apropriado, os operadores económicos, 
alertam, o mais rapidamente possível, os 
utilizadores sobre os produtos que tenham 
identificado como apresentando um risco.

Or. de

Alteração 155
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Quando apropriado, as autoridades de 
fiscalização do mercado alertam, num 
prazo adequado, os utilizadores nos seus 
territórios sobre os produtos que tenham 
identificado como apresentando um risco.

2. Quando apropriado, as autoridades de 
fiscalização do mercado alertam, sem 
demora, os utilizadores nos seus territórios 
sobre a identidade dos produtos que 
tenham identificado como apresentando 
um risco.

Or. en

Alteração 156
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Quando apropriado, as autoridades de 
fiscalização do mercado alertam, num 
prazo adequado, os utilizadores nos seus 
territórios sobre os produtos que tenham 
identificado como apresentando um risco.

2. Quando apropriado, as autoridades de 
fiscalização do mercado alertam, sem 
demora, os utilizadores nos seus territórios 
sobre a identidade dos produtos que 
tenham identificado como apresentando 
um risco.
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Or. en

Alteração 157
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As referidas autoridades cooperam com os 
operadores económicos para evitar ou 
reduzir os riscos apresentados por produtos 
que esses operadores disponibilizem. Para 
o efeito, devem incentivar e promover uma 
ação voluntária por parte dos operadores 
económicos, incluindo, se for caso disso, 
desenvolvendo e aplicando um código de 
boas práticas.

As autoridades de fiscalização do mercado
cooperam com os operadores económicos, 
assim como com outras autoridades 
nacionais competentes, para evitar ou 
reduzir os riscos apresentados por produtos 
que esses operadores económicos 
disponibilizem. Para o efeito, devem 
incentivar e promover uma ação voluntária 
por parte dos operadores económicos, 
incluindo, se for caso disso, desenvolvendo 
e aplicando um código de boas práticas.

Or. de

Alteração 158
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As referidas autoridades cooperam com os 
operadores económicos para evitar ou 
reduzir os riscos apresentados por 
produtos que esses operadores 
disponibilizem. Para o efeito, devem 
incentivar e promover uma ação voluntária 
por parte dos operadores económicos, 
incluindo, se for caso disso, desenvolvendo 
e aplicando um código de boas práticas.

As autoridades de fiscalização devem 
incentivar e promover uma ação voluntária 
por parte dos operadores económicos, 
incluindo, se for caso disso, desenvolvendo 
e aplicando um código de boas práticas.

Or. es
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Justificação

Os operadores económicos são quem deve cooperar com as autoridades de fiscalização para 
reduzir ou evitar os riscos que possam ser apresentados pelos produtos perigosos que 
colocaram no mercado, tal como disposto na diretiva relativa à segurança geral dos produtos 
(DSGP). A colaboração dos operadores económicos com a autoridade de fiscalização deve 
ser transposta para a proposta de regulamento relativo à segurança dos produtos de 
consumo (RSPC), artigos 8.º, 10.º e 11.º.

Alteração 159
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem desempenhar as suas 
funções de forma independente, imparcial 
e objetiva, e cumprir as obrigações que 
lhes são atribuídas pelo presente 
regulamento; exercem as suas 
competências perante os operadores 
económicos em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade.

3. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem desempenhar as suas 
funções de forma independente, imparcial 
e objetiva, e cumprir as obrigações que 
lhes são atribuídas pelo presente 
regulamento; exercem as suas 
competências perante os operadores 
económicos em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade e tendo em 
devida conta o princípio da precaução 
enunciado no artigo 191.º, n.º 2, do 
Tratado (TFUE).

Or. en

Alteração 160
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem agir tendo em devida 
consideração a gravidade do risco e o 
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princípio da precaução.
Para tal, devem examinar uma amostra de 
produtos que seja suficiente para avaliar 
a conformidade e o risco real dos mesmos.

Or. it

Alteração 161
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem agir tendo em devida 
consideração a gravidade do risco e o 
princípio da precaução. Para tal, devem 
examinar uma amostra de produtos que 
seja suficiente para avaliar a 
conformidade e o risco real dos mesmos.

Or. it

Alteração 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem agir tendo em devida 
consideração a gravidade do risco e o 
princípio da precaução.

Or. es
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Alteração 163
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que necessário e justificado para 
o desempenho das suas funções, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
podem aceder às instalações dos 
operadores económicos e proceder à 
recolha de todas as amostras de produtos 
necessárias.

4. Sempre que necessário e justificado para 
o desempenho das suas funções, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
podem aceder, sem aviso prévio, às 
instalações dos operadores económicos,
consultar, apreender ou tirar cópias de 
qualquer documento, aceder aos sistemas 
informáticos e proceder à recolha de todas 
as amostras de produtos necessárias.

Or. fr

Justificação

A segurança dos consumidores e a luta contra a fraude exigem o reforço dos poderes de 
investigação das autoridades de fiscalização, que devem poder efetuar controlos sem aviso 
prévio, apreender documentos e aceder aos sistemas informáticos, dado que a maioria dos 
documentos só está armazenada em formato digital.

Alteração 164
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que necessário e justificado para 
o desempenho das suas funções, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
podem aceder às instalações dos 
operadores económicos e proceder à 
recolha de todas as amostras de produtos 
necessárias.

4. Sempre que necessário e justificado para 
o desempenho das suas funções, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
podem aceder às instalações dos 
operadores económicos, realizar os 
controlos documentais adequados, fazer 
cópias dos documentos relevantes e 
proceder à recolha de todas as amostras de 
produtos necessárias.

Or. es
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Justificação

Atribuir poderes adicionais às autoridades de fiscalização do mercado garantirá um 
desempenho rigoroso dos seus deveres.

Alteração 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que necessário e justificado para 
o desempenho das suas funções, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
podem aceder às instalações dos 
operadores económicos e proceder à 
recolha de todas as amostras de produtos 
necessárias.

4. Sempre que necessário e justificado para 
o desempenho das suas funções, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
podem aceder às instalações dos 
operadores económicos, realizar os 
controlos documentais adequados, fazer 
cópias dos documentos relevantes e 
proceder à recolha de todas as amostras de 
produtos necessárias.

Or. es

Alteração 166
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Devem permitir que os consumidores e 
outras partes interessadas apresentem 
queixas sobre questões relativas à 
segurança dos produtos, às atividades de 
fiscalização do mercado e a riscos 
relacionados com os produtos, e se for caso 
disso, garantir um seguimento adequado 
dessas queixas;

a) Devem permitir que os consumidores e 
outras partes interessadas apresentem 
queixas sobre questões relativas à 
segurança dos produtos, às atividades de 
fiscalização do mercado e a riscos 
relacionados com os produtos, e se for caso 
disso, garantir um seguimento adequado 
dessas queixas num prazo razoável;

Or. de
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Alteração 167
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Procuram acompanhar e manter-se 
atualizadas sobre a evolução dos 
conhecimentos científicos e técnicos 
relativos à segurança dos produtos.

c) Procuram acompanhar e manter-se 
atualizadas sobre a evolução dos 
conhecimentos científicos e técnicos 
relativos à segurança e a conformidade dos 
produtos com a legislação harmonizada 
da União.

Or. en

Justificação

Esta disposição não deve cingir-se à segurança dos produtos, devendo ser alargada a todas 
as outras questões eventualmente relevantes para a conformidade dos produtos com a 
legislação harmonizada da União.

Alteração 168
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

 c-A) Investigam acidentes e danos na 
saúde que se suspeite terem sido 
provocados por esses produtos.

Or. en

Alteração 169
Anna Hedh

Proposta de regulação
Artigo 6 – n.º 5 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-B) Investigar acidentes e danos na 
saúde associados a esses produtos;

Or. en

Alteração 170
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Verificam a conformidade dos 
produtos com a legislação da União 
aplicável.

Or. en

Alteração 171
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) São convidadas a participarem nas 
atividades de normalização a nível 
nacional que visem a elaboração ou 
revisão das normas solicitadas pela 
Comissão em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento (UE) 
n.º 1025/2012.

Or. en

Alteração 172
Norica Nicolai
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea c-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-E) Participam, sempre que possível e 
pertinente, nas atividades dos organismos 
de normalização que visem a elaboração 
ou revisão de normas em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 1025/2010.

Or. en

Justificação

Seria útil para as autoridades de fiscalização do mercado estarem intimamente associadas ao 
processo de normalização, pois isso ajudá-las-ia a manter-se atualizadas sobre a evolução 
dos conhecimentos científicos e técnicos, conforme previsto na alínea c) do presente número.

Alteração 173
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Devem ser estabelecidos e divulgados 
procedimentos adequados que permitam às 
autoridades de fiscalização do mercado 
cumprir essas obrigações.

6. Devem ser estabelecidos e divulgados 
procedimentos adequados que permitam às 
autoridades de fiscalização do mercado 
cumprir essas obrigações. Nomeadamente, 
as autoridades de fiscalização do mercado 
devem divulgar publicamente, a pedido:
a) A identidade dos produtos sobre cuja 
segurança tenham sido recebidas queixas 
ao abrigo do artigo 6.º, n.º 5, alínea a);
b) A natureza do defeito e do risco de 
segurança detetados no produto pelo 
autor da queixa, bem como quaisquer 
incidentes perigosos ou lesões registados;
c) Eventuais observações sobre a queixa 
apresentadas pelos operadores 
económicos;
d) As ações de seguimento que a 
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autoridade de fiscalização do mercado 
entendeu adequadas.

Or. en

Alteração 174
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A proteção da confidencialidade não 
pode impedir a divulgação junto das 
autoridades de fiscalização do mercado de 
informações necessárias a uma fiscalização 
eficaz do mercado.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 175
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro define um 
programa geral de fiscalização do mercado 
e assegura a sua revisão, atualizando-o 
quando necessário e, pelo menos, de quatro 
em quatro anos. O programa organizará a 
fiscalização do mercado e atividades 
conexas, terá em conta as necessidades 
específicas das empresas em geral e, em 
especial das PME, ao aplicar a legislação 
de harmonização da União e o 
Regulamento (UE) n.º […/…] [relativo à 
segurança dos produtos de consumo], e 
fornecerá orientações e assistência.
Incluirá os seguintes elementos:

1. Cada Estado-Membro define um 
programa geral de fiscalização do mercado 
e assegura a sua revisão, atualizando-o 
quando necessário e, pelo menos, de quatro 
em quatro anos. O programa organizará a 
fiscalização do mercado e atividades 
conexas.
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Or. es

Justificação

A aplicação da legislação da União não deve ser condicionada pelas necessidades 
específicas das empresas. O objetivo da presente disposição é, para todos, verificar se os 
produtos cumprem os requisitos estabelecidos na legislação da União.

Alteração 176
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro define um 
programa geral de fiscalização do mercado 
e assegura a sua revisão, atualizando-o 
quando necessário e, pelo menos, de quatro 
em quatro anos. O programa organizará a 
fiscalização do mercado e atividades 
conexas, terá em conta as necessidades 
específicas das empresas em geral e, em 
especial das PME, ao aplicar a legislação 
de harmonização da União e o 
Regulamento (UE) n.º […/…] [relativo à 
segurança dos produtos de consumo], e 
fornecerá orientações e assistência. Incluirá 
os seguintes elementos:

1. Cada Estado-Membro define um 
programa geral de fiscalização do mercado 
e assegura a sua revisão, atualizando-o 
quando necessário e, pelo menos, de quatro 
em quatro anos. O programa organizará a 
fiscalização do mercado e atividades 
conexas, terá em conta as necessidades 
específicas dos consumidores, ao aplicar a 
legislação de harmonização da União e o 
Regulamento (UE) n.º […/…] [relativo à 
segurança dos produtos de consumo], e 
fornecerá orientações e assistência aos 
operadores relevantes. Incluirá os 
seguintes elementos:

Or. de

Alteração 177
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro define um 
programa geral de fiscalização do mercado 
e assegura a sua revisão, atualizando-o 

1. Cada Estado-Membro define um 
programa geral de fiscalização do mercado 
e assegura a sua revisão, atualizando-o 
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quando necessário e, pelo menos, de quatro 
em quatro anos. O programa organizará a 
fiscalização do mercado e atividades 
conexas, terá em conta as necessidades 
específicas das empresas em geral e, em 
especial das PME, ao aplicar a legislação 
de harmonização da União e o 
Regulamento (UE) n.º […/…] [relativo à 
segurança dos produtos de consumo], e 
fornecerá orientações e assistência. Incluirá 
os seguintes elementos:

quando necessário e, pelo menos, de quatro 
em quatro anos. O programa organizará a 
fiscalização do mercado e atividades 
conexas, terá em conta as necessidades 
específicas das empresas e dos 
consumidores ao aplicar a legislação de 
harmonização da União e o Regulamento 
(UE) n.º […/…] [relativo à segurança dos 
produtos de consumo], e fornecerá 
orientações e assistência. Incluirá os 
seguintes elementos:

Or. en

Alteração 178
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os recursos financeiros, humanos, 
técnicos e outros atribuídos às 
autoridades;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição podia restringir a flexibilidade do Estado-Membro para organizar de forma 
eficaz as suas atividades de fiscalização do mercado.

Alteração 179
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os recursos financeiros, humanos, 
técnicos e outros atribuídos às 

Suprimido
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autoridades;

Or. es

Justificação

As orientações e assistência aos operadores económicos não são correspondentes às 
características das autoridades de fiscalização e podem comprometer a sua independência. 
Propõe-se a supressão da alínea b), considerando-se um tema confidencial.

Alteração 180
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os níveis e modalidades de cálculo 
das taxas aplicáveis aos operadores 
económicos nos termos dos artigos 10.º e 
16.º do presente regulamento;

Or. en

Justificação

A fim de incentivar o surgimento de uma prática comum no que respeita às taxas cobradas 
aos operadores económicos que disponibilizem produtos perigosos ou não conformes no 
mercado, parece adequado incluir informações sobre as referidas taxas nos programas 
gerais de fiscalização do mercado, de modo a que tanto a Comissão como os outros 
Estados-Membros sejam delas informados.

Alteração 181
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os laboratórios de análises 
especializados nas categorias a que 
pertencem os produtos verificados, de 
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acordo com os critérios previstos no artigo 
28.º;

Or. it

Alteração 182
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas gerais e setoriais, e 
correspondentes atualizações, são 
comunicados aos restantes 
Estados-Membros e à Comissão, e são 
publicados, sob reserva do disposto no 
artigo 6.º, n.º 6, por via eletrónica e, se for 
caso disso, por outros meios.

3. Os programas gerais e setoriais, e 
correspondentes atualizações, são 
elaborados após consulta às partes 
interessadas relevantes e comunicados aos 
restantes Estados-Membros e à Comissão.
Os referidos programas são publicados, 
sob reserva do disposto no artigo 6.º, n.º 6, 
por via eletrónica e, se for caso disso, por 
outros meios.

Or. en

Justificação

A fim de garantir que os programas de fiscalização do mercado têm em consideração as 
necessidades das empresas, consumidores, etc., os Estados-Membros devem consultar as 
partes interessadas antes de elaborar os programas.

Alteração 183
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas gerais e setoriais, e 
correspondentes atualizações, são 
comunicados aos restantes 
Estados-Membros e à Comissão, e são 
publicados, sob reserva do disposto no 

3. Os programas gerais e setoriais, e 
correspondentes atualizações, são 
comunicados aos restantes 
Estados-Membros através da Comissão, e 
são publicados, sob reserva do disposto no 
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artigo 6.º, n.º 6, por via eletrónica e, se for 
caso disso, por outros meios.

artigo 6.º, n.º 6, por via eletrónica e, se for 
caso disso, por outros meios.

Or. es

Justificação

É mais eficaz que a Comissão dê a conhecer os programas aos Estados-Membros.

Alteração 184
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Mediante pedido, os operadores 
económicos e, quando aplicável, os 
organismos de avaliação da 
conformidade, disponibilizam às 
autoridades de fiscalização do mercado 
toda a documentação e informação 
exigida por essas autoridades para a 
realização das suas atividades, numa 
língua facilmente compreendida pelas 
mesmas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta supressão está relacionada com as alterações destinadas a especificar mais 
concretamente as obrigações dos diferentes operadores económicos.

Alteração 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Mediante pedido, os operadores 1. Mediante pedido fundamentado, os 
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económicos e, quando aplicável, os 
organismos de avaliação da conformidade, 
disponibilizam às autoridades de 
fiscalização do mercado toda a 
documentação e informação exigida por 
essas autoridades para a realização das suas 
atividades, numa língua facilmente 
compreendida pelas mesmas.

operadores económicos e, quando 
aplicável, os organismos de avaliação da 
conformidade, disponibilizam às 
autoridades de fiscalização do mercado 
toda a documentação e informação exigida 
por essas autoridades para a realização das 
suas atividades. Se um operador 
económico tiver obtido a documentação e 
informação em causa de um outro 
operador económico e se estas estiverem 
classificadas como confidenciais de 
acordo com as normas da UE e dos 
Estados-Membros relativas ao sigilo 
comercial, a sua confidencialidade deve 
ser garantida no caso da disponibilização 
destes documentos e informações.

Or. de

Alteração 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Mediante pedido, os operadores 
económicos e, quando aplicável, os 
organismos de avaliação da conformidade, 
disponibilizam às autoridades de 
fiscalização do mercado toda a 
documentação e informação exigida por 
essas autoridades para a realização das suas 
atividades, numa língua facilmente 
compreendida pelas mesmas.

1. Mediante pedido fundamentado, os 
operadores económicos e, quando 
aplicável, os organismos de avaliação da 
conformidade, disponibilizam às 
autoridades de fiscalização do mercado 
toda a documentação e informação exigida 
por essas autoridades para a realização das 
suas atividades, em formato físico ou 
eletrónico e numa língua facilmente 
compreendida pelas mesmas. Essa 
informação deve incluir dados que 
permitam a identificação exata do produto 
e facilitem a sua rastreabilidade, 
consoante o caso.

Or. en
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Justificação

Esta formulação tem como objetivo evitar encargos administrativos desnecessários sobre os 
operadores económicos, deixando claras as informações que podem ser solicitadas pelas 
autoridades de fiscalização do mercado. O n.º 2 do presente artigo é redundante, pelo que a 
parte relevante do mesmo foi integrada no presente número.

Alteração 187
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Mediante pedido, os operadores 
económicos e, quando aplicável, os 
organismos de avaliação da conformidade, 
disponibilizam às autoridades de 
fiscalização do mercado toda a 
documentação e informação exigida por 
essas autoridades para a realização das suas 
atividades, numa língua facilmente 
compreendida pelas mesmas.

1. Mediante pedido, os operadores 
económicos e, quando aplicável, os 
organismos de avaliação da conformidade, 
disponibilizam às autoridades de 
fiscalização do mercado toda a 
documentação e informação exigida por 
essas autoridades para a realização das suas 
atividades, numa língua facilmente 
compreendida pelos utilizadores finais, 
nas condições determinadas pelo 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 188
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Mediante pedido, os operadores 
económicos e, quando aplicável, os 
organismos de avaliação da conformidade, 
disponibilizam às autoridades de 
fiscalização do mercado toda a 
documentação e informação exigida por 
essas autoridades para a realização das suas 

1. Mediante pedido e sem prejuízo dos 
artigos R2, n.º 9, R4, n.º 9, e R5, n.º 5, do 
anexo I da Decisão n.º 768/2008/CE, os 
operadores económicos e, quando 
aplicável, os organismos de avaliação da 
conformidade, disponibilizam às 
autoridades de fiscalização do mercado 
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atividades, numa língua facilmente 
compreendida pelas mesmas.

toda a documentação e informação exigida 
por essas autoridades para a realização das 
suas atividades, numa língua facilmente 
compreendida pelas mesmas.

Or. en

Alteração 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores económicos fornecem 
todas as informações necessárias às
autoridades de fiscalização do mercado, 
incluindo informações que permitam a 
identificação exata do produto e que 
facilitem a sua rastreabilidade.

2. Os operadores económicos devem 
cooperar com as autoridades de 
fiscalização do mercado, a pedido destas, 
no que se refere a qualquer ação para 
evitar os riscos decorrentes de produtos 
que tenham colocado ou disponibilizado 
no mercado.

Or. en

Justificação

Em consonância com as disposições de outros artigos do presente regulamento, convém 
prever uma obrigação de cooperação por parte dos operadores económicos. Esta obrigação 
passa por tomar medidas corretivas e outras que se revelem necessárias para evitar os 
riscos. Esta alteração está em consonância com as disposições do novo quadro normativo.

Alteração 190
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os fabricantes e importadores 
indicam o seu nome, designação 
comercial ou marca comercial registadas, 
bem como o seu endereço de contacto, no 
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produto, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o produto. O 
endereço deve indicar um único ponto de 
contacto do fabricante ou do importador.

Or. en

Justificação

Embora os requisitos de rastreabilidade sejam aplicáveis sempre que os produtos apresentem 
um risco identificado, devem ficar limitados a esses produtos, donde a referência aos 
produtos que se regem por requisitos de segurança específicos. Por outro lado, devido aos 
custos da medida, deve ser sempre permitida a alternativa razoável de indicar os dados em 
causa na embalagem ou no material que acompanha o produto.

Alteração 191
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os fabricantes e importadores 
indicam o seu nome, designação 
comercial ou marca comercial registadas, 
bem como o seu endereço de contacto, no 
produto, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o produto. O 
endereço deve indicar um único ponto de 
contacto do fabricante ou do importador.

Or. en

Justificação

Embora os requisitos de rastreabilidade sejam aplicáveis sempre que os produtos apresentem 
um risco identificado, devem ficar limitados a esses produtos, donde a referência aos 
produtos que se regem por requisitos de segurança específicos. Por outro lado, devido aos 
custos da medida, deve ser sempre permitida a alternativa razoável de indicar os dados em 
causa na embalagem ou no material que acompanha o produto.

Alteração 192
Constance Le Grip
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. As informações disponibilizadas ou 
fornecidas às autoridades de fiscalização 
do mercado por força do presente artigo 
devem ser apresentadas de forma legível e 
ordenada.

Or. fr

Alteração 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Obrigações gerais dos fabricantes

1. Para a colocação dos seus produtos no 
mercado, os fabricantes devem garantir 
que os mesmos foram projetados e 
fabricados em conformidade com a 
legislação da UE aplicável.
2. Os fabricantes devem elaborar a 
documentação técnica exigida em 
conformidade com a legislação 
harmonizada da UE aplicável.
3. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado não está conforme com a 
legislação harmonizada da UE aplicável 
devem tomar imediatamente as medidas 
corretivas necessárias para assegurar a 
conformidade do produto ou proceder à 
sua retirada ou recolha, se for esse o caso. 
Além disso, se o produto apresentar um 
risco para a saúde e a segurança do 
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consumidor, os fabricantes devem 
informar imediatamente as autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, 
sobretudo no que se refere à não 
conformidade e às medidas corretivas 
tomadas.
4. Os fabricantes estabelecidos fora da 
União nomeiam um único representante 
autorizado estabelecido na União para 
efeitos de fiscalização do mercado.

Or. en

Justificação

O artigo 8.º da proposta deve ser completado em matéria de obrigações dos operadores 
económicos. Neste contexto, e de acordo com a Decisão n.º 768/2008/CE, relativa a um 
quadro comum para a comercialização de produtos, o Regulamento (UE) n.º 167/2013, 
relativo à homologação e fiscalização do mercado de tratores agrícolas e florestais, o 
Regulamento (UE) n.º. 168/2013, relativo à homologação e fiscalização do mercado dos 
veículos de duas ou três rodas e dos quadriciclos, e a Diretiva n.º 2009/48/CE, relativa à 
segurança dos brinquedos, é necessário prever obrigações específicas para os diversos 
operadores económicos, cujas responsabilidades diferem consoante a sua posição na cadeia 
de abastecimento.

Alteração 194
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-B
Obrigações dos fabricantes

1. Para a colocação dos seus produtos no 
mercado, os fabricantes devem garantir 
que os mesmos foram projetados e 
fabricados em conformidade com a 
legislação da União aplicável.
2. Na proporcionalidade dos riscos 
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potenciais de um produto, os fabricantes 
devem adotar sistemas de gestão de 
qualidade adequados para garantir a 
conformidade e a segurança dos seus 
produtos. Os fabricantes devem realizar 
testes por amostragem dos produtos 
disponibilizados no mercado, investigar e 
manter um registo das queixas 
apresentadas, dos produtos 
não-conformes e das recolhas de 
produtos, bem como manter os 
distribuidores informados das ações de 
acompanhamento realizadas. 
3. Os fabricantes devem elaborar a 
documentação técnica exigida em 
conformidade com a legislação 
harmonizada da União aplicável.
4. Os fabricantes devem conservar a 
documentação técnica por um período de 
10 anos após a colocação do produto no 
mercado e disponibilizá-la, mediante 
pedido fundamentado, às autoridades de 
fiscalização do mercado.
5. Os fabricantes devem assegurar que os 
seus produtos indicam o tipo, o lote ou o 
número de série, ou quaisquer outros 
elementos que permitam a respetiva 
identificação e sejam facilmente visíveis e 
legíveis ou, se as dimensões ou a natureza 
do produto não o permitirem, que a 
informação exigida seja indicada na 
embalagem ou num documento que 
acompanhe o produto.
6. Os fabricantes indicam o seu nome, 
nome comercial registado ou marca 
registada e endereço de contacto no 
produto, ou, se tal não for possível, na 
embalagem ou num documento que 
acompanhe o produto. O endereço deve 
indicar um único ponto de contacto.
7. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado apresenta um risco e não está 
conforme com a legislação harmonizada 
da UE aplicável devem tomar 
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imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a 
conformidade do produto ou proceder à 
sua retirada ou recolha, se for esse o caso. 
Além disso, se o produto apresentar um 
risco grave, os fabricantes devem 
informar imediatamente as autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, 
sobretudo no que se refere ao risco e às 
medidas corretivas tomadas.

Or. en

Justificação

Clarificação das obrigações e responsabilidades dos diferentes operadores económicos 
previstas na legislação.

Alteração 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-C
Obrigações gerais dos mandatários únicos
Para efeitos de fiscalização do mercado, o 
mandatário único desempenha as funções 
especificadas no mandato que lhe é 
conferido pelo fabricante. 
As obrigações previstas no artigo [8.º-A, 
n.º 1 – Obrigações gerais do fabricante] e 
elaboração da documentação técnica não 
se inserem no mandato do mandatário 
único.
O mandato deve permitir ao mandatário 
único, no mínimo: 
a) Manter a declaração de 
conformidade CE e a documentação 
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técnica à disposição das autoridades de 
fiscalização nacionais; 
b) Mediante pedido fundamentado de uma 
autoridade nacional competente, facultar-
lhe toda a informação e documentação 
necessárias para demonstrar a 
conformidade de um produto com a 
legislação de harmonização da União;
c) Cooperar com as autoridades nacionais 
competentes, a pedido destas, em qualquer 
ação que vise eliminar os riscos 
decorrentes dos produtos abrangidos pelo 
seu mandato.

Or. en

Alteração 196
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-D
Mandatários

1. Um fabricante estabelecido fora da 
União nomeia um mandatário 
estabelecido na União para efeitos de 
fiscalização do mercado.
2. Para efeitos de fiscalização do 
mercado, o mandatário desempenha as 
funções especificadas no mandato que lhe 
é conferido pelo fabricante. O mandato 
deve permitir ao mandatário, no mínimo:
a) Mediante pedido fundamentado de uma 
autoridade de fiscalização do mercado, 
facultar-lhe toda a informação e 
documentação necessárias para 
demonstrar a conformidade de um 
produto;
b) Cooperar com as autoridades de 
fiscalização do mercado, a pedido destas, 
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em qualquer ação que vise eliminar os 
riscos decorrentes de produtos abrangidos 
pelo seu mandato.

Or. en

Justificação

Clarificação das obrigações e responsabilidades dos mandatários que os fabricantes 
estabelecidos fora da União Europeia se propõem nomear. Esta alteração substitui a 
alteração 36 do relator.

Alteração 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 8-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-E
Obrigações gerais dos importadores

1. Os importadores apenas colocam no 
mercado produtos conformes e seguros.
2. Antes de colocarem um produto no 
mercado, os importadores devem garantir 
que o fabricante elaborou a 
documentação técnica e que o produto 
ostenta a marcação exigida e é 
acompanhado pelos documentos 
necessários.
3. Se os importadores considerarem ou 
tiverem motivos para considerar que um 
determinado produto não está em 
conformidade com a legislação da UE 
aplicável, não devem colocá-lo no 
mercado. Além disso, se considerarem ou 
tiverem motivos para considerar que o 
produto em causa apresenta um risco 
grave, devem informar o fabricante e as 
autoridades de fiscalização do mercado. 
Relativamente aos produtos homologados, 
devem igualmente informar a autoridade 
que concedeu a homologação para o 
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efeito.

Or. en

Alteração 198
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-F
Obrigações dos importadores

1. Antes de colocarem um produto no 
mercado, os importadores devem 
assegurar que o produto está em 
conformidade com a legislação da União 
aplicável.
2. Sempre que considere ou tenha motivos 
para crer que o produto apresenta um 
risco ou não está conforme com a 
legislação de harmonização da União 
aplicável, o importador não deve colocar o 
produto no mercado até que este seja 
posto em conformidade. Além disso, se o 
produto apresentar um risco grave, o 
importador deve informar o fabricante e 
as autoridades de fiscalização do mercado 
do Estado-Membro em que se encontra 
estabelecido.
3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, o nome comercial registado ou a 
marca comercial registada e o endereço 
de contacto no produto, ou, se tal não for 
possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o produto. 
Devem garantir que nenhum rótulo 
adicional oculte quaisquer informações aí 
indicadas pelo fabricante.
4. Na proporcionalidade dos riscos 
potenciais de um produto, os 
importadores devem adotar sistemas de 
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gestão de qualidade adequados para 
garantir a conformidade e a segurança 
dos seus produtos importados. Os 
importadores devem realizar testes por 
amostragem dos produtos 
comercializados, investigar e manter um 
registo das queixas apresentadas, dos 
produtos não conformes e das recolhas de 
produtos, bem como manter o fabricante e 
os distribuidores informados das ações de 
acompanhamento realizadas. 
5. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado apresenta um risco e não está 
conforme com a legislação harmonizada 
da UE aplicável devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a 
conformidade do produto ou proceder à 
sua retirada ou recolha, se for esse o caso. 
Além disso, se o produto apresentar um 
risco grave, os importadores devem 
informar imediatamente as autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, 
sobretudo no que se refere ao risco e às 
medidas corretivas tomadas.
6. Os importadores devem conservar a 
documentação técnica por um período de 
10 anos após a colocação do produto no 
mercado e disponibilizá-la, mediante 
pedido fundamentado, às autoridades de 
fiscalização do mercado.

Or. en

Justificação

Clarificação das obrigações e responsabilidades dos diferentes operadores económicos 
previstas na legislação.
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Alteração 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 8-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-G
Obrigações gerais dos distribuidores

1. Ao disponibilizarem um produto no 
mercado, os distribuidores devem atuar 
com a diligência devida em relação aos 
requisitos previstos na legislação da 
União.
Antes de disponibilizarem um produto no 
mercado, os distribuidores verificam que 
o produto ostenta a marcação 
regulamentar exigida ou a marca de 
homologação, quando aplicável, e é 
acompanhado pelos documentos 
necessários para demonstrar a sua 
conformidade, incluindo as informações 
da rotulagem, quando aplicável, bem 
como pelas instruções e informações de 
segurança na língua ou línguas oficiais 
do Estado-Membro em que se pretende 
disponibilizar o produto no mercado. 
2. Os distribuidores fornecem todas as 
informações necessárias às autoridades 
de fiscalização do mercado, incluindo 
informações que permitam a identificação 
exata do produto e facilitem a sua 
rastreabilidade.

Or. en

Alteração 200
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8-H (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-H
Obrigações dos distribuidores

1. Sempre que considere ou tenha motivos 
para crer que o produto apresenta um 
risco ou não está conforme com a 
legislação de harmonização da União 
aplicável, o distribuidor não deve 
disponibilizar o produto no mercado até 
que este seja posto em conformidade. 
Além disso, se o produto apresentar um 
risco grave, o distribuidor deve informar 
do facto o fabricante ou o importador, 
consoante o caso, bem como a autoridade 
de fiscalização do mercado do 
Estado-Membro em que está estabelecido 
o distribuidor.
2. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado apresenta um risco e não está 
conforme com a legislação harmonizada 
da UE aplicável devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a 
conformidade do produto ou proceder à 
sua retirada ou recolha, se for esse o caso. 
Além disso, se o produto apresentar um 
risco grave, os importadores devem 
informar imediatamente as autoridades de 
fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, 
sobretudo no que se refere ao risco e às 
medidas corretivas tomadas.
3. Caso lhe seja pedida a documentação 
técnica, o distribuidor deve agir no 
sentido de obter essa documentação e 
enviá-la à autoridade em causa, ou 
diligenciar para que a documentação seja 
diretamente enviada pelo fabricante à 
referida autoridade. Neste último caso, o 
distribuidor é responsável e passível de 
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sanções se a autoridade não receber a 
documentação técnica. Após receção de 
um pedido fundamentado, o distribuidor 
pode entrar em contacto com o 
importador, o fabricante ou o mandatário 
para obter a documentação ou diligenciar 
para que esta seja diretamente enviada à 
autoridade. A obrigação de os 
distribuidores fornecerem, mediante 
pedido fundamentado, a documentação 
técnica a uma autoridade não os obriga a 
conservar essa documentação.

Or. en

Justificação

Importa clarificar as obrigações e responsabilidades dos diferentes operadores económicos 
previstas na legislação. A clarificação expressa no ponto 4 permite ao fabricante garantir 
que as informações comerciais de natureza confidencial constantes da documentação técnica 
não sejam partilhadas de forma sistemática com os distribuidores, que são concorrentes 
potenciais, e permaneçam confidenciais.

Alteração 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 8-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-I
Não conformidade formal dos produtos

1. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem exigir a um operador 
económico que corrija a não 
conformidade formal de um produto com 
a legislação de harmonização da União 
sempre que detetarem os casos de não 
conformidade formal seguintes:
a) A marcação CE ou outras marcações 
exigidas pela legislação de harmonização 
da União não foram afixadas ou foram 
afixadas incorretamente;
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b) A declaração da UE de conformidade, 
quando exigida, não foi emitida ou foi 
emitida incorretamente;
c) A documentação técnica está 
incompleta ou é inexistente;
d) A rotulagem ou instruções de utilização 
exigidas estão incompletas ou são 
inexistentes.
2. Se o operador económico não corrigir a 
não conformidade formal a que se refere 
o n.º 1, as autoridades de fiscalização do 
mercado asseguram a retirada ou recolha 
do produto.

Or. en

Justificação

Não é adequado criar um nexo de causalidade automático entre uma situação de não 
conformidade formal e a existência de um risco material. Deste modo, propõe-se um 
tratamento distinto dos casos de não conformidade formal, sem excluir a realização de uma 
avaliação do risco.

Alteração 202
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

 Produtos que apresentam um risco Procedimentos para lidar com produtos 
não conformes ou produtos que 
apresentam um risco

Or. en

Alteração 203
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título
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Texto da Comissão Alteração

 Produtos que apresentam um risco Produtos não conformes e produtos que 
apresentam um risco

Or. en

Alteração 204
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, no decurso dos controlos 
referidos no artigo 6.º, n.º 1, ou em virtude 
de informações recebidas, as autoridades 
de fiscalização do mercado disponham de 
razões suficientes para considerar que um 
produto colocado ou disponibilizado no 
mercado ou utilizado na prestação de um 
serviço pode apresentar um risco, devem 
avaliar o risco eventual desse produto, 
tendo em conta as considerações e os 
critérios estabelecidos no artigo 13.º

1. Sempre que, no decurso dos controlos 
referidos no artigo 6.º, n.º 1, ou em virtude 
de informações recebidas, as autoridades 
de fiscalização do mercado disponham de 
razões suficientes para considerar que um 
produto colocado ou disponibilizado no 
mercado ou utilizado na prestação de um 
serviço pode apresentar um risco, devem 
avaliar o risco eventual do produto em 
causa, tendo em conta os requisitos 
previstos na legislação da União aplicável 
e, se necessário, as considerações e os 
critérios estabelecidos no artigo 13.º

Or. en

Alteração 205
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que, no decurso dos controlos 
referidos no artigo 6.º, n.º 1, ou em virtude 
de informações recebidas, as autoridades 

1. Sempre que, no decurso dos controlos 
referidos no artigo 6.º, n.º 1, ou em virtude 
de informações recebidas, as autoridades 
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de fiscalização do mercado disponham de 
razões suficientes para considerar que um 
produto colocado ou disponibilizado no 
mercado ou utilizado na prestação de um 
serviço pode apresentar um risco, devem 
avaliar o risco eventual desse produto, 
tendo em conta as considerações e os 
critérios estabelecidos no artigo 13.º

de fiscalização do mercado disponham de 
razões suficientes para considerar que um 
produto colocado ou disponibilizado no 
mercado ou utilizado na prestação de um 
serviço pode apresentar um risco ou não 
está de algum modo conforme com a 
legislação aplicável da União, devem 
avaliar esse produto, tendo em conta as 
considerações e os critérios estabelecidos 
no artigo 13.º

Or. en

Alteração 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, no decurso dos controlos 
referidos no artigo 6.º, n.º 1, ou em virtude 
de informações recebidas, as autoridades 
de fiscalização do mercado disponham de 
razões suficientes para considerar que um 
produto colocado ou disponibilizado no 
mercado ou utilizado na prestação de um 
serviço pode apresentar um risco, devem 
avaliar o risco eventual desse produto, 
tendo em conta as considerações e os 
critérios estabelecidos no artigo 13.º

1. Sempre que, no decurso dos controlos 
referidos no artigo 6.º, n.º 1, ou em virtude 
de informações recebidas, as autoridades 
de fiscalização do mercado disponham de 
razões suficientes para considerar que um 
produto colocado ou disponibilizado no 
mercado ou utilizado na prestação de um 
serviço pode apresentar um risco ou não 
estar de algum modo conforme com a 
legislação da União aplicável, devem 
avaliar o risco eventual desse produto, 
tendo em conta as considerações e os 
critérios estabelecidos no artigo 13.º

Or. en

Alteração 207
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, no decurso dos controlos 
referidos no artigo 6.º, n.º 1, ou em virtude 
de informações recebidas, as autoridades 
de fiscalização do mercado disponham de 
razões suficientes para considerar que um 
produto colocado ou disponibilizado no 
mercado ou utilizado na prestação de um 
serviço pode apresentar um risco, devem 
avaliar o risco eventual desse produto, 
tendo em conta as considerações e os 
critérios estabelecidos no artigo 13.º

1. Sempre que, no decurso dos controlos 
referidos no artigo 6.º, n.º 1, ou em virtude 
de informações recebidas, as autoridades 
de fiscalização do mercado concluam ou 
disponham de razões suficientes para 
considerar que um produto colocado ou 
disponibilizado no mercado ou utilizado na 
prestação de um serviço pode apresentar 
um risco, devem avaliar o risco eventual 
desse produto, tendo em conta as 
considerações e os critérios estabelecidos 
no artigo 13.º

Or. de

Alteração 208
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, no decurso dos controlos 
referidos no artigo 6.º, n.º 1, ou em virtude 
de informações recebidas, as autoridades 
de fiscalização do mercado disponham de 
razões suficientes para considerar que um 
produto colocado ou disponibilizado no 
mercado ou utilizado na prestação de um 
serviço pode apresentar um risco, devem 
avaliar o risco eventual desse produto, 
tendo em conta as considerações e os 
critérios estabelecidos no artigo 13.º

1. Sempre que, no decurso dos controlos 
referidos no artigo 6.º, n.º 1, ou em virtude 
de informações recebidas, as autoridades 
de fiscalização do mercado disponham de 
razões suficientes para considerar que um 
produto colocado ou disponibilizado no 
mercado ou utilizado na prestação de um 
serviço pode apresentar um risco, devem 
avaliar o risco eventual desse produto, 
tendo em conta as considerações e os 
critérios estabelecidos no artigo 13.º do 
presente regulamento e o artigo 6.º do 
regulamento relativo à segurança dos 
produtos de consumo.

Or. es

Justificação

Para a realização da avaliação do risco deve ter-se em conta as considerações e os critérios 
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estabelecidos no artigo 13.º, que não abrange a avaliação do risco (avaliação da segurança) 
para os produtos não harmonizados que não dispõem de nenhuma norma, pelo que se propõe 
que o artigo seja completado tendo em conta o artigo 6.º do regulamento relativo à 
segurança dos produtos de consumo (RSPC), que abrange esta situação.

Alteração 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, no decurso dos controlos 
referidos no artigo 6.º, n.º 1, ou em virtude 
de informações recebidas, as autoridades 
de fiscalização do mercado disponham de 
razões suficientes para considerar que um 
produto colocado ou disponibilizado no 
mercado ou utilizado na prestação de um 
serviço pode apresentar um risco, devem 
avaliar o risco eventual desse produto, 
tendo em conta as considerações e os 
critérios estabelecidos no artigo 13.º

1. Sempre que, no decurso dos controlos 
referidos no artigo 6.º, n.º 1, ou em virtude 
de informações recebidas, as autoridades 
de fiscalização do mercado disponham de 
razões suficientes para considerar que um 
produto colocado ou disponibilizado no 
mercado ou utilizado na prestação de um 
serviço pode apresentar um risco, devem 
avaliar o risco eventual desse produto, 
tendo em conta as considerações e os 
critérios estabelecidos no artigo 13.º do 
presente regulamento e o artigo 6.º do 
regulamento relativo à segurança dos 
produtos de consumo.

Or. es

Alteração 210
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo R31 e nos termos 
do artigo R34 do anexo I da Decisão 
n.º 768/2008/CE, um Estado-Membro 
deve exigir ao operador económico em 
causa que ponha termo à não 
conformidade sempre que detetar uma das 
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seguintes indicações:
a) A marcação de conformidade foi 
aposta em violação do disposto no artigo 
[R11] ou do artigo [R12] da Decisão n.º 
768/2008/CE;
b) A marcação de conformidade não foi 
aposta;
c) A declaração CE de conformidade não 
foi elaborada;
d) A declaração CE de conformidade não 
foi corretamente elaborada;
e) A documentação técnica não está 
disponível ou não está completa;
Caso a não conformidade referida no 
n.º 1 persista, o Estado-Membro em causa 
deve tomar as medidas adequadas para 
restringir ou proibir a disponibilização no 
mercado do produto ou para garantir que 
o mesmo seja recolhido ou retirado do 
mercado.

Or. en

Alteração 211
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Para isso, as autoridades de fiscalização do 
mercado têm devidamente em conta todos 
os resultados de testes e avaliações de risco 
já realizados ou disponibilizados em 
relação ao produto em causa por um 
operador económico ou por qualquer outra 
pessoa ou autoridade, incluindo as 
autoridades de outros Estados-Membros.

Para isso, as autoridades de fiscalização do 
mercado têm em conta todos os resultados 
de testes e avaliações de risco, facilmente 
compreensíveis, já realizados ou 
disponibilizados em relação ao produto em 
causa por um operador económico ou por 
qualquer outra pessoa ou autoridade, 
incluindo as autoridades de outros 
Estados-Membros.

Or. es
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Justificação

Suprimir «devidamente», que pode levar a diferentes interpretações, e, além disso, incluir 
«compreensíveis», a fim de ter em conta os resultados da avaliação de risco.

Alteração 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Para isso, as autoridades de fiscalização do 
mercado têm devidamente em conta todos 
os resultados de testes e avaliações de risco 
já realizados ou disponibilizados em 
relação ao produto em causa por um 
operador económico ou por qualquer outra 
pessoa ou autoridade, incluindo as 
autoridades de outros Estados-Membros.

Para isso, as autoridades de fiscalização do 
mercado têm devidamente em conta todos 
os resultados de testes e avaliações de 
risco, facilmente compreensíveis, já 
realizados ou disponibilizados em relação 
ao produto em causa por um operador 
económico ou por qualquer outra pessoa ou 
autoridade, incluindo as autoridades de 
outros Estados-Membros.

Or. es

Alteração 213
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para isso, as autoridades de fiscalização do 
mercado têm devidamente em conta todos 
os resultados de testes e avaliações de risco 
já realizados ou disponibilizados em 
relação ao produto em causa por um 
operador económico ou por qualquer outra 
pessoa ou autoridade, incluindo as 
autoridades de outros Estados-Membros.

Para isso, as autoridades de fiscalização do 
mercado têm devidamente em conta todos 
os resultados de testes objetivos e 
avaliações de risco já realizados ou 
disponibilizados em relação ao produto em 
causa por um operador económico ou por 
qualquer outra pessoa ou autoridade, 
incluindo as autoridades de outros 
Estados-Membros.

Or. de
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Alteração 214
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que refere a um produto sujeito à 
legislação de harmonização da União, a 
não conformidade formal com essa 
legislação constitui razão suficiente para 
as autoridades de fiscalização do mercado 
considerarem que o produto pode 
apresentar um risco, nos seguintes casos:

Suprimido

a) A marcação CE ou outras marcações 
exigidas pela legislação de harmonização 
da União não foram afixadas ou foram 
afixadas incorretamente;
b) A declaração da UE de conformidade, 
quando exigida, não foi emitida ou foi 
emitida incorretamente;
c) A documentação técnica está 
incompleta ou inexistente;
d) A rotulagem ou instruções de utilização 
exigidas estão incompletas ou 
inexistentes.
Independentemente de a avaliação do 
risco demonstrar que o produto apresenta 
de facto um risco, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem exigir que 
o operador económico corrija a não 
conformidade formal. Se o operador 
económico não o fizer, as autoridades de 
fiscalização do mercado garantem que o 
produto é retirado ou recolhido do 
mercado.

Or. en
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Alteração 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que refere a um produto sujeito à 
legislação de harmonização da União, a 
não conformidade formal com essa 
legislação constitui razão suficiente para 
as autoridades de fiscalização do mercado 
considerarem que o produto pode 
apresentar um risco, nos seguintes casos:

Suprimido

a) A marcação CE ou outras marcações
exigidas pela legislação de harmonização 
da União não foram afixadas ou foram 
afixadas incorretamente;
b) A declaração da UE de conformidade, 
quando exigida, não foi emitida ou foi 
emitida incorretamente;
c) A documentação técnica está 
incompleta ou inexistente;
d) A rotulagem ou instruções de utilização 
exigidas estão incompletas ou 
inexistentes.
Independentemente de a avaliação do 
risco demonstrar que o produto apresenta 
de facto um risco, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem exigir que 
o operador económico corrija a não 
conformidade formal. Se o operador 
económico não o fizer, as autoridades de 
fiscalização do mercado garantem que o 
produto é retirado ou recolhido do 
mercado.

Or. en

Justificação

Não parece adequado considerar a não conformidade formal uma razão suficiente para crer 
que o produto pode apresentar um risco. Deste modo, propõe-se um tratamento distinto dos 
casos de não conformidade formal. O texto foi adaptado e passou para o novo artigo 8.º-A.
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Alteração 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No que refere a um produto sujeito à 
legislação de harmonização da União, a 
não conformidade formal com essa 
legislação constitui razão suficiente para as 
autoridades de fiscalização do mercado 
considerarem que o produto pode 
apresentar um risco, nos seguintes casos:

No que refere a um produto sujeito à 
legislação de harmonização da União, a 
não conformidade formal com essa 
legislação pode constituir razão suficiente 
para as autoridades de fiscalização do 
mercado considerarem que o produto pode 
apresentar um risco, nos seguintes casos:

Or. de

Justificação

Cabe às autoridades de fiscalização do mercado decidir se um produto implica riscos.

Alteração 217
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 No que refere a um produto sujeito à 
legislação de harmonização da União, a 
não conformidade formal com essa
legislação constitui razão suficiente para as 
autoridades de fiscalização do mercado 
considerarem que o produto pode 
apresentar um risco, nos seguintes casos:

No que refere a um produto, a 
não conformidade formal com a legislação 
da União constitui razão suficiente para as 
autoridades de fiscalização do mercado 
considerarem que o produto pode 
apresentar um risco, nos seguintes casos:

Or. es

Justificação

A não conformidade formal deve abranger todos os produtos, incluindo os não 
harmonizados, já que no RSPC é estabelecida a obrigação de dispor de documentação 



AM\1002709PT.doc 97/193 PE516.934v01-00

PT

técnica que confirme a segurança do produto que vai ser colocado no mercado, identifique os 
operadores económicos e contribua com instruções e advertências, se for caso disso.

Alteração 218
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O produto ou qualquer apresentação 
do produto exibe, sem autorização de uma 
marca comercial que é idêntica ou 
similar, uma marca comercial registada 
para este produto, não permitindo, por 
conseguinte, garantir a sua autenticidade 
ou origem;

Or. en

Alteração 219
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O produto ou qualquer apresentação 
desse produto contém, sem autorização, 
uma marca que é idêntica ou semelhante 
à marca registada para esse produto, não 
permitindo assim garantir a sua 
autenticidade ou origem;

Or. fr

Alteração 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Independentemente de a avaliação do risco 
demonstrar que o produto apresenta de 
facto um risco, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem exigir que
o operador económico corrija a 
não conformidade formal. Se o operador 
económico não o fizer, as autoridades de 
fiscalização do mercado garantem que o 
produto é retirado ou recolhido do 
mercado.

Independentemente de a avaliação do risco 
demonstrar que o produto apresenta de 
facto um risco, o operador económico deve 
corrigir a não conformidade formal. Se o 
operador económico não o fizer, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
podem garantir que o produto é retirado ou 
recolhido do mercado. Pequenas infrações 
podem levar a uma advertência ou à 
aplicação de uma coima.

Or. de

Justificação

As autoridades de fiscalização do mercado devem estar em posição de punir as pequenas 
infrações.

Alteração 221
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Independentemente de a avaliação do risco 
demonstrar que o produto apresenta de 
facto um risco, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem exigir que 
o operador económico corrija a não 
conformidade formal. Se o operador 
económico não o fizer, as autoridades de 
fiscalização do mercado garantem que o 
produto é retirado ou recolhido do 
mercado.

Independentemente de a avaliação do risco 
demonstrar que o produto apresenta de 
facto um risco, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem exigir que 
o operador económico corrija a não 
conformidade formal. Se o operador 
económico não o fizer, as autoridades de 
fiscalização do mercado podem, se for 
caso disso, retirar ou recolher o produto 
em causa até a não conformidade ser 
corrigida.

Or. en
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Justificação

Os produtos apenas sujeitos a infrações menores não devem ser tratados da mesma forma 
que os produtos que apresentam um risco geral.

Alteração 222
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Independentemente de a avaliação do risco 
demonstrar que o produto apresenta de 
facto um risco, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem exigir que 
o operador económico corrija a não 
conformidade formal. Se o operador 
económico não o fizer, as autoridades de 
fiscalização do mercado garantem que o 
produto é retirado ou recolhido do 
mercado.

Independentemente de a avaliação do risco 
demonstrar que o produto apresenta de 
facto um risco, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem exigir que 
o operador económico corrija a não 
conformidade formal. Se o operador 
económico não o fizer, as autoridades de 
fiscalização do mercado garantem que o 
produto é retirado ou recolhido do 
mercado. São aplicáveis avisos e sanções 
em caso de violação.

Or. en

Alteração 223
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Independentemente de a avaliação do risco 
demonstrar que o produto apresenta de 
facto um risco, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem exigir que 
o operador económico corrija a 
não conformidade formal. Se o operador 
económico não o fizer, as autoridades de 
fiscalização do mercado garantem que o 
produto é retirado ou recolhido do 

Independentemente de a avaliação do risco 
demonstrar que o produto apresenta de 
facto um risco, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem exigir que 
o operador económico responsável pela 
primeira distribuição corrija a 
não conformidade formal. Se o operador
económico não o fizer, as autoridades de 
fiscalização do mercado garantem que o 
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mercado. produto é retirado ou recolhido do 
mercado.

Or. it

Alteração 224
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Independentemente de a avaliação do risco 
demonstrar que o produto apresenta de 
facto um risco, as autoridades de
fiscalização do mercado devem exigir que 
o operador económico corrija a 
não conformidade formal. Se o operador 
económico não o fizer, as autoridades de 
fiscalização do mercado garantem que o 
produto é retirado ou recolhido do 
mercado.

Independentemente de a avaliação do risco 
demonstrar que o produto apresenta de 
facto um risco, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem exigir que 
o operador económico responsável pela 
primeira distribuição corrija a 
não conformidade formal. Se o operador 
económico não o fizer, as autoridades de 
fiscalização do mercado garantem que o 
produto é retirado ou recolhido do 
mercado.

Or. it

Alteração 225
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 10.º, n.º 4, sempre 
que as autoridades de fiscalização do 
mercado constatem que um produto 
apresenta efetivamente um risco, devem 
especificar sem demora as medidas 
corretivas necessárias a ser tomadas, num 
determinado prazo, pelo operador 
económico para eliminar esse risco. As 

Sem prejuízo do artigo 10.º, n.º 4, sempre 
que as autoridades de fiscalização do 
mercado constatem que um produto 
apresenta efetivamente um risco, devem 
especificar sem demora as medidas 
corretivas necessárias a ser tomadas, num 
determinado prazo, pelo responsável pela 
primeira distribuição para eliminar esse 
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autoridades de fiscalização do mercado 
podem recomendar ou acordar com o 
operador económico em causa quais as 
medidas corretivas a aplicar.

risco. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem recomendar ou acordar 
com o responsável pela primeira 
distribuição em causa quais as medidas 
corretivas a aplicar.

Or. it

Alteração 226
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 10.º, n.º 4, sempre 
que as autoridades de fiscalização do 
mercado constatem que um produto 
apresenta efetivamente um risco, devem 
especificar sem demora as medidas 
corretivas necessárias a ser tomadas, num 
determinado prazo, pelo operador 
económico para eliminar esse risco. As 
autoridades de fiscalização do mercado 
podem recomendar ou acordar com o 
operador económico em causa quais as 
medidas corretivas a aplicar.

Sem prejuízo do artigo 10.º, n.º 4, sempre 
que as autoridades de fiscalização do 
mercado constatem que um produto 
apresenta efetivamente um risco, devem 
especificar sem demora as medidas 
corretivas necessárias a ser tomadas, num 
determinado prazo, pelo responsável pela 
primeira distribuição para eliminar esse 
risco. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem recomendar ou acordar 
com o responsável pela primeira 
distribuição em causa quais as medidas 
corretivas a aplicar.

Or. it

Alteração 227
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 10.º, n.º 4, sempre 
que as autoridades de fiscalização do 
mercado constatem que um produto 

Sem prejuízo do artigo 10.º, n.º 4, sempre 
que as autoridades de fiscalização do 
mercado constatem que um produto 
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apresenta efetivamente um risco, devem 
especificar sem demora as medidas 
corretivas necessárias a ser tomadas, num 
determinado prazo, pelo operador 
económico para eliminar esse risco. As 
autoridades de fiscalização do mercado 
podem recomendar ou acordar com o 
operador económico em causa quais as 
medidas corretivas a aplicar.

apresenta efetivamente um risco, devem 
especificar sem demora as medidas 
corretivas necessárias a ser tomadas, num 
determinado prazo, pelo operador 
económico para eliminar esse risco e para 
aplicar as ações corretivas e ser ouvido, 
apresentando, se for caso disso, as 
alegações que considere necessárias.

Or. es

Justificação

No presente parágrafo aparecem três conceitos com significados muito diferentes para que as 
autoridades de fiscalização apliquem medidas corretivas: «especificar sem demora» ao 
operador económico, «recomendar» ao operador económico e «acordar» com o operador 
económico. Isto gera interpretações diversas sobre um assunto crucial como o da adoção de 
medidas em relação a produtos de risco. É proposta a supressão do último ponto. É a 
autoridade de fiscalização que adota a medida de limitar a comercialização e o próprio 
operador económico que decide as medidas a aplicar para evitar que o produto apresente um 
risco e se é possível regularizá-lo ou não, ou se deve ser destruído, dependendo do produto e 
dos seus incumprimentos. Por outro lado, o prazo determinado que lhe é concedido deve 
permitir ao operador económico refletir sobre a situação, determinar as medidas a adotar e, 
se for caso disso, demonstrar que o seu produto é seguro, apresentando as alegações e a 
documentação que considere necessária. Os operadores económicos não têm todos a mesma 
responsabilidade e é muito difícil que um distribuidor consiga realizar uma avaliação do 
risco.

Alteração 228
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O operador económico garante que são 
aplicadas todas as medidas corretivas aos 
produtos visados e por ele disponibilizados 
no mercado da União.

O responsável pela primeira distribuição 
garante que são aplicadas todas as medidas 
corretivas aos produtos visados e por ele 
disponibilizados no mercado da União.

Or. it
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Alteração 229
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O operador económico garante que são 
aplicadas todas as medidas corretivas aos 
produtos visados e por ele disponibilizados 
no mercado da União.

O responsável pela primeira distribuição 
garante que são aplicadas todas as medidas 
corretivas aos produtos visados e por ele 
disponibilizados no mercado da União.

Or. it

Alteração 230
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O operador económico deve fornecer todas 
as informações necessárias às autoridades 
de fiscalização do mercado nos termos do 
artigo 8.º, em particular as seguintes 
informações:

O responsável pela primeira distribuição
deve fornecer todas as informações 
necessárias às autoridades de fiscalização 
do mercado nos termos do artigo 8.º, em 
particular as seguintes informações:

Or. it

Alteração 231
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O operador económico deve fornecer todas 
as informações necessárias às autoridades 
de fiscalização do mercado nos termos do 
artigo 8.º, em particular as seguintes 

O responsável pela primeira distribuição
deve fornecer todas as informações 
necessárias às autoridades de fiscalização 
do mercado nos termos do artigo 8.º, em 
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informações: particular as seguintes informações:

Or. it

Alteração 232
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Se possível, as autoridades de fiscalização 
do mercado identificam o fabricante ou o 
importador do produto e tomam todas as 
medidas que sejam aplicáveis a esse 
operador económico, para além das 
aplicáveis ao distribuidor.

Caso não seja possível identificar o 
responsável pela primeira distribuição do 
produto, as autoridades de fiscalização
intervêm junto do distribuidor.

Or. it

Alteração 233
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Se possível, as autoridades de fiscalização 
do mercado identificam o fabricante ou o 
importador do produto e tomam todas as 
medidas que sejam aplicáveis a esse 
operador económico, para além das 
aplicáveis ao distribuidor.

Caso não seja possível identificar o 
responsável pela primeira distribuição do 
produto, as autoridades de fiscalização
intervêm junto do distribuidor.

Or. it

Alteração 234
Lara Comi
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas corretivas a aplicar pelos 
operadores económicos em relação a um 
produto que apresente um risco podem 
incluir:

4. As medidas corretivas a aplicar pelos 
responsáveis pela primeira distribuição
em relação a um produto que apresente um 
risco podem incluir:

Or. it

Alteração 235
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas corretivas a aplicar pelos 
operadores económicos em relação a um 
produto que apresente um risco podem 
incluir:

4. As medidas corretivas a aplicar pelos 
responsáveis pela primeira distribuição
em relação a um produto que apresente um 
risco podem incluir:

Or. it

Alteração 236
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas corretivas a aplicar pelos 
operadores económicos em relação a um 
produto que apresente um risco podem 
incluir:

4. As medidas corretivas em relação a um 
produto que apresente um risco podem 
incluir:

Or. es
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Justificação

Esta parece ser uma relação voluntária de medidas corretivas destinadas a produtos que 
apresentem um risco. Essas medidas podem ser adotadas voluntariamente pelos operadores 
económicos ou impostas pelas autoridades de fiscalização do mercado, tal como disposto no 
artigo 8.º, n.º 1, da DSGP. Por conseguinte, a adição de «a aplicar pelos operadores 
económicos» na parte introdutória gera confusão e propõe-se que seja suprimida.

Alteração 237
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 - alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) No caso de um produto suscetível de 
apresentar um risco apenas em certas 
condições ou para certas pessoas, e quando 
esse risco não esteja abrangido por 
requisitos da legislação de harmonização
da União:

b) No caso de um produto suscetível de 
apresentar um risco apenas em certas 
condições ou para certas pessoas, e quando 
esse risco não esteja abrangido por 
requisitos da legislação da União:

Or. es

Justificação

Não esclarece que se aplica a todos os produtos, pelo que é proposto suprimir «de 
harmonização».

Alteração 238
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

medidas para alertar, em tempo útil e de 
forma adequada, as pessoas suscetíveis de 
ficar expostas ao risco, nomeadamente 
através da publicação de avisos especiais;

iii) medidas para alertar, sem demoras 
injustificadas, as pessoas suscetíveis de 
ficar expostas ao risco, nomeadamente 
através da publicação de avisos especiais;

Or. en
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Alteração 239
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) medidas para alertar, em tempo útil e 
de forma adequada, as pessoas suscetíveis 
de ficar expostas ao risco, nomeadamente 
através da publicação de avisos especiais;

iii) medidas para alertar, imediatamente e 
de forma adequada, as pessoas suscetíveis 
de ficar expostas ao risco, nomeadamente 
através da publicação de avisos especiais;

Or. es

Justificação

A alínea b), subalínea iii), substitui «em tempo útil» por «imediatamente», conforme a 
redação da diretiva relativa à segurança geral dos produtos (DSGP) em vigor.

Alteração 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) medidas para alertar, em tempo útil e 
de forma adequada, as pessoas suscetíveis 
de ficar expostas ao risco, nomeadamente 
através da publicação de avisos especiais;

iii) medidas para alertar, imediatamente e 
de forma adequada, as pessoas suscetíveis 
de ficar expostas ao risco, nomeadamente 
através da publicação de avisos especiais;

Or. es

Alteração 241
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea d) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) a interdição de colocação ou 
disponibilização do produto no mercado;

i) a interdição imediata de colocação ou 
disponibilização do produto no mercado;

Or. es

Justificação

Incluir «imediata», uma vez que se trata de produtos que apresentam um risco grave, tal 
como na redação da DSGP. 

Alteração 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a interdição de colocação ou 
disponibilização do produto no mercado;

i) a interdição imediata de colocação ou 
disponibilização do produto no mercado;

Or. es

Alteração 243
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a retirada ou recolha do produto e
medidas para alertar as pessoas para o risco 
existente;

ii) a retirada ou recolha do produto, assim 
como medidas para alertar imediatamente 
as pessoas de forma adequada para o risco 
existente;

Or. de
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Alteração 244
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode adotar atos de 
execução para estabelecer as modalidades 
de comunicação das informações a que se 
refere o n.º 3, terceiro parágrafo, e 
garantir simultaneamente a eficácia e o 
bom funcionamento do sistema. Tais atos 
de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 32.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 245
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre a identidade do operador 
económico em causa não possa ser 
determinada pelas autoridades de 
fiscalização do mercado ou o operador 
económico não tenha aplicado as medidas 
corretivas necessárias em conformidade 
com o artigo 9.º, n.º 3, no prazo 
especificado, as autoridades de fiscalização 
do mercado tomam todas as medidas 
necessárias para eliminar o risco 
apresentado pelo produto.

1. Sempre que a identidade do operador 
económico em causa não possa ser 
determinada pelas autoridades de 
fiscalização do mercado ou o operador 
económico não tenha acautelado o dever 
de diligência ou não tenha aplicado as 
medidas corretivas necessárias em 
conformidade com o artigo 9.º, n.º 3, no 
prazo especificado, as autoridades de 
fiscalização do mercado tomam todas as 
medidas necessárias para eliminar o risco 
apresentado pelo produto.

Or. fr



PE516.934v01-00 110/193 AM\1002709PT.doc

PT

Alteração 246
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades de fiscalização do mercado 
podem destruir ou inutilizar por outros 
meios os produtos que apresentem um 
risco, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado. Podem 
imputar ao operador económico em causa 
os custos desta medida.

As autoridades de fiscalização do mercado 
podem destruir ou inutilizar por outros 
meios os produtos que apresentem um 
risco, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado. São 
imputadas ao operador económico todas 
as despesas incorridas pela autoridade de 
fiscalização no âmbito da aplicação da 
presente disposição (destruição de 
produtos, trabalho realizado, etc.), a 
menos que a autoridade de fiscalização 
considere esta decisão desproporcional, 
caso em que poderá decidir a imputação
de apenas parte dos custos ao operador 
económico em causa.

Or. en

Justificação

Se os custos dos testes ou da destruição dos produtos forem primeiramente pagos pelas 
autoridades de fiscalização do mercado e depois refaturados aos operadores infratores, 
continuará a impender um risco sobre as autoridades de fiscalização do mercado até ao 
pagamento do operador económico. Os custos devem ser diretamente faturados aos 
operadores infratores pelos prestadores de serviços que realizarem os testes ou a destruição 
dos produtos, de modo a evitar os efeitos de congelamento decorrentes do risco financeiro 
que pesa sobre as autoridades de fiscalização do mercado. Mais importante ainda, este 
procedimento reduzirá a incerteza das autoridades de fiscalização do mercado relativamente 
às suas próprias despesas, permitindo-lhes tomar as medidas adequadas sem preocupações 
desnecessárias quanto à afetação dos seus recursos.

Alteração 247
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades de fiscalização do mercado 
podem destruir ou inutilizar por outros 
meios os produtos que apresentem um 
risco, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado. Podem 
imputar ao operador económico em causa 
os custos desta medida.

As autoridades de fiscalização do mercado 
podem destruir ou inutilizar por outros 
meios os produtos que apresentem um 
risco, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado. O operador 
económico em causa deve assumir os 
custos das medidas adotadas pelas 
autoridades de fiscalização do mercado, a 
não ser que a autoridade de fiscalização 
do mercado o considere 
desproporcionado.

Or. de

Alteração 248
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades de fiscalização do mercado 
podem destruir ou inutilizar por outros 
meios os produtos que apresentem um 
risco, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado. Podem 
imputar ao operador económico em causa 
os custos desta medida.

As autoridades de fiscalização do mercado 
podem destruir ou inutilizar por outros 
meios os produtos que apresentem um 
risco, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado. Caso o
operador económico em causa seja 
identificado, ser-lhe-ão imputados por 
inteiro os custos desta medida.

Or. en

Justificação

Caso a destruição de um produto ou outras medidas destinadas a torná-lo inoperacional 
sejam necessários para evitar o risco, o operador económico responsável pela 
disponibilização desse produto no mercado da UE deve suportar os custos totais da 
operação. Esta obrigação terá um efeito dissuasor sobre os operadores económicos e 
aliviará igualmente os encargos financeiros suportados pelas autoridades de fiscalização do 
mercado.
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Alteração 249
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades de fiscalização do mercado 
podem destruir ou inutilizar por outros 
meios os produtos que apresentem um 
risco, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado. Podem 
imputar ao operador económico em causa 
os custos desta medida.

As autoridades de fiscalização do mercado 
podem destruir ou inutilizar por outros 
meios os produtos que apresentem um 
risco, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado. O operador 
económico em causa suporta os custos 
desta medida.

Or. en

Alteração 250
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades de fiscalização do mercado 
podem destruir ou inutilizar por outros 
meios os produtos que apresentem um 
risco, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado. Podem 
imputar ao operador económico em causa
os custos desta medida.

As autoridades de fiscalização do mercado 
podem destruir ou inutilizar por outros 
meios os produtos que apresentem um 
risco, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado. Podem 
imputar ao operador económico 
responsável pela primeira distribuição os 
custos desta medida.

Or. it

Alteração 251
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Antes de tomar qualquer medida nos 
termos do n.º 1 em relação a um operador 
económico que não tenha aplicado as 
medidas corretivas necessárias, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
devem conceder-lhe um período de, pelo 
menos, 10 dias, para ser ouvido.

Suprimido

Or. es

Justificação

A prática geral consiste em, ao localizar um produto que possa apresentar um risco, informar 
o operador económico e conceder-lhe um período para ser ouvido, durante o qual pode 
proceder a correções ou alegações, como disposto no artigo 21.º do Regulamento 
765/2008/CE. Para tal, já está determinado um prazo no artigo 9.º, n.º 3, pelo que não é 
aceitável conceder um novo prazo se durante o primeiro o operador económico não aplicou 
as medidas corretivas necessárias que a autoridade de fiscalização especificou.

Alteração 252
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de tomar qualquer medida nos 
termos do n.º 1 em relação a um operador 
económico que não tenha aplicado as 
medidas corretivas necessárias, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
devem conceder-lhe um período de, pelo 
menos, 10 dias, para ser ouvido.

3. Antes de tomar qualquer medida nos 
termos do n.º 1 em relação a um operador 
económico que não tenha acautelado o 
dever de diligência ou não tenha aplicado 
as medidas corretivas necessárias, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
devem conceder-lhe um período de, pelo 
menos, 10 dias, para ser ouvido.

Or. fr

Alteração 253
Heide Rühle
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que as autoridades de 
fiscalização do mercado considerem que 
um produto apresenta um risco grave, 
podem tomar todas as medidas necessárias, 
sem primeiro exigir ao operador 
económico a aplicação das medidas 
corretivas previstas no artigo 9.º, n.º 3, e 
sem conceder ao operador a possibilidade 
de ser ouvido previamente. Em tais casos, 
o operador económico deve ser ouvido 
logo que possível.

4. Sempre que as autoridades de 
fiscalização do mercado considerem que 
um produto apresenta um risco grave e o 
operador económico não puder ser 
identificado ou não estiver a disposto a 
tomar as medidas necessárias, podem 
tomar todas as medidas necessárias, sem 
primeiro exigir ao operador económico a 
aplicação das medidas corretivas previstas 
no artigo 9.º, n.º 3, e sem conceder ao 
operador a possibilidade de ser ouvido 
previamente. Em tais casos, o operador 
económico deve ser ouvido logo que 
possível.

Or. en

Alteração 254
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ser comunicada sem demora ao 
operador económico, juntamente com as 
informações sobre as possíveis vias de 
recurso no âmbito da legislação em vigor 
no Estado-Membro em causa;

a) Ser comunicada sem demora ao 
operador económico;

Or. es

Justificação

Não é necessário obrigar a autoridade de fiscalização a informar o operador económico 
sobre as possíveis vias de recurso para corrigir os incumprimentos. A autoridade de 
fiscalização informa sobre os incumprimentos que o produto apresenta no âmbito da 
legislação aplicável. É o operador económico que deve decidir a forma de os corrigir. É 
proposta a supressão desta parte.
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Alteração 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado publicam as informações 
relativas à identificação do produto, à 
natureza do risco e às medidas tomadas 
para prevenir, reduzir ou eliminar esse 
risco, num sítio Web dedicado, na medida 
do necessário para proteger os interesses 
dos utilizadores dos produtos na União. 
Essas informações não são publicadas 
quando seja imperativo respeitar a sua 
confidencialidade por razões de sigilo 
comercial, para preservar os dados 
pessoais de acordo com a legislação 
nacional e da União ou para não 
comprometer as atividades de controlo e 
de investigação.

Suprimido

Or. de

Justificação

Já dispomos do Sistema de Informação e Comunicação na Área da Fiscalização do Mercado 
(ICSMS). A imposição de atividades adicionais de fiscalização do mercado aos 
Estados-Membros prejudicaria, por razões de tempo, a qualidade da fiscalização.

Alteração 256
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado publicam as informações relativas 
à identificação do produto, à natureza do 

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado publicam, sem demoras 
injustificadas, as informações relativas à 
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risco e às medidas tomadas para prevenir, 
reduzir ou eliminar esse risco, num sítio 
Web dedicado, na medida do necessário 
para proteger os interesses dos utilizadores 
dos produtos na União. Essas informações 
não são publicadas quando seja imperativo 
respeitar a sua confidencialidade por 
razões de sigilo comercial, para preservar 
os dados pessoais de acordo com a 
legislação nacional e da União ou para não 
comprometer as atividades de controlo e de 
investigação.

identificação do produto, à natureza do 
risco e às medidas tomadas para prevenir, 
reduzir ou eliminar esse risco, num sítio 
Web dedicado, na medida do necessário 
para proteger os interesses dos utilizadores 
dos produtos na União. Essas informações 
não são publicadas quando seja imperativo 
respeitar a sua confidencialidade para 
preservar os dados pessoais de acordo com 
a legislação nacional e da União ou para
não comprometer as atividades de controlo 
e de investigação.

Or. en

Alteração 257
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado publicam as informações relativas 
à identificação do produto, à natureza do 
risco e às medidas tomadas para prevenir, 
reduzir ou eliminar esse risco, num sítio 
Web dedicado, na medida do necessário 
para proteger os interesses dos utilizadores 
dos produtos na União. Essas informações 
não são publicadas quando seja 
imperativo respeitar a sua 
confidencialidade por razões de sigilo 
comercial, para preservar os dados 
pessoais de acordo com a legislação 
nacional e da União ou para não 
comprometer as atividades de controlo e 
de investigação.

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado publicam as informações relativas 
à identificação do produto, à natureza do 
risco e às medidas tomadas para prevenir, 
reduzir ou eliminar esse risco - nos termos
do artigo 6.º, n.º 6 - num sítio Web 
dedicado, sem demoras injustificadas e na 
medida do necessário para proteger os 
interesses dos utilizadores dos produtos na 
União.

Or. en
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Alteração 258
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado publicam as informações relativas 
à identificação do produto, à natureza do 
risco e às medidas tomadas para prevenir, 
reduzir ou eliminar esse risco, num sítio 
Web dedicado, na medida do necessário 
para proteger os interesses dos utilizadores 
dos produtos na União. Essas informações 
não são publicadas quando seja imperativo 
respeitar a sua confidencialidade por 
razões de sigilo comercial, para preservar 
os dados pessoais de acordo com a 
legislação nacional e da União ou para não 
comprometer as atividades de controlo e de 
investigação.

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado publicam as informações relativas 
à identificação do produto, à natureza do 
risco e às medidas tomadas para prevenir, 
reduzir ou eliminar esse risco, num sítio 
Web dedicado, na medida do necessário 
para proteger os interesses dos utilizadores 
dos produtos na União. Essas informações 
não são publicadas quando seja imperativo 
respeitar a sua confidencialidade, para 
preservar os dados pessoais de acordo com 
a legislação nacional e da União ou para 
não comprometer as atividades de controlo 
e de investigação.

Or. de

Alteração 259
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado publicam as informações relativas 
à identificação do produto, à natureza do 
risco e às medidas tomadas para prevenir, 
reduzir ou eliminar esse risco, num sítio 
Web dedicado, na medida do necessário 
para proteger os interesses dos utilizadores 
dos produtos na União. Essas informações 
não são publicadas quando seja imperativo 
respeitar a sua confidencialidade por razões 
de sigilo comercial, para preservar os 
dados pessoais de acordo com a legislação 

6. Em relação aos produtos que 
apresentam um risco, as autoridades de 
fiscalização do mercado publicam as 
informações relativas à identificação do 
produto, à natureza do risco e às medidas 
tomadas para prevenir, reduzir ou eliminar 
esse risco, num sítio Web dedicado, na 
medida do necessário para proteger os 
interesses dos utilizadores dos produtos na 
União. Essas informações não são 
publicadas quando seja imperativo 
respeitar a sua confidencialidade por razões 
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nacional e da União ou para não 
comprometer as atividades de controlo e de 
investigação.

de sigilo comercial, para preservar os 
dados pessoais de acordo com a legislação 
nacional e da União ou para não 
comprometer as atividades de controlo e de 
investigação.

Or. es

Justificação

É necessário especificar que a informação publicada no sítio Web se refere aos produtos que 
apresentam um risco.

Alteração 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado publicam as informações relativas 
à identificação do produto, à natureza do 
risco e às medidas tomadas para prevenir, 
reduzir ou eliminar esse risco, num sítio 
Web dedicado, na medida do necessário 
para proteger os interesses dos utilizadores 
dos produtos na União. Essas informações 
não são publicadas quando seja imperativo 
respeitar a sua confidencialidade por razões 
de sigilo comercial, para preservar os 
dados pessoais de acordo com a legislação 
nacional e da União ou para não 
comprometer as atividades de controlo e de 
investigação.

6. Em relação aos produtos que 
apresentam um risco, as autoridades de 
fiscalização do mercado publicam as 
informações relativas à identificação do 
produto, à natureza do risco e às medidas 
tomadas para prevenir, reduzir ou eliminar 
esse risco, num sítio Web dedicado, na 
medida do necessário para proteger os 
interesses dos utilizadores dos produtos na 
União. Essas informações não são 
publicadas quando seja imperativo 
respeitar a sua confidencialidade por razões 
de sigilo comercial, para preservar os 
dados pessoais de acordo com a legislação 
nacional e da União ou para não 
comprometer as atividades de controlo e de 
investigação.

Or. es

Alteração 261
Heide Rühle
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem cobrar taxas aos 
operadores económicos, cobrindo a 
totalidade ou parte das suas atividades, 
incluindo os testes efetuados para avaliar 
os riscos, nos casos em que sejam tomadas 
medidas em conformidade com o n.º 1 ou 
n.º 4.

8. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem cobrar taxas aos 
operadores económicos que sejam 
detetados a colocar ou disponibilizar 
produtos não conformes e produtos que 
apresentam um risco no mercado da 
União. Essas taxas devem cobrir a 
totalidade ou parte das suas atividades, 
incluindo os testes efetuados para avaliar 
os riscos, nos casos em que sejam tomadas 
medidas em conformidade com o n.º 1.

Or. en

Alteração 262
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem cobrar taxas aos 
operadores económicos, cobrindo a 
totalidade ou parte das suas atividades, 
incluindo os testes efetuados para avaliar 
os riscos, nos casos em que sejam tomadas 
medidas em conformidade com o n.º 1 ou 
n.º 4.

8. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem cobrar taxas aos 
operadores económicos responsáveis pela 
primeira distribuição, cobrindo parte das 
suas atividades, incluindo os testes 
efetuados para avaliar os riscos, nos casos 
em que sejam tomadas medidas em 
conformidade com o n.º 1 ou n.º 4. As 
taxas são calculadas com base nos custos 
reais de cada atividade de fiscalização do 
mercado e são impostas aos operadores 
económicos responsáveis pela primeira 
distribuição sujeitos a essas atividades de 
fiscalização em função do papel que 
desempenham na cadeia de 
abastecimento, tendo em conta a 
dimensão das empresas e, em particular, a 
situação das PME, bem como a atividade 
efetivamente realizada pelo operador 
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económico no âmbito do processo 
produtivo e a sua incidência na segurança 
do produto.
Essa taxa não deve exceder os custos reais 
da atividade de fiscalização do mercado 
desenvolvida e pode refletir parcial ou 
totalmente o tempo despendido pelo 
pessoal das autoridades de fiscalização do 
mercado no desempenho dos controlos da 
fiscalização do mercado.

Or. it

Alteração 263
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Se for descoberto um produto não 
conforme, tendo o fabricante encarregado 
um organismo terceiro de realizar partes 
do processo de avaliação de conformidade 
do mesmo, a autoridade de fiscalização do 
mercado deve adotar medidas que levem à 
verificação e, quando apropriado, à 
limitação ou à anulação da acreditação, 
da autorização ou da nomeação deste 
organismo terceiro.

Or. de

Alteração 264
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 8-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8-B. Os fundos ou receitas obtidos através 
da cobrança dessas taxas são afetados ao 
financiamento das atividades das 
autoridades de fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 265
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de 60 dias a contar da 
comunicação pela Comissão aos 
Estados-Membros, nos termos do artigo 
20.º, n.º 4, das medidas tomadas pelo 
Estado-Membro notificador original em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 1 ou 
n.º 4, qualquer Estado-Membro pode opor-
se a essas medidas quando digam respeito a 
um produto abrangido por legislação de 
harmonização da União. O Estado-Membro 
em causa deve indicar os motivos dessa 
objeção, as diferenças eventuais detetadas 
na avaliação do risco apresentado pelo 
produto e qualquer circunstância especial e 
informação adicional sobre o produto em 
causa.

1. No prazo de 15 dias a contar da 
comunicação pela Comissão aos Estados 
Membros, nos termos do artigo 20.º, n.º 4, 
das medidas tomadas pelo Estado-Membro 
notificador original em conformidade com 
o artigo 10.º, n.º 1 ou n.º 4, qualquer 
Estado-Membro pode opor-se a essas 
medidas quando digam respeito a um 
produto abrangido por legislação de 
harmonização da União. O Estado-Membro 
em causa deve indicar os motivos dessa 
objeção, as diferenças eventuais detetadas 
na avaliação do risco apresentado pelo 
produto e qualquer circunstância especial e 
informação adicional sobre o produto em 
causa.

Or. es

Justificação

O prazo de 60 dias para levantar objeções a uma medida adotada é excessivamente longo e 
prejudica os próprios operadores económicos. Neste prazo, somado ao prazo da Comissão 
para a resolução, as autoridades de fiscalização já poderiam ter adotado medidas para 
limitar a comercialização do produto como medida de precaução ou já poderiam ter 
recusado uma importação e devolvido a mercadoria à sua origem. As informações 
disponibilizadas pelo Estado-Membro notificador juntamente com a notificação (os relatórios 
de ensaio, a justificação da medida e a avaliação do risco) são suficientes para determinar 
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num prazo breve se a medida é ou não adequada. Não é necessário esperar 60 dias. Para 
evitar os prejuízos em relação aos operadores económicos, propõe-se estabelecer dois 
prazos: um pequeno, de 15 dias, para levantar objeções, e um mais longo, de 60 dias, para 
que a Comissão chegue a uma resolução.

Alteração 266
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso seja formulada uma objeção por 
um Estado-Membro nos termos do n.º 1 ou 
a Comissão considerar que as medidas 
nacionais podem ser contrárias à legislação 
da União, a Comissão procede 
imediatamente à consulta do(s) 
operador(es) económico(s) visado(s) e à 
avaliação das medidas nacionais, tomando 
em conta toda a informação técnica ou 
científica disponível.

3. Caso seja formulada uma objeção por 
um Estado-Membro nos termos do n.º 1 ou 
a Comissão considerar que as medidas 
nacionais podem ser contrárias à legislação 
da União, a Comissão procede 
imediatamente à consulta do 
Estado-Membro notificador, do(s) 
operador(es) económico(s) visado(s) e à 
avaliação das medidas nacionais, no prazo 
máximo de 60 dias, tomando em conta 
toda a informação técnica ou científica 
disponível.

Or. es

Justificação

É essencial que se consulte o Estado-Membro que emitiu a notificação, já que este possui 
todas as provas que deram lugar à medida.

Alteração 267
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que for apresentada uma 
objeção no prazo de 15 dias, referido no 
n.º 1, por parte da Comissão ou de um 
Estado-Membro, a Comissão transmitirá 
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a informação a todos os 
Estados-Membros através dos pontos de 
contacto RAPEX.

Or. es

Justificação

É fundamental para as autoridades de fiscalização do mercado saber se foi apresentada uma 
objeção a determinada medida adotada em relação a um produto suscetível de ser perigoso, e 
se essa objeção foi comunicada através do RAPEX.

Alteração 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Sempre que for apresentada uma 
objeção no âmbito do n.º 1 por parte da 
Comissão ou de um Estado-Membro, a 
Comissão transmitirá a informação a 
todos os Estados-Membros através dos 
pontos de contacto RAPEX.

Or. es

Alteração 269
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Com base nos resultados da avaliação 
efetuada nos termos do n.º 3, a Comissão 
pode decidir, por meio de atos de 
execução, se as medidas nacionais são 
justificadas e se devem ser adotadas 
medidas análogas por todos os 
Estados-Membros que ainda não o fizeram. 

4. Com base nos resultados da avaliação 
efetuada nos termos do n.º 3, a Comissão 
decide, por meio de atos de execução e no 
prazo de 3 meses, se as medidas nacionais 
são justificadas e se devem ser adotadas 
medidas análogas por todos os 
Estados-Membros que ainda não o fizeram. 
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Nesse caso, notifica a decisão aos 
Estados-Membros visados e comunica 
imediatamente a decisão a todos os 
Estados-Membros e operador(es) 
económico(s) em causa.

Nesse caso, notifica a decisão aos 
Estados-Membros visados e comunica 
imediatamente a decisão a todos os 
Estados-Membros e operador(es) 
económico(s) em causa.

Or. en

Alteração 270
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Com base nos resultados da avaliação 
efetuada nos termos do n.º 3, a Comissão 
pode decidir, por meio de atos de 
execução, se as medidas nacionais são 
justificadas e se devem ser adotadas 
medidas análogas por todos os 
Estados-Membros que ainda não o fizeram. 
Nesse caso, notifica a decisão aos 
Estados-Membros visados e comunica 
imediatamente a decisão a todos os 
Estados-Membros e operador(es) 
económico(s) em causa.

4. Com base nos resultados da avaliação 
efetuada nos termos do n.º 3, a Comissão 
decide, sem demoras injustificadas e por 
meio de atos de execução, se as medidas 
nacionais são justificadas e se devem ser 
adotadas medidas análogas por todos os 
Estados-Membros que ainda não o fizeram. 
Nesse caso, notifica a decisão aos 
Estados-Membros visados e comunica 
imediatamente a decisão a todos os 
Estados-Membros e operador(es) 
económico(s) em causa.

Or. en

Justificação

A segurança jurídica deve ser assegurada aos operadores económicos. Por conseguinte, 
deve-se decidir atempadamente se as medidas adotadas são ou não justificadas.

Alteração 271
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um produto, ou uma 
categoria ou um grupo de produtos, 
apresente claramente um risco grave ao ser 
utilizado em conformidade com o fim a 
que se destina ou em condições 
razoavelmente previsíveis, a Comissão 
pode aplicar, por meio de atos de execução, 
todas as medidas consideradas adequadas 
em função da gravidade da situação, 
incluindo medidas que proíbam, 
suspendam ou restrinjam a colocação ou 
disponibilização no mercado do produto 
em causa ou que estabeleçam condições 
especiais para a sua comercialização, a fim 
de garantir um elevado nível de proteção 
do interesse público, desde que esse risco 
não possa ser controlado de maneira 
satisfatória por medidas tomadas pelo(s) 
Estado(s)-Membro(s) visado(s) ou por 
qualquer outro procedimento previsto na 
legislação da União. Mediante esses atos 
de execução, a Comissão pode determinar 
quais as medidas de controlo apropriadas a 
adotar pelos Estados-Membros para 
garantir a sua aplicação efetiva.

1. Sempre que um produto, ou uma 
categoria ou um grupo de produtos, 
apresente claramente um risco grave ao ser 
utilizado em conformidade com o fim a 
que se destina ou em condições 
razoavelmente previsíveis, a Comissão 
pode aplicar, por meio de atos de execução, 
todas as medidas consideradas adequadas 
em função da gravidade da situação, 
incluindo medidas que proíbam, 
suspendam ou restrinjam a colocação ou 
disponibilização no mercado do produto 
em causa ou que estabeleçam condições 
especiais para a sua comercialização. Além 
das medidas especificamente definidas no 
presente regulamento, a Comissão pode 
tomar quaisquer outras medidas de 
emergência adequadas para garantir um 
elevado nível de proteção do interesse 
público, desde que esse risco não possa ser 
controlado de maneira satisfatória por 
medidas tomadas pelo(s) Estado(s)-
Membro(s) visado(s) ou por qualquer outro 
procedimento previsto na legislação da 
União.
Mediante esses atos de execução, a 
Comissão pode determinar quais as 
medidas de controlo e prevenção 
apropriadas a adotar pelos 
Estados-Membros para garantir a sua 
aplicação efetiva. As autoridades de 
fiscalização do mercado devem identificar 
os riscos relacionados com produtos 
abrangidos pelo presente regulamento e 
as características desses riscos, 
respeitando eventuais indicações e 
instruções transmitidas pela Comissão a 
propósito dos métodos, grelhas e critérios 
efetivos a aplicar para avaliar os riscos.
As autoridades de fiscalização do mercado 
devem registar estas informações no 
Sistema de Informação e Comunicação 
na área da Fiscalização do Mercado a que 
se refere o artigo 21.º.
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Se for caso disso, esses atos de execução 
devem incluir a definição dos modelos de 
produtos em que os testes devem ser 
executados, independentemente dos 
definidos pelo operador económico, bem 
como os critérios de avaliação dos riscos. 
Os atos de execução referidos no primeiro 
parágrafo são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 32.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar uma fiscalização no mercado mais eficaz das decisões de emergência da 
Comissão e de partilhar as melhores práticas nas categorias mais perigosas de produtos não 
alimentares (artigo 12.º da proposta de Regulamento relativo à fiscalização do mercado), 
propõe-se que seja concedido à Comissão o direito a fazer uso dos instrumentos existentes no 
quadro jurídico em matéria de produtos alimentares.

Alteração 272
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os atos de execução referidos no primeiro 
parágrafo são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 32.º, 
n.º 2.

Os atos de execução referidos no primeiro 
parágrafo são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 32.º, 
n.º 2, em conformidade com as 
recomendações do comité referido no 
artigo 19.º, n.º 1, primeiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) n.º [.../… do 
Parlamento Europeu e do Conselho de ... 
relativo à segurança geral dos produtos]*.

__________________
* JO: inserir o número, a data e a 
referência do Regulamento relativo à 
segurança geral dos produtos 
(COD 2013/0049).
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Or. de

Alteração 273
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Por motivos imperiosos de urgência 
devidamente justificados, relacionados 
com a saúde e a segurança das pessoas 
em geral, a saúde e a segurança no local 
de trabalho, a proteção do consumidor e 
do ambiente, a segurança pública e outros 
interesses públicos, a Comissão pode 
adotar atos de execução imediatamente 
aplicáveis em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 32.º, n.º 3.

Por motivos imperiosos de urgência 
devidamente justificados, a Comissão pode 
adotar atos de execução imediatamente 
aplicáveis em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 32.º, n.º 3.

Or. es

Alteração 274
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para os produtos de consumo com risco 
para a saúde e a segurança, as medidas 
adotadas em parágrafos anteriores a este 
número serão aplicadas em conformidade 
com o artigo XXX do RSPC.

Or. es

Justificação

As medidas da União contra produtos que apresentam um risco grave devem ser abrangidas 
pelo RSPC. Todavia, tendo em conta o seu âmbito, propõe-se que sejam limitadas aos 
produtos de consumo com risco para a saúde e a segurança.
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Alteração 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que se refere aos produtos e riscos
abrangidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006, qualquer decisão tomada 
pela Comissão nos termos do n.º 1 do 
presente artigo é válida por um período até 
dois anos e pode ser prorrogada por 
períodos adicionais igualmente de dois 
anos no máximo. Tal decisão não prejudica 
os procedimentos previstos no referido 
regulamento.

2. No que se refere aos produtos 
abrangidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006, a Comissão só pode tomar 
uma decisão no termos do n.º 1 do 
presente artigo se tiver motivos razoáveis 
para crer que é necessário agir 
imediatamente para proteger a saúde 
humana ou o ambiente. Qualquer decisão 
tomada pela Comissão nos termos do n.º 1 
do presente artigo é válida por um período 
até dois anos e pode ser prorrogada por 
períodos adicionais igualmente de dois 
anos no máximo. Tal decisão não prejudica 
os procedimentos previstos no referido 
regulamento. A Comissão deve informar 
imediatamente os Estados-Membros e a 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
sobre a sua decisão, indicando as razões 
da mesma, e apresentar as informações 
científicas e técnicas em que se baseia a 
medida provisória em causa. Se a medida 
provisória adotada pela Comissão 
implicar uma restrição à colocação no 
mercado ou à utilização de uma 
substância, a Comissão deve iniciar um 
procedimento comunitário de restrição, 
solicitando à Agência Europeia dos 
Produtos Químicos a elaboração de um 
dossiê, em conformidade com o anexo XV 
do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, no 
prazo de três meses a contar da data da 
decisão da Comissão.

Or. de

Justificação

Harmonização com o procedimento de restrição nos termos do artigo 129.º do Regulamento 
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REACH, para evitar a dupla regulamentação. Se a decisão da Comissão constituir uma 
restrição à colocação no mercado ou à utilização de uma substância, esta decisão deve levar 
à abertura de um procedimento comunitário de restrição.

Alteração 276
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Avaliação do risco Avaliação da segurança

Or. es

Alteração 277
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A Comissão adota, através de atos de 
execução, uma metodologia geral de 
avaliação dos riscos e, se pertinente, 
orientações para a aplicação dessa 
metodologia a categorias específicas de 
produtos. Os referidos atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
32.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Deve existir uma abordagem comum para a avaliação dos riscos, conforme descrito no plano 
de ação plurianual da Comissão para a fiscalização de produtos na UE. Isso contribuirá 
para evitar situações em que as autoridades de fiscalização do mercado dos diversos 
Estados-Membros chegam a conclusões diferentes na avaliação de riscos do mesmo produto. 
Esta alteração baseia-se na alteração 43 da relatora, segundo a qual a possibilidade de a 
Comissão adotar os referidos atos de execução passa a ser uma obrigação.
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Alteração 278
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação do risco baseia-se na 
informação técnica ou científica 
disponível.

1. A avaliação do risco baseia-se na 
informação técnica ou científica disponível 
e é realizada seguindo a metodologia 
geral de avaliação dos riscos elaborada 
pela Comissão nos termos do número 
anterior e, se pertinente, de acordo com as 
orientações para a aplicação dessa 
metodologia a categorias específicas de 
produtos.

Or. en

Justificação

Deve existir uma abordagem comum para a avaliação dos riscos, conforme descrito no plano 
de ação plurianual da Comissão. A base dessa abordagem já existe, pelo que importa 
introduzir as atualizações necessárias o quanto antes, para que a avaliação de riscos prevista 
no presente regulamento se realize de acordo com uma metodologia comum. Isso contribuirá 
para evitar situações em que as autoridades de fiscalização do mercado dos diversos 
Estados-Membros chegam a conclusões diferentes na avaliação de riscos do mesmo produto.

Alteração 279
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação do risco baseia-se na 
informação técnica ou científica 
disponível.

1. A avaliação do risco baseia-se na 
informação técnica ou científica 
disponível. A avaliação do risco realiza-se 
de acordo com a metodologia geral de 
avaliação dos riscos estabelecida e 
aplicada pela Comissão e, se for caso 
disso, em conformidade com a aplicação 
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dessa metodologia pela Comissão a uma 
categoria específica de produtos.

Or. en

Justificação

Depois de a Comissão aplicar a sua metodologia geral a uma categoria específica de 
produtos, nomeadamente, completando previamente as informações das orientações de 
interpretação por ela elaboradas, as autoridades de fiscalização devem respeitá-la.

Alteração 280
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação do risco baseia-se na 
informação técnica ou científica 
disponível.

1. A avaliação do risco baseia-se na 
informação técnica ou científica 
disponível. A avaliação do risco realiza-se 
de acordo com a metodologia geral de 
avaliação dos riscos estabelecida pela 
Comissão e, se for caso disso, em 
conformidade com a aplicação dessa 
metodologia pela Comissão a uma 
categoria específica de produtos.

Or. en

Justificação

A abordagem comum da avaliação dos riscos contemplada pela Comissão deve aplicar-se 
imediatamente na data da entrada em vigor do regulamento e não limitar-se a figurar num 
documento não vinculativo como o plano de ação plurianual. Depois de a Comissão aplicar a 
sua metodologia geral a uma categoria específica de produtos, nomeadamente, completando 
previamente as informações das orientações de interpretação por ela elaboradas, as 
autoridades de fiscalização devem respeitá-la.

Alteração 281
Nora Berra
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação do risco baseia-se na 
informação técnica ou científica 
disponível.

1. A avaliação do risco baseia-se na 
informação técnica ou científica 
disponível. A avaliação do risco realiza-se 
de acordo com a metodologia geral de 
avaliação dos riscos estabelecida pela 
Comissão e, se for caso disso, em 
conformidade com a aplicação dessa 
metodologia pela Comissão a uma 
categoria específica de produtos.

Or. en

Alteração 282
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação do risco baseia-se na 
informação técnica ou científica 
disponível.

1. A avaliação do risco baseia-se na 
informação técnica ou científica 
disponível. A avaliação do risco realiza-se 
de acordo com a metodologia geral de 
avaliação dos riscos estabelecida pela 
Comissão e, se for caso disso, em 
conformidade com a aplicação dessa 
metodologia pela Comissão a uma 
categoria específica de produtos.

Or. en

Justificação

A abordagem comum da avaliação dos riscos contemplada pela Comissão deve aplicar-se 
imediatamente na data da entrada em vigor do regulamento e não limitar-se a figurar num 
documento não vinculativo como o plano de ação plurianual. Depois de a Comissão aplicar a 
sua metodologia geral a uma categoria específica de produtos, nomeadamente, completando 
previamente as informações das orientações de interpretação por ela elaboradas, as 
autoridades de fiscalização devem respeitá-la.
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Alteração 283
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação do risco baseia-se na 
informação técnica ou científica 
disponível.

1. A avaliação do risco baseia-se na 
informação técnica ou científica 
disponível, nomeadamente nas 
orientações para avaliação de riscos dos 
produtos de consumo das orientações do 
RAPEX (Decisão n.º 2010/15/UE da 
Comissão).

Or. en

(Decisão 2010/15/UE da Comissão)

Alteração 284
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito aos produtos 
abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 
1907/2006, a avaliação do risco deve ser 
efetuada, quando apropriado, em 
conformidade com as partes relevantes do 
anexo I desse regulamento.

No que diz respeito aos produtos 
abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 
1907/2006, a avaliação do risco deve ser 
efetuada, quando apropriado, em 
conformidade com as partes relevantes do 
artigo 57.º e do anexo I desse regulamento.

Or. en

Alteração 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Os requisitos previstos ou decorrentes da 
legislação de harmonização da União que 
sejam aplicáveis ao produto e estejam 
relacionados com o risco potencial 
considerado, tendo plenamente em conta os 
relatórios de testes e os certificados de 
conformidade emitidos por um organismo 
de avaliação da conformidade;

a) Os requisitos previstos ou decorrentes da 
legislação de harmonização da União que 
sejam aplicáveis ao produto e estejam 
relacionados com o risco potencial 
considerado, tendo plenamente em conta os 
relatórios de testes e os certificados de 
conformidade emitidos por um organismo 
de avaliação da conformidade, incluindo 
avaliações elaboradas em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, 
por exemplo, no âmbito do registo, 
autorização, restrição ou notificação;

Or. de

Justificação

Harmonização com o Regulamento REACH, para evitar a dupla regulamentação. O 
Regulamento REACH representa o quadro primário para a avaliação dos riscos de uma 
substância, pelo que é necessário ter em conta estas avaliações.

Alteração 286
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os requisitos previstos ou decorrentes da 
legislação de harmonização da União que 
sejam aplicáveis ao produto e estejam 
relacionados com o risco potencial 
considerado, tendo plenamente em conta 
os relatórios de testes e os certificados de 
conformidade emitidos por um organismo 
de avaliação da conformidade;

a) Os requisitos previstos ou decorrentes da 
legislação de harmonização da União que 
sejam aplicáveis ao produto e estejam 
relacionados com o risco potencial 
considerado, tendo em conta os relatórios 
de testes e os certificados de conformidade 
emitidos por um organismo de avaliação da 
conformidade;

Or. es

Justificação

É proposta a supressão da palavra «plenamente», já que esta significa «completamente» ou 
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«absolutamente» e, neste contexto, pode gerar confusão. Considera-se mais claro se for 
eliminada, uma vez que, de qualquer forma, se têm em conta os relatórios ou certificações 
completos, não apenas uma parte deles.

Alteração 287
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Devem ter-se em conta os aspetos 
contemplados no artigo 6.º do 
regulamento relativo à segurança dos 
produtos de consumo.

Or. es

Justificação

Em primeiro lugar, propõe-se modificar o nome para que a terminologia seja homogénea 
com o RSPC e, em segundo lugar, o conteúdo não corresponde a uma avaliação do risco. Por 
outro lado, o conteúdo não abrange as situações para os produtos não harmonizados que não 
dispõem de nenhuma norma, sendo necessária uma remissão ao RSPC ou completá-lo com o 
disposto no artigo 6.º.

Alteração 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O cumprimento dos critérios referidos 
no n.º 2, alíneas a), b) e c), permite 
presumir que o produto salvaguarda 
adequadamente os interesses públicos a 
que esses critérios se referem. Todavia, tal 
não deve impedir que as autoridades de 
fiscalização do mercado adotem medidas 
ao abrigo do presente regulamento, 
quando surjam novos indícios de que, não 

3. O cumprimento dos critérios referidos 
no n.º 2, alíneas a), b) e c), permite 
presumir que o produto salvaguarda 
adequadamente os interesses públicos a 
que esses critérios se referem.
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obstante esse cumprimento ou 
conformidade, o produto apresenta um 
risco.

Or. en

Justificação

As alíneas a), b) e c) referidas no presente número correspondem a circunstâncias em que é 
presumível a ausência de risco em conformidade com a legislação da União. Por uma 
questão de segurança jurídica dos operadores económicos, é inadequado uma autoridade 
administrativa questionar a pertinência da legislação.

Alteração 289
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O cumprimento dos critérios referidos 
no n.º 2, alíneas a), b) e c), permite 
presumir que o produto salvaguarda 
adequadamente os interesses públicos a 
que esses critérios se referem. Todavia, tal 
não deve impedir que as autoridades de 
fiscalização do mercado adotem medidas 
ao abrigo do presente regulamento, quando 
surjam novos indícios de que, não obstante 
esse cumprimento ou conformidade, o 
produto apresenta um risco.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Alteração 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O cumprimento dos critérios referidos (Não se aplica à versão portuguesa.)
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no n.º 2, alíneas a), b) e c), permite 
presumir que o produto salvaguarda 
adequadamente os interesses públicos a 
que esses critérios se referem. Todavia, tal 
não deve impedir que as autoridades de 
fiscalização do mercado adotem medidas 
ao abrigo do presente regulamento, quando 
surjam novos indícios de que, não obstante 
esse cumprimento ou conformidade, o 
produto apresenta um risco.

Or. es

Alteração 291
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O cumprimento dos critérios referidos 
no n.º 2, alíneas a), b) e c), permite 
presumir que o produto salvaguarda 
adequadamente os interesses públicos a 
que esses critérios se referem. Todavia, tal 
não deve impedir que as autoridades de 
fiscalização do mercado adotem medidas 
ao abrigo do presente regulamento, quando 
surjam novos indícios de que, não obstante 
esse cumprimento ou conformidade, o 
produto apresenta um risco.

3. O cumprimento dos critérios referidos 
no n.º 2, alíneas a), b) e c), permite 
presumir que o produto salvaguarda 
adequadamente os interesses públicos a 
que esses critérios se referem. Todavia, tal 
não deve impedir que as autoridades de 
fiscalização do mercado adotem medidas 
ao abrigo do presente regulamento, quando 
surjam novos indícios de que, não obstante 
esse cumprimento ou conformidade com os 
critérios referidos no n.º 2, alíneas b) e c), 
o produto apresenta um risco grave. Nesse 
caso, as autoridades de fiscalização do 
mercado devem demonstrar que o produto 
apresenta um risco grave e notificar a sua 
decisão nos termos do artigo 19.º.

Or. en

Alteração 292
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O cumprimento dos critérios referidos 
no n.º 2, alíneas a), b) e c), permite 
presumir que o produto salvaguarda 
adequadamente os interesses públicos a 
que esses critérios se referem. Todavia, tal 
não deve impedir que as autoridades de 
fiscalização do mercado adotem medidas 
ao abrigo do presente regulamento, quando 
surjam novos indícios de que, não obstante 
esse cumprimento ou conformidade, o 
produto apresenta um risco.

3. O cumprimento de qualquer um dos 
critérios referidos no n.º 2, alíneas a), b) e 
c), permite presumir que o produto 
salvaguarda adequadamente os interesses 
públicos a que esses critérios se referem. 
Todavia, tal não deve impedir que as 
autoridades de fiscalização do mercado 
adotem medidas ao abrigo do presente 
regulamento, quando surjam novos indícios 
de que, não obstante esse cumprimento ou 
conformidade, o produto apresenta um 
risco.

Or. en

Alteração 293
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A possibilidade de atingir um nível mais 
elevado de proteção do interesse público 
em causa e a disponibilidade de outros 
produtos apresentando um risco menor não 
constituem razões para considerar que um 
produto apresenta um risco.

4. A possibilidade de atingir um nível mais 
elevado de proteção do interesse público 
em causa e a disponibilidade de outros 
produtos apresentando um risco menor não 
constituem razões suficientes para 
considerar que um produto apresenta um 
risco.

Or. de

Alteração 294
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa ou a pedido de uma autoridade 
de fiscalização do mercado, recorrer a um 
laboratório de referência da União 
Europeia para realizar uma avaliação de 
risco, em conformidade com o artigo 28.º. 
Essa avaliação vincula todas as partes 
interessadas.

Or. en

Justificação

A proposta de utilizar os laboratórios de referência da União Europeia para ultrapassar 
divergências em matéria de avaliação de risco entre os Estados-Membros permite compensar 
a ausência de uma autoridade independente no domínio dos produtos não alimentares e, ao 
mesmo tempo, avaliar o risco de maneira uniforme a nível da União Europeia.

Alteração 295
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa ou a pedido de uma autoridade 
de fiscalização, recorrer a um laboratório 
de referência da União Europeia para 
realizar uma avaliação de risco, em 
conformidade com o artigo 28.º. Essa 
avaliação vincula todas as partes 
interessadas.

Or. en

Justificação

A proposta de utilizar os laboratórios de referência da União Europeia para ultrapassar 
divergências em matéria de avaliação de risco entre os Estados-Membros permite compensar 
a ausência de uma autoridade independente no domínio dos produtos não alimentares e, ao 
mesmo tempo, avaliar o risco de maneira uniforme no território da União Europeia.



PE516.934v01-00 140/193 AM\1002709PT.doc

PT

Alteração 296
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa ou a pedido de uma autoridade 
de fiscalização, recorrer a um laboratório 
de referência da União Europeia para 
realizar uma avaliação de risco, em 
conformidade com o artigo 28.º. Essa 
avaliação vincula todas as partes 
interessadas.

Or. en

Justificação

A proposta de utilizar os laboratórios de referência da União Europeia para ultrapassar 
divergências em matéria de avaliação de risco entre os Estados-Membros permite compensar 
a ausência de uma autoridade independente no domínio dos produtos não alimentares e, ao 
mesmo tempo, avaliar o risco de maneira uniforme no território da União Europeia.

Alteração 297
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-D. Nos casos em que as práticas de 
avaliação de risco dos Estados-Membros
diferem e resultam em interpretações 
divergentes quanto à necessidade de 
aplicar medidas a produtos semelhantes, a 
Comissão deve emitir orientações sobre as 
práticas de avaliação de risco adequadas. 
Para o efeito, a Comissão é assistida pelos 
comités científicos instituídos ao abrigo 
da Decisão n.º 2004/210/CE da Comissão 
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e tem em consideração a informação 
técnica e científica disponível relacionada 
com os riscos em causa.

Or. en

Justificação

Deve ser estabelecido um procedimento para os casos em que existem diferenças nos 
resultados das avaliações de risco realizadas por diferentes Estados-Membros.

Alteração 298
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão pode, a pedido de uma 
autoridade de fiscalização do mercado ou 
por iniciativa própria, mandar realizar 
avaliações de risco por laboratórios de 
referência, em conformidade com o 
artigo 28.º. Estas avaliações de risco são 
vinculativas para todos os operadores.

Or. de

Alteração 299
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 No que se refere aos produtos abrangidos 
pela legislação de harmonização da União, 
a não conformidade formal com essa 
legislação ao serem introduzidos em livre
prática constitui razão suficiente para as 
autoridades dos Estados-Membros
considerarem que o produto pode 

No que se refere aos produtos abrangidos 
pela legislação de harmonização da União, 
a não conformidade formal com essa 
legislação ao serem introduzidos em livre 
prática constitui razão suficiente para as 
autoridades dos Estados-Membros
suspenderem a introdução de um produto, 
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apresentar um risco, nos seguintes casos: nos seguintes casos:

Or. en

Justificação

A não conformidade formal não implica automaticamente que o produto em causa apresente 
um risco. No entanto, esta razão deve ser suficiente para uma suspensão e o operador 
económico deve ser obrigado a pôr termo à não conformidade formal, após o que os produtos 
poderão ser introduzidos mediante decisão nesse sentido das autoridades de fiscalização do 
mercado, conforme prevê o artigo 15.º.

Alteração 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No que se refere aos produtos abrangidos 
pela legislação de harmonização da União, 
a não conformidade formal com essa 
legislação ao serem introduzidos em livre 
prática constitui razão suficiente para as 
autoridades dos Estados-Membros
considerarem que o produto pode 
apresentar um risco, nos seguintes casos:

No que se refere aos produtos abrangidos 
pela legislação de harmonização da União, 
a não conformidade formal com essa 
legislação ao serem introduzidos em livre 
prática pode constituir razão suficiente 
para as autoridades dos Estados-Membros
considerarem que o produto pode 
apresentar um risco, nos seguintes casos:

Or. de

Justificação

Cabe às autoridades de fiscalização do mercado decidir se um produto implica riscos.

Alteração 301
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 No que se refere aos produtos abrangidos No que se refere aos produtos abrangidos 



AM\1002709PT.doc 143/193 PE516.934v01-00

PT

pela legislação de harmonização da União, 
a não conformidade formal com essa 
legislação ao serem introduzidos em livre 
prática constitui razão suficiente para as 
autoridades dos Estados-Membros
considerarem que o produto pode 
apresentar um risco, nos seguintes casos:

pela legislação da União, a 
não conformidade formal com essa 
legislação ao serem introduzidos em livre 
prática constitui razão suficiente para as 
autoridades dos Estados-Membros
considerarem que o produto pode 
apresentar um risco, nos seguintes casos:

Or. es

Justificação

No RSPC, os requisitos formais para os produtos não harmonizados são semelhantes aos dos 
produtos harmonizados: o importador é obrigado a identificar-se, a ter a documentação 
técnica, a verificar a identificação do fabricante e a possuir as instruções e advertências 
oportunas. A ausência de alguns dos requisitos pode ser uma não conformidade formal que 
propomos que seja tratada da mesma forma que a não conformidade dos produtos 
harmonizados.

Alteração 302
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O produto ou qualquer apresentação 
desse produto contém, sem autorização, 
uma marca que é idêntica ou semelhante 
à marca registada para esse produto, não 
permitindo assim garantir a sua 
autenticidade ou origem;

Or. fr

Alteração 303
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) O produto ou qualquer apresentação 
do produto exibe, sem autorização de uma 
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marca comercial que é idêntica ou 
similar, uma marca comercial registada 
para este produto, não permitindo, por 
conseguinte, garantir a sua autenticidade 
ou origem;

Or. en

Alteração 304
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se os produtos não se destinarem a 
ser colocados no mercado do Estado-
Membro em que são introduzidos em livre 
prática, a língua em que são apresentadas 
as informações previstas no n.º 3, alíneas 
a), b) e c), não constitui razão suficiente 
para as autoridades responsáveis pelo 
controlos nas fronteiras externas 
considerarem que o produto pode 
apresentar um risco.

Or. en

Justificação

Em muitos casos, artigos pequenos (por exemplo, produtos cosméticos) são novamente 
rotulados após a sua introdução em livre prática e antes de serem colocados no mercado. 
Situações houve em que as autoridades aduaneiras suspenderam, incorretamente, a 
introdução desses produtos por estes não virem rotulados nas suas línguas nacionais. Há que 
evitar equívocos. Não obstante, os importadores e os distribuidores continuarão a ter de 
verificar se as instruções e informações de segurança são apresentadas na língua do Estado-
Membro em que disponibilizam os produtos.

Alteração 305
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. As medidas corretivas das 
autoridades de fiscalização do mercado 
têm de ser proporcionais à gravidade da 
não conformidade.

Or. en

Alteração 306
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No caso de produtos perecíveis, as 
autoridades responsáveis pelos controlos 
nas fronteiras externas devem, na medida 
do possível, assegurar que quaisquer 
condições de armazenamento dos produtos 
ou de estacionamento dos veículos de 
transporte que imponham não são
incompatíveis com a conservação dos 
produtos.

5. No caso de produtos perecíveis, as 
autoridades responsáveis pelos controlos 
nas fronteiras externas devem, na medida 
do possível, prestar auxílio para que 
quaisquer condições de armazenamento 
dos produtos ou de estacionamento dos 
veículos de transporte que imponham não 
sejam incompatíveis com a conservação 
dos produtos.

Or. es

Justificação

Nas alfândegas existe a possibilidade de os operadores económicos assegurarem, pelos seus 
próprios meios, que as mercadorias perecíveis sejam armazenadas e conservadas de forma 
adequada nos locais que lhes correspondem. As autoridades responsáveis pelos controlos nas 
fronteiras externas podem prestar auxílio para que tal ocorra, mas não podem assegurá-lo.

Alteração 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Se as autoridades de fiscalização do 
mercado concluírem que um determinado 
produto, cuja introdução em livre prática 
tenha sido suspensa por não conformidade 
formal nos termos do artigo 14.º, n.º 3, 
segundo parágrafo, não apresenta de facto 
um risco, o operador económico deve 
contudo corrigir a não conformidade 
formal do produto antes da sua introdução 
em livre prática.

2. Se as autoridades de fiscalização do 
mercado concluírem que um determinado 
produto, cuja introdução em livre prática 
tenha sido suspensa por não conformidade 
formal nos termos do artigo 14.º, n.º 3, 
segundo parágrafo, não apresenta de facto 
um risco, a autoridade de fiscalização do 
mercado deve, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, adotar 
medidas que visam a ação penal por 
não conformidade, antes da sua introdução 
em livre prática.

Or. de

Justificação

As autoridades de fiscalização do mercado devem estar em posição de punir as pequenas 
infrações.

Alteração 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A conformidade com os requisitos da 
legislação de harmonização da União, 
aplicáveis ao produto logo após a sua 
introdução em livre prática, em relação ao 
risco potencial considerado, tendo 
plenamente em conta os relatórios de 
ensaio ou certificados de conformidade 
emitidos por um organismo de avaliação da 
conformidade, constitui razão suficiente 
para as autoridades de fiscalização do 
mercado presumirem que o produto não 
apresenta um risco. Todavia, tal não deve 
impedir que essas autoridades requeiram 
às autoridades responsáveis pelos 
controlos nas fronteiras externas a não 

3. A conformidade com os requisitos da 
legislação de harmonização da União, 
aplicáveis ao produto logo após a sua 
introdução em livre prática, em relação ao 
risco potencial considerado, tendo 
plenamente em conta os relatórios de 
ensaio ou certificados de conformidade 
emitidos por um organismo de avaliação da 
conformidade, constitui razão suficiente 
para as autoridades de fiscalização do 
mercado presumirem que o produto não 
apresenta um risco.
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introdução em livre prática do produto, 
quando existam indícios de que, não 
obstante essa conformidade, o produto 
apresenta de facto um risco.

Or. en

Justificação

Não é adequado as autoridades de controlo das fronteiras poderem inverter a presunção de 
que o produto não apresenta qualquer risco, em especial quando não é claro em que 
circunstâncias é que tal pode acontecer. Esta disposição pode dar azo a insegurança jurídica 
e a situações abusivas.

Alteração 309
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A conformidade com os requisitos da 
legislação de harmonização da União, 
aplicáveis ao produto logo após a sua 
introdução em livre prática, em relação ao 
risco potencial considerado, tendo 
plenamente em conta os relatórios de 
ensaio ou certificados de conformidade 
emitidos por um organismo de avaliação da 
conformidade, constitui razão suficiente 
para as autoridades de fiscalização do 
mercado presumirem que o produto não 
apresenta um risco. Todavia, tal não deve 
impedir que essas autoridades requeiram às 
autoridades responsáveis pelos controlos 
nas fronteiras externas a não introdução em 
livre prática do produto, quando existam 
indícios de que, não obstante essa 
conformidade, o produto apresenta de facto 
um risco.

3. A conformidade com os requisitos da 
legislação de harmonização da União, 
aplicáveis ao produto logo após a sua 
introdução em livre prática, em relação ao 
risco potencial considerado, tendo em 
conta os relatórios de ensaio ou 
certificados de conformidade emitidos por 
um organismo de avaliação da 
conformidade, constitui razão suficiente 
para as autoridades de fiscalização do 
mercado presumirem que o produto não 
apresenta um risco. Todavia, tal não deve 
impedir que essas autoridades requeiram às 
autoridades responsáveis pelos controlos 
nas fronteiras externas a não introdução em 
livre prática do produto, quando existam 
indícios de que, não obstante essa 
conformidade, o produto apresenta de facto 
um risco.

Or. es
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Justificação

A palavra «plenamente» significa «completamente» ou «absolutamente» e, neste contexto, 
pode gerar confusão. Considera-se mais claro se for eliminada, uma vez que, de qualquer 
forma, se têm em conta os relatórios ou certificações completos, não apenas uma parte deles.

Alteração 310
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem cobrar taxas aos 
operadores económicos, cobrindo a 
totalidade ou parte das suas atividades, 
incluindo os testes efetuados para avaliar 
os riscos, nos casos em que sejam tomadas 
medidas em conformidade com o n.º 1.

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem solicitar aos 
subcontratantes que cobrem diretamente 
os custos dos seus serviços ao operador 
económico em causa, a menos que a
autoridade de fiscalização considere esta 
decisão desproporcional, nos casos em 
que sejam tomadas medidas em 
conformidade com o n.º 1. As autoridades 
de fiscalização do mercado podem cobrar 
taxas aos operadores económicos, cobrindo 
a totalidade ou parte das suas atividades, 
incluindo os testes efetuados para avaliar 
os riscos, e o trabalho realizado.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 10.º da presente proposta de regulamento, as autoridades de 
fiscalização do mercado podem cobrar ao operador económico em causa os custos da 
destruição ou inutilização por outros meios de um produto que apresente um risco. Embora a 
destruição de um produto seja cara, os testes laboratoriais também o são, facto salientado 
pela Comissão no seu plano de ação plurianual. Por conseguinte, em sintonia com o 
artigo 10.º, os custos desses testes devem ser imputados ao operador económico que coloca 
um produto perigoso no mercado.

Alteração 311
Matteo Salvini
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem cobrar taxas aos 
operadores económicos, cobrindo a 
totalidade ou parte das suas atividades, 
incluindo os testes efetuados para avaliar 
os riscos, nos casos em que sejam tomadas 
medidas em conformidade com o n.º 1.

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem solicitar aos 
subcontratantes que cobrem diretamente 
os custos dos seus serviços ao operador 
económico em causa, a menos que a 
autoridade de fiscalização considere esta 
decisão desproporcional, nos casos em 
que sejam tomadas medidas em 
conformidade com o n.º 1. As autoridades 
de fiscalização do mercado podem cobrar 
taxas aos operadores económicos, cobrindo 
a totalidade ou parte das suas atividades, 
incluindo os testes efetuados para avaliar 
os riscos, e o trabalho realizado.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 10.º da presente proposta de regulamento, as autoridades de 
fiscalização do mercado podem cobrar ao operador económico em causa os custos da 
destruição ou inutilização por outros meios de um produto que apresente um risco. Embora a 
destruição de um produto seja cara, os testes laboratoriais também o são, facto salientado 
pela Comissão no seu plano de ação plurianual. Por conseguinte, em sintonia com o 
artigo 10.º, os custos desses testes devem ser imputados ao operador económico que coloca 
um produto perigoso no mercado.

Alteração 312
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem cobrar taxas aos 
operadores económicos, cobrindo a 
totalidade ou parte das suas atividades, 
incluindo os testes efetuados para avaliar 
os riscos, nos casos em que sejam tomadas 

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem cobrar taxas aos 
operadores económicos que declarem 
produtos não conformes e produtos que 
apresentam um risco para introdução em 
livre prática, as quais devem cobrir a 
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medidas em conformidade com o n.º 1. totalidade ou parte das suas atividades, 
incluindo os testes efetuados para avaliar 
os riscos, nos casos em que sejam tomadas 
medidas em conformidade com o n.º 1.

Or. en

Alteração 313
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem cobrar taxas aos 
operadores económicos, cobrindo a 
totalidade ou parte das suas atividades, 
incluindo os testes efetuados para avaliar 
os riscos, nos casos em que sejam tomadas 
medidas em conformidade com o n.º 1.

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem cobrar taxas aos 
operadores económicos, cobrindo a 
totalidade ou parte das suas atividades, 
incluindo os testes efetuados para avaliar 
os riscos, nos casos em que sejam tomadas 
medidas em conformidade com o n.º 1.
Além disso, as empresas subcontratadas, 
encarregadas pela autoridade de 
fiscalização do mercado da destruição dos 
produtos ou da realização de testes aos 
mesmos, podem cobrar taxas, cobrindo a 
totalidade ou parte das suas atividades. As 
taxas devem ser cobradas diretamente ao 
fabricante ou importador investigado.

Or. de

Alteração 314
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 17.º Suprimido
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Importações pessoais
1. Sempre que um produto entre na União 
acompanhado e na posse física de uma 
pessoa singular, e pareça razoavelmente 
destinar-se ao uso pessoal dessa pessoa, a 
sua introdução em livre prática não pode 
ser suspensa nos termos do artigo 14.º, n.º 
3, exceto quando a utilização do produto 
for suscetível de prejudicar a saúde e a 
vida das pessoas, dos animais ou plantas.
2. Esse produto destina-se ao uso pessoal 
da pessoa singular que origina a sua 
entrada na União quando apresenta um 
caráter ocasional, se destina 
exclusivamente a ser utilizado por essa 
pessoa ou a sua família e não sugere pela 
sua natureza ou quantidade nenhuma 
intenção de natureza comercial.

Or. en

Alteração 315
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de 60 dias a contar da 
comunicação da Comissão aos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
20.º, n.º 4, de qualquer recusa de 
introdução de um produto em livre prática 
pelo Estado-Membro notificador original, 
qualquer Estado-Membro pode opor-se a 
essa recusa quando diga respeito a um 
produto abrangido pela legislação de 
harmonização da União. O Estado-Membro 
em causa deve indicar os motivos dessa 
objeção, as diferenças eventuais detetadas 
na avaliação do risco apresentado pelo 
produto e qualquer circunstância especial e 
informação adicional sobre o produto em 

1. No prazo de 15 dias a contar da 
comunicação da Comissão aos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
20.º, n.º 4, de qualquer recusa de 
introdução de um produto em livre prática 
pelo Estado-Membro notificador original, 
qualquer Estado-Membro pode opor-se a 
essa recusa quando diga respeito a um 
produto abrangido pela legislação de 
harmonização da União. O Estado-Membro 
em causa deve indicar os motivos dessa 
objeção, as diferenças eventuais detetadas 
na avaliação do risco apresentado pelo 
produto e qualquer circunstância especial e 
informação adicional sobre o produto em 
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causa. causa.

Or. es

Justificação

O prazo de 60 dias para levantar objeções a uma medida adotada é excessivamente longo e 
prejudica os operadores económicos. Neste prazo, somado ao prazo da Comissão para a 
resolução, as autoridades de fiscalização já adotaram medidas para limitar a 
comercialização do produto como medida de precaução ou já recusaram uma importação e 
devolveram a mercadoria à sua origem. As informações disponibilizadas pelo 
Estado-Membro notificador juntamente com a notificação (os relatórios de ensaio, a 
justificação da medida e a avaliação do risco) são suficientes para determinar num prazo 
breve se a medida é ou não adequada, não sendo necessário esperar 60 dias.

Alteração 316
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso seja formulada uma objeção por 
um Estado-Membro nos termos do n.º 1 ou 
a Comissão considerar que as medidas 
nacionais podem ser contrárias à legislação 
da União, a Comissão procede 
imediatamente à consulta do(s) 
operador(es) económico(s) visado(s) e à 
avaliação das medidas nacionais, tomando 
em conta toda a informação técnica ou 
científica disponível.

3. Caso seja formulada uma objeção por 
um Estado-Membro nos termos do n.º 1 ou 
a Comissão considerar que as medidas 
nacionais podem ser contrárias à legislação 
da União, a Comissão procede 
imediatamente à consulta do 
Estado-Membro notificador, do(s) 
operador(es) económico(s) visado(s) e à 
avaliação, no prazo máximo de 60 dias, 
das medidas nacionais, tomando em conta 
toda a informação técnica ou científica 
disponível.

Or. es

Justificação

Para evitar os prejuízos em relação aos operadores económicos, propõe-se estabelecer dois 
prazos: um pequeno, de 15 dias, para levantar objeções, e um mais longo, de 60 dias, para 
que a Comissão chegue a uma resolução. Considera-se essencial que se consulte o 
Estado-Membro que emitiu a notificação, já que este possui todas as provas que deram lugar 
à medida.
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Alteração 317
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que se apresente uma 
objeção no prazo de 15 dias, referido no
n.º 1, por parte da Comissão ou de um 
Estado-Membro, a Comissão transmitirá 
a informação a todos os 
Estados-Membros através pontos de 
contacto RAPEX.

Or. es

Justificação

É fundamental para as autoridades de fiscalização do mercado saber se foi apresentada uma 
objeção a determinada medida adotada em relação a um produto suscetível de ser perigoso, e 
se essa objeção foi comunicada através do RAPEX

Alteração 318
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão gere o Sistema de Troca 
Rápida de Informação (RAPEX). Os 
Estados-Membros utilizam o RAPEX para 
o intercâmbio de informações sobre 
produtos que apresentem um risco em 
conformidade com o presente regulamento.

1. A Comissão gere o Sistema de Troca 
Rápida de Informação (RAPEX). Os 
Estados-Membros utilizam o RAPEX para 
o intercâmbio de informações sobre 
produtos que apresentem um risco grave 
para a saúde e a segurança dos 
consumidores em conformidade com o 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 319
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão gere o Sistema de Troca 
Rápida de Informação (RAPEX). Os 
Estados-Membros utilizam o RAPEX para 
o intercâmbio de informações sobre 
produtos que apresentem um risco em 
conformidade com o presente regulamento.

1. A Comissão gere o Sistema de Troca 
Rápida de Informação (RAPEX). Os 
Estados-Membros utilizam o RAPEX para 
o intercâmbio de informações sobre 
produtos que apresentem um risco grave 
em conformidade com o presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão gere o Sistema de Troca 
Rápida de Informação (RAPEX). Os 
Estados-Membros utilizam o RAPEX para 
o intercâmbio de informações sobre 
produtos que apresentem um risco em 
conformidade com o presente regulamento.

1. A Comissão gere o Sistema de Troca 
Rápida de Informação (RAPEX). Os 
Estados-Membros utilizam o RAPEX para 
o intercâmbio de informações sobre 
produtos que apresentem um risco grave 
em conformidade com o presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a eficácia do RAPEX, o seu âmbito deve confinar-se aos produtos que 
apresentam um risco grave, sendo os restantes tratados através do Sistema de Informação e 
Comunicação na área da Fiscalização do Mercado (ICSMS). Isso ajudará os 
Estados-Membros a reagirem de forma mais eficiente às notificações, distinguindo os 
produtos perigosos dos produtos simplesmente não conformes ou que apresentam riscos 
limitados e que, por via disso, não exigem medidas urgentes para salvaguardar a segurança 
dos consumidores. A disposição atual poderia sobrecarregar o RAPEX e comprometer a sua 
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eficiência.

Alteração 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão gere o Sistema de Troca 
Rápida de Informação (RAPEX). Os 
Estados-Membros utilizam o RAPEX para 
o intercâmbio de informações sobre 
produtos que apresentem um risco em 
conformidade com o presente regulamento.

1. A Comissão gere o Sistema de Troca 
Rápida de Informação (RAPEX). Os 
Estados-Membros utilizam o RAPEX para 
o intercâmbio de informações sobre 
produtos que apresentem um risco 
considerável em conformidade com o 
presente regulamento.

Or. de

Justificação

Só se deve recorrer ao RAPEX quando o produto em causa representa um risco sério. Para 
todos os restantes casos deve continuar a ser utilizado o ICSMS, a fim de evitar um volume 
excessivo de dados. Além disso, um excesso de notificações através do RAPEX pode dar a 
impressão errada de que se produzem na Europa demasiados produtos defeituosos. Esta 
situação poderia prejudicar o bom nome das empresas europeias.

Alteração 322
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A participação no sistema RAPEX é 
alargada aos países candidatos, países 
terceiros ou organizações internacionais no 
quadro dos acordos concluídos entre a 
União e esses países ou organizações e em 
conformidade com esses acordos. Estes 
países terceiros devem respeitar o princípio 
da reciprocidade e incluir disposições em 

4. A participação no sistema RAPEX é
alargada aos países candidatos, países 
terceiros ou organizações internacionais no 
quadro dos acordos concluídos entre a 
União e esses países ou organizações e em 
conformidade com esses acordos. Estes 
países terceiros devem respeitar o princípio 
da reciprocidade e incluir disposições em 
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matéria de confidencialidade que sejam 
correspondentes às aplicáveis na União.

matéria de confidencialidade e proteção de 
dados pessoais que sejam correspondentes 
às aplicáveis na União.

Or. de

Alteração 323
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A participação no sistema RAPEX é 
alargada aos países candidatos, países 
terceiros ou organizações internacionais no 
quadro dos acordos concluídos entre a 
União e esses países ou organizações e em 
conformidade com esses acordos. Estes 
últimos devem respeitar o princípio da 
reciprocidade e incluir disposições em 
matéria de confidencialidade que sejam 
correspondentes às aplicáveis na União.

4. A participação no sistema RAPEX é 
alargada aos países candidatos, países 
terceiros ou organizações internacionais no 
quadro dos acordos concluídos entre a 
União e esses países ou organizações e em 
conformidade com esses acordos. Estes 
últimos devem respeitar o princípio da 
reciprocidade e incluir disposições em 
matéria de confidencialidade que sejam 
correspondentes às aplicáveis na União, 
bem como disposições especiais em 
matéria de proteção de dados pessoais, tal 
como estipulam o artigo 25.º da Diretiva 
n.º 95/46/CE e o artigo 9.º do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001.

Or. en

Justificação

Além das disposições gerais em matéria de confidencialidade, é necessário respeitar também 
as disposições específicas em matéria de proteção de dados pessoais.

Alteração 324
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve publicar uma 
síntese semanal dos produtos que 
apresentam um risco grave comunicados 
pelas autoridades nacionais. Essa síntese 
semanal deve abranger as medidas 
aplicadas pelas autoridades nacionais, 
bem como as medidas voluntariamente 
aplicadas pelos operadores económicos.

Or. en

Alteração 325
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

 Notificação através do sistema RAPEX de 
produtos que apresentem um risco

Notificação através do sistema RAPEX de 
produtos que apresentem um risco grave

Or. en

Alteração 326
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

 Notificação através do sistema RAPEX de 
produtos que apresentem um risco

Notificação através do sistema RAPEX de 
produtos que apresentem um risco grave

Or. en
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Alteração 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

 Notificação através do sistema RAPEX de 
produtos que apresentem um risco

Notificação através do sistema RAPEX de 
produtos que apresentem um risco grave

Or. en

Justificação

A fim de garantir a eficácia do RAPEX, o seu âmbito deve confinar-se aos produtos que 
apresentam um risco grave, sendo os restantes tratados através do Sistema de Informação e 
Comunicação na área da Fiscalização do Mercado (ICSMS). Isso ajudará os 
Estados-Membros a reagirem de forma mais eficiente às notificações, distinguindo os 
produtos perigosos dos produtos simplesmente não conformes ou que apresentam riscos 
limitados e que, por via disso, não exigem medidas urgentes para salvaguardar a segurança 
dos consumidores. A disposição atual poderia sobrecarregar o RAPEX e comprometer a sua 
eficiência.

Alteração 328
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As medidas corretivas aplicadas pelos 
operadores económicos em conformidade 
com o artigo 9.º, n.º 3;

a) As medidas corretivas aplicadas pelos 
operadores económicos;

Or. en

Alteração 329
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) As medidas corretivas aplicadas pelos 
operadores económicos em conformidade 
com o artigo 9.º, n.º 3;

a) As medidas corretivas aplicadas pelos 
operadores económicos em conformidade 
com o artigo 9.º, n.º 4, alíneas c) e d);

Or. en

Justificação

Limitação da utilização do RAPEX à notificação de casos de produtos que só apresentem um 
risco grave.

Alteração 330
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As medidas adotadas em caso de não 
conformidade formal não regularizada 
que possam apresentar um risco grave 
(artigo 9.º, n.º 2);

Or. es

Justificação

O RAPEX tem como objetivo a prevenção de riscos e, por isso, as medidas adotadas em 
relação a produtos que possam apresentar um risco estão incluídas neste sistema. 
Considera-se que nesta relação de notificações faltam as medidas adotadas pelos operadores 
económicos em relação aos produtos perigosos que já foram colocados no mercado. A 
diretiva relativa à segurança geral dos produtos (DSGP)em vigor obriga à notificação 
através do sistema RAPEX, pelo que não se percebe o motivo da sua exclusão. Desta forma, 
seriam publicadas no sítio Web e os consumidores, ou qualquer pessoa interessada, poderiam 
consultá-la. Assim, é necessário notificar as medidas adotadas em caso de não conformidade 
formal que possam apresentar um risco grave (ausência de advertências de segurança, 
pictogramas de perigo, instruções de uso, etc.) sempre que o operador económico não tenha 
regularizado a não conformidade.
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Alteração 331
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) As medidas comunicadas pelos 
operadores económicos às autoridades de 
fiscalização do mercado em virtude do 
artigo 8.º, n.º 9, do artigo 10.º, n.º 7, e do 
artigo 11.º, n.º 5, do Regulamento relativo 
à segurança dos produtos de consumo 
(RSPC).

Or. es

Alteração 332
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os argumentos avançados pelo 
operador económico em causa.

Or. en

Alteração 333
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não é aplicável caso 
o ponto de contacto RAPEX tenha razões 
para considerar que os efeitos do risco 
apresentado por um produto não excedem 

Suprimido
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o território do seu Estado-Membro.

Or. en

Alteração 334
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não é aplicável caso 
o ponto de contacto RAPEX tenha razões 
para considerar que os efeitos do risco 
apresentado por um produto não excedem 
o território do seu Estado-Membro.

O primeiro parágrafo não é aplicável caso 
o ponto de contacto RAPEX tenha razões 
para considerar que os efeitos do risco 
grave apresentado por um produto não 
excedem o território do seu Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 335
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A natureza e o nível do risco, incluindo 
um resumo dos resultados da avaliação do 
risco;

a) Os dados necessários para identificar o 
produto;

Or. es

Justificação

É necessário disponibilizar a regulamentação aplicável ao produto, que consiste na 
avaliação da segurança e também na avaliação do risco.

Alteração 336
Pablo Arias Echeverría
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A natureza da eventual 
não conformidade com a legislação de 
harmonização da União;

b) A natureza e o nível do risco, incluindo 
um resumo dos resultados da avaliação da 
segurança e da avaliação do risco;

Or. es

Justificação

Não esclarece que se deve indicar a não conformidade dos produtos não harmonizados, que 
também devem ser notificados através do RAPEX. Por conseguinte, propõe-se que se refira 
de forma geral à legislação da União.

Alteração 337
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os dados necessários para identificar o
produto;

c) Os dados necessários para a 
identificação e rastreabilidade do produto;

Or. de

Alteração 338
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os dados necessários para identificar o 
produto;

c) A natureza da eventual 
não conformidade com a legislação da 
União;

Or. es
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Alteração 339
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A origem e a cadeia de abastecimento 
do produto;

d) A natureza das medidas corretivas ou 
outras medidas aplicadas, seja de forma 
voluntária ou obrigatória;

Or. es

Alteração 340
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A natureza das medidas corretivas ou 
outra medida aplicadas, seja de forma 
voluntária, seja aprovadas ou exigidas;

f) A origem e a cadeia de abastecimento 
do produto;

Or. es

Justificação

As medidas adotadas em relação a um produto que apresenta um risco podem ser 
obrigatórias ou voluntárias, mas, em ambos os casos, são invariavelmente aprovadas e 
necessárias, não sendo necessário referi-lo. No que diz respeito à lista de dados que fará 
parte do formulário, é necessário estabelecer uma ordem lógica, sendo, por isso, propostas 
alterações. Assim, dos dados a disponibilizar, os primeiros devem corresponder aos dados de 
identificação do produto, seguidos, por ordem, dos dados relativos ao risco, à não 
conformidade com a legislação, à medida adotada, à data de adoção, etc. 

Alteração 341
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) O sítio Web e os contactos 
alternativos para os consumidores;

Or. en

Alteração 342
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Se há conhecimento de que o produto 
é contrafeito;

Or. en

Alteração 343
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se há conhecimento de que o 
produto é contrafeito;

Or. en

Alteração 344
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que uma notificação respeitar a 
um produto que não cumpre legislação de 
harmonização da União, as informações 
fornecidas devem igualmente indicar se 
essa não conformidade se deve:

Suprimido

a) Ao não respeito pelo produto dos 
requisitos da legislação aplicável;
b) A lacunas nas normas harmonizadas 
previstas nessa legislação, que conferem 
uma presunção de conformidade com 
esses requisitos.
Sempre que uma medida corretiva ou 
outra medida referida no n.º 1 respeitar a 
um produto que tenha sido objeto de uma 
avaliação de conformidade por um 
organismo notificado, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem assegurar 
que o organismo notificado relevante é 
informado sobre essa medida.

Or. en

Alteração 345
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao receber uma notificação, a Comissão 
comunica-a aos outros Estados-Membros. 
Se a notificação não satisfizer as condições 
estabelecidas nos n.os 1, 2 e 3, a Comissão 
pode suspendê-la.

4. Ao receber uma notificação, a Comissão 
comunica-a sem demora ao operador 
económico e aos outros Estados-Membros. 
Se a notificação não satisfizer as condições 
estabelecidas nos n.os 1, 2 e 3, a Comissão 
pode suspendê-la.

Or. en
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Alteração 346
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao receber uma notificação, a Comissão 
comunica-a aos outros Estados-Membros. 
Se a notificação não satisfizer as condições 
estabelecidas nos n.os 1, 2 e 3, a Comissão 
pode suspendê-la.

4. Ao receber uma notificação, a Comissão 
comunica-a aos outros Estados-Membros. 
Se a notificação não satisfizer os requisitos 
administrativos estabelecidos nos n.os 1, 2 
e 3, a Comissão pode suspendê-la.

Or. en

Alteração 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao receber uma notificação, a Comissão 
comunica-a aos outros Estados-Membros. 
Se a notificação não satisfizer as condições 
estabelecidas nos n.os 1, 2 e 3, a Comissão 
pode suspendê-la.

4. Ao receber uma notificação, a Comissão 
comunica-a aos operadores económicos 
em causa e aos outros Estados-Membros. 
Se a notificação não satisfizer as condições 
estabelecidas nos n.os 1, 2 e 3, a Comissão 
pode suspendê-la.

Or. de

Justificação

Os operadores económicos em causa devem ser informados, pelo menos, simultaneamente 
com a publicação da notificação RAPEX, para poderem igualmente, eles próprios, tomar 
medidas adequadas.

Alteração 348
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros informam 
imediatamente a Comissão sobre as 
medidas tomadas após receção de uma 
notificação e fornecem todas as 
informações suplementares pertinentes, 
incluindo resultados de testes ou análises 
efetuados e as eventuais divergências. A 
Comissão comunica, sem demora, essas 
informações aos restantes 
Estados-Membros.

5. Os Estados-Membros informam, logo 
que possível, a Comissão sobre as medidas 
tomadas após receção de uma notificação e 
fornecem todas as informações 
suplementares pertinentes, incluindo 
resultados de testes ou análises efetuados e 
as eventuais divergências. A Comissão 
comunica, sem demora, essas informações 
aos restantes Estados-Membros.

Or. es

Justificação

Após a receção de uma notificação, as autoridades de fiscalização do mercado devem 
verificar se esse produto foi colocado no seu mercado e contactar o operador económico, se 
for conhecido. Se nesse momento não aceitar a retirada, devem ser-lhe concedidos alguns 
dias para ser ouvido, pelo que se torna difícil informar «imediatamente» a Comissão e 
fornecer os resultados de testes, etc. Deve-se tentar não desvirtuar o bom uso da palavra 
«imediatamente», tão importante no presente regulamento. Por outro lado, para obter a 
resposta das autoridades de fiscalização do mercado, devem ter-se em conta os prazos 
estabelecidos nos artigos 11.º e 18.º para que os Estados-Membros e a Comissão reajam às 
medidas notificadas ou o prazo concedido aos operadores económicos no artigo 10.º, n.º 3, 
(nunca inferior a 10 dias) para que estes sejam ouvidos, após ter-lhes sido concedido outro 
prazo (um período adequado) no artigo 9.º, n.º 3.

Alteração 349
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Deve haver a possibilidade de 
atualizar as informações relacionadas 
com um produto notificado ao sistema 
RAPEX.

Or. en
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Alteração 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Caso seja apropriado, as informações 
sobre um produto notificado no RAPEX 
devem ser atualizadas.

Or. de

Justificação

Deverá ser possível atualizar informações sobre um produto no RAPEX, por exemplo, 
quando estas informações se tornarem obsoletas.

Alteração 351
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão gere um Sistema de 
Informação e Comunicação na área da 
Fiscalização do Mercado (ICSMS), com 
vista a garantir a recolha e o registo 
estruturado de informações sobre questões 
relativas à fiscalização do mercado, em 
especial:

A Comissão gere um Sistema de 
Informação e Comunicação na área da 
Fiscalização do Mercado (ICSMS), com 
vista a garantir a recolha e o registo 
estruturado de informações sobre questões 
relativas à fiscalização do mercado. Os 
Estados-Membros devem recolher e 
introduzir no ICSMS, nomeadamente, as 
seguintes informações:

Or. en

Alteração 352
Heide Rühle
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve estabelecer uma solução 
de interface que permita ligar o ICSMS 
ao RAPEX para uma troca de dados entre 
estes sistemas, se for caso disso.

Or. en

Alteração 353
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Qualquer não conformidade com a 
legislação de harmonização da União, que 
não as medidas corretivas ou outras 
medidas notificadas através do sistema 
RAPEX nos termos do artigo 20.º;

e) Qualquer não conformidade com a 
legislação da União, que não as medidas 
corretivas ou outras medidas notificadas 
através do sistema RAPEX nos termos do 
artigo 20.º;

Or. es

Justificação

Os controlos de todos os produtos harmonizados e não harmonizados devem ser registados.

Alteração 354
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Qualquer objeção formulada por um 
Estado-Membro em conformidade com o 
artigo 11.º, n.º 1, ou o artigo 18.º, n.º 1, e 
respetivo seguimento.

Suprimido
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Or. es

Justificação

Evitar a duplicação de tarefas. As objeções provêm de uma notificação do RAPEX, quando 
foram adotadas medidas, e o intercâmbio de informações sobre as notificações é igualmente 
realizado nesse sistema. Não se considera necessário voltar a inseri-las no ICSMS.

Alteração 355
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O ICSMS deve conter um registo de 
referências das notificações das medidas 
corretivas e outras medidas notificadas 
através do sistema RAPEX em 
conformidade com o artigo 20.º

O ICSMS deve conter um registo de 
referências das notificações das medidas 
corretivas e outras medidas notificadas 
através do sistema RAPEX em 
conformidade com o artigo 20.º A 
Comissão desenvolverá uma interface 
entre o ICSMS e o RAPEX que permitirá 
transferir automaticamente informações 
sobre riscos graves para o sistema 
RAPEX.

Or. en

Alteração 356
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem reconhecer a validade e 
utilizar os relatórios de ensaio elaborados 
por ou para os seus homólogos noutros 
Estados-Membros e registados no ICSMS.

3. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem ter em conta, na medida 
do possível, e utilizar os relatórios de 
ensaio elaborados por ou para os seus 
homólogos noutros Estados-Membros e 
registados no ICSMS.
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Or. es

Justificação

É uma obrigação excessiva. É considerada uma vantagem ter os relatórios de um produto 
para utilizá-los perante os operadores económicos. Contudo, se os operadores económicos 
não os aceitarem, as autoridades de fiscalização do mercado devem recomeçar, recolhendo 
amostras no mercado. Também se deve ter em conta que os produtos de outro mercado 
podem ser de uma remessa ou lote diferente e não responder da mesma forma. Além disso, a 
tomada em consideração dos relatórios de ensaio de outras autoridades de fiscalização do 
mercado já é abrangida pelo artigo 9.º, n.º 1, último parágrafo, de forma geral e não refere 
especificamente os relatórios introduzidos no ICSMS.

Alteração 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Base Pan-europeia de Dados sobre Lesões
1. A Comissão Europeia deve criar e 
coordenar uma Base Pan-europeia de 
Dados sobre Lesões (IDB) que cubra
todos os tipos de lesões, nomeadamente as 
relacionadas com produtos utilizados em 
casa em atividades de lazer, transporte e 
profissionais.
2. As autoridades de fiscalização do 
mercado competentes estabelecidas pelos 
Estados-Membros devem contribuir para 
a criação da base de dados e transmitir 
regularmente dados sobre lesões que 
sejam abrangentes e conformes com as 
legislações europeia e nacionais em 
matéria de proteção de dados.
3. A Comissão deve apoiar a coordenação 
da recolha de dados dos 
Estados-Membros e a exploração da base 
de dados.

Or. en
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Alteração 358
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros podem 
proceder ao intercâmbio de informações 
confidenciais, incluindo informações 
trocadas através do sistema RAPEX, com 
as autoridades de regulação de países 
terceiros ou organizações internacionais 
com os quais a Comissão e o Estado-
Membro ou grupo de Estados-Membros
tenham celebrado acordos de 
confidencialidade bilaterais ou 
multilaterais, com base no princípio da 
reciprocidade.

A Comissão e os Estados-Membros podem 
proceder ao intercâmbio de informações 
confidenciais, incluindo informações 
trocadas através do sistema RAPEX, com 
as autoridades de regulação de países 
terceiros ou organizações internacionais 
com os quais a Comissão e o Estado-
Membro ou grupo de Estados-Membros
tenham celebrado acordos de 
confidencialidade bilaterais ou 
multilaterais, com base no princípio da 
reciprocidade. Se o intercâmbio de dados 
disser respeito a dados pessoais, é 
necessário aplicar a Diretiva 95/46/CE.

Or. de

Alteração 359
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão e os Estados-Membros
podem proceder ao intercâmbio de 
informações confidenciais, incluindo 
informações trocadas através do sistema 
RAPEX, com as autoridades de regulação 
de países terceiros ou organizações 
internacionais com os quais a Comissão e o 
Estado-Membro ou grupo de 
Estados-Membros tenham celebrado 
acordos de confidencialidade bilaterais ou 
multilaterais, com base no princípio da 

A Comissão e os Estados-Membros podem 
proceder ao intercâmbio de informações 
confidenciais, incluindo informações 
trocadas através do sistema RAPEX, com 
as autoridades de regulação de países 
terceiros ou organizações internacionais 
com os quais a Comissão e o Estado-
Membro ou grupo de Estados-Membros
tenham celebrado acordos de 
confidencialidade bilaterais ou 
multilaterais, com base no princípio da 
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reciprocidade. reciprocidade. Estes últimos devem incluir 
disposições em matéria de 
confidencialidade que correspondam às 
aplicáveis na União, bem como 
disposições especiais em matéria de 
proteção de dados pessoais, tal como 
estipulam o artigo 25.º da Diretiva 
n.º 95/46/CE e o artigo 9.º do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001.

Or. en

Alteração 360
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros podem 
proceder ao intercâmbio de informações 
confidenciais, incluindo informações 
trocadas através do sistema RAPEX, com 
as autoridades de regulação de países 
terceiros ou organizações internacionais 
com os quais a Comissão e o 
Estado-Membro ou grupo de
Estados-Membros tenham celebrado 
acordos de confidencialidade bilaterais ou 
multilaterais, com base no princípio da 
reciprocidade.

A Comissão e os Estados-Membros podem 
proceder ao intercâmbio de informações 
confidenciais, incluindo informações 
trocadas através do sistema RAPEX, com 
as autoridades de regulação de países 
terceiros ou organizações internacionais 
com os quais a Comissão e os
Estados-Membros tenham celebrado 
acordos de confidencialidade bilaterais ou 
multilaterais, com base no princípio da 
reciprocidade.

Or. es

Justificação

As informações do RAPEX, incluindo as confidenciais, são de todos os Estados-Membros, 
pelo que todos eles devem participar nestes acordos. Evitar-se-iam casos em que um 
Estado-Membro não quer celebrar acordos com um determinado país terceiro e outro 
Estado-Membro quer, disponibilizando-lhe assim todas as informações que não foram 
disponibilizadas pelo primeiro. Todos os intercâmbios devem ser realizados através da 
Comissão.
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Alteração 361
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Mediante pedido devidamente 
justificado de uma autoridade de 
fiscalização do mercado de outro Estado-
Membro, as autoridades de fiscalização do 
mercado devem disponibilizar todas as 
informações ou documentação pertinentes 
e, ao realizar controlos, inspeções e 
investigações, fornecer à autoridade 
requerente um relatório sobre essas ações 
e o respetivo seguimento.

2. Mediante pedido devidamente 
justificado de uma autoridade de 
fiscalização do mercado de outro Estado-
Membro, as autoridades de fiscalização do 
mercado devem prestar assistência, a uma 
escala apropriada, à autoridade 
requerente.

Or. en

Alteração 362
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Mediante pedido devidamente 
justificado de uma autoridade de 
fiscalização do mercado de outro 
Estado-Membro, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem 
disponibilizar todas as informações ou 
documentação pertinentes e, ao realizar 
controlos, inspeções e investigações, 
fornecer à autoridade requerente um 
relatório sobre essas ações e o respetivo 
seguimento.

2. Mediante pedido devidamente 
justificado de uma autoridade de 
fiscalização do mercado de outro 
Estado-Membro que tenha esgotado 
outras vias, as autoridades de fiscalização 
do mercado realizarão as investigações 
que se considerem necessárias e
fornecerão à autoridade requerente um 
relatório sobre as medidas de seguimento 
adotadas.

Or. es

Justificação

É excessivo. Em geral, a assistência mútua é realizada através do RAPEX. Todavia, em 
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algumas ocasiões, esta assistência pode ser necessária, propondo-se que antes se tenham 
esgotado outras vias.

Alteração 363
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem cooperar com as 
autoridades competentes de países 
terceiros, tendo em vista o intercâmbio de 
informações e o apoio técnico, a promoção 
e a facilitação do acesso aos sistemas de 
intercâmbio de informações da União, 
incluindo o sistema RAPEX, nos termos 
do artigo 19.º, n.º 4, e a promoção de 
atividades relativas à avaliação da 
conformidade e à fiscalização do mercado.

1. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem cooperar com as 
autoridades competentes de países 
terceiros, tendo em vista o intercâmbio de 
informações e o apoio técnico, a promoção 
e a facilitação do acesso aos sistemas de 
intercâmbio de informações da União, 
exceto o sistema RAPEX, nos termos do 
artigo 19.º, n.º 4, e a promoção de 
atividades relativas à avaliação da 
conformidade e à fiscalização do mercado.

Or. es

Justificação

Ainda que se utilizem os mesmos critérios que a Comissão tem em conta para permitir que 
um país terceiro possa aceder ao RAPEX, a interpretação de tais critérios pelos diversos 
Estados-Membros pode ser diferente. Sendo este um assunto de muita responsabilidade, que 
inclui dados confidenciais de todos os países, propõe-se que a autorização parta da 
Comissão (artigo 22.º) e que o sistema RAPEX seja excluído. Alternativamente, ambos os 
artigos poderiam ser reformulados respeitando as informações confidenciais do RAPEX, que 
pertencem a todos os Estados-Membros.

Alteração 364
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se o intercâmbio de informações 
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também implicar o intercâmbio de dados 
pessoais, é necessário aplicar a Diretiva 
95/46/CE.

Or. de

Alteração 365
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O FEFM pode convidar peritos e outros 
terceiros interessados, para participação 
nas reuniões ou apresentação de 
contribuições escritas.

5. O FEFM pode convidar peritos e outros 
terceiros interessados, para participação 
nas reuniões ou apresentação de 
contribuições escritas. As organizações 
que representam os interesses da 
indústria, das pequenas e médias 
empresas, dos consumidores, dos 
laboratórios e dos organismos de 
avaliação da conformidade a nível da 
União podem ser consultadas sobre o 
programa anual de fiscalização do 
mercado.

Or. en

Alteração 366
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Organizar ações conjuntas de 
fiscalização do mercado e de testagem;

c) Facilitar a organização de ações 
conjuntas de fiscalização do mercado e de 
testagem;

Or. es
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Justificação

O Fórum tem como objetivo facilitar a organização da fiscalização do mercado e dos 
programas de formação, bem como das campanhas de informação.

Alteração 367
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Organizar programas de formação e o 
intercâmbio de profissionais;

e) Facilitar a organização de programas 
de formação e o intercâmbio de 
profissionais;

Or. es

Justificação

O Fórum tem como objetivo facilitar a organização da fiscalização do mercado e dos 
programas de formação, bem como das campanhas de informação.

Alteração 368
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Organizar campanhas de informação e 
programas de visitas conjuntas;

g) Organizar campanhas de informação e 
programas de visitas conjuntas, incluindo 
controlos nas fronteiras;

Or. en

Alteração 369
Pablo Arias Echeverría
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Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Organizar campanhas de informação e 
programas de visitas conjuntas;

g) Facilitar a organização de campanhas 
de informação e programas de visitas 
conjuntas;

Or. es

Justificação

O Fórum tem como objetivo facilitar a organização da fiscalização do mercado e dos 
programas de formação, bem como das campanhas de informação.

Alteração 370
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Contribuir para a definição de 
orientações que assegurem uma aplicação 
eficaz e uniforme do presente regulamento, 
considerando devidamente os interesses 
das empresas, em especial das pequenas e 
médias empresas, e das outras partes 
interessadas;

j) Contribuir para a definição de 
orientações que assegurem uma aplicação 
eficaz e uniforme do presente regulamento, 
considerando devidamente os interesses 
dos consumidores e das outras partes 
interessadas;

Or. de

Alteração 371
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 27– n.º 1 - alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Contribuir para a definição de 
orientações que assegurem uma aplicação 

j) Contribuir para a definição de 
orientações que assegurem uma aplicação 
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eficaz e uniforme do presente regulamento, 
considerando devidamente os interesses 
das empresas, em especial das pequenas e 
médias empresas, e das outras partes 
interessadas;

eficaz e uniforme do presente regulamento, 
considerando devidamente os interesses 
das empresas, em especial das pequenas e 
médias empresas, a proteção do 
consumidor e das outras partes 
interessadas;

Or. es

Justificação

Os interesses das empresas não devem comprometer a aplicação efetiva e uniforme do 
presente regulamento. Por conseguinte, é necessário que essa aplicação seja equilibrada, 
tendo em devida conta a proteção do consumidor.

Alteração 372
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Prestar aconselhamento e assistir a 
Comissão, a seu pedido, na avaliação de 
quaisquer questões relacionadas com a 
aplicação do presente regulamento;

k) Prestar aconselhamento e assistir a 
Comissão, os Estados-Membros e o 
Parlamento Europeu, a seu pedido, na 
avaliação de quaisquer questões 
relacionadas com a aplicação do presente 
regulamento;

Or. de

Alteração 373
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea l-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

l-A) Contribuir para a criação de uma 
rede europeia de laboratórios no âmbito 
da segurança dos produtos;
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Or. es

Justificação

Propõe-se que o Fórum contribua para a criação de uma rede de laboratórios na UE (ver 
artigo 28.º).

Alteração 374
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea l-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-B) Organizar campanhas específicas e 
regulares de fiscalização do mercado 
sobre produtos distribuídos em linha;

Or. en

Alteração 375
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea l-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-C) Assegurar um envolvimento 
adequado das autoridades aduaneiras, 
bem como a cooperação com as mesmas;

Or. en

Alteração 376
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea l-D) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

l-D) Contribuir para a racionalização das 
práticas administrativas e de aplicação em 
matéria de fiscalização do mercado nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 377
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 28.º Suprimido
Laboratórios de referência da União 
Europeia
1. Para certos produtos específicos ou 
uma determinada categoria ou grupo de 
produtos, ou para certos riscos específicos 
associados a uma categoria ou grupo de 
produtos, a Comissão pode designar, por 
meio de atos de execução, laboratórios de 
referência da União que satisfaçam os 
critérios estabelecidos no n.º 2.
2. Cada laboratório de referência da 
União deve satisfazer os seguintes 
critérios:
a) Dispor de pessoal qualificado, com 
formação apropriada nas técnicas de 
análise utilizadas no seu domínio de 
competência e dotado de um 
conhecimento adequado em termos de 
normas e práticas;
b) Possuir os equipamentos e material de 
referência necessários à execução das 
tarefas que lhes sejam confiadas;
c) Agir em prol do interesse público e de 
forma imparcial e independente;
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d) Garantir o respeito da 
confidencialidade de certas questões, 
resultados ou comunicações pelos 
membros do seu pessoal.
3. Nos limites das competências 
atribuídas, compete aos laboratórios de 
referência da União, como apropriado, 
realizar as seguintes funções:
a) Testar os produtos no âmbito dos 
controlos e ações de fiscalização do 
mercado;
b) Contribuir para a resolução de litígios 
entre as autoridades dos 
Estados-Membros, os operadores 
económicos e os organismos de avaliação 
da conformidade;
c) Fornecer pareceres técnicos e 
científicos independentes à Comissão e 
aos Estados-Membros;
d) Desenvolver novas técnicas e métodos 
de análise;
e) Divulgar informações e prestar 
formação.

Or. en

Justificação

Não existe uma justificação clara para laboratórios de referência designados pela União. 
Essas funções existem já em vários Estados-Membros e podem ser utilizadas por colegas que 
não tenham acesso a elas no próprio Estado-Membro. As funções propostas de «contribuir 
para a resolução de litígios» e «fornecer pareceres técnicos e científicos independentes» 
podem ser facilmente desempenhadas através da nomeação de um organismo existente num 
Estado-Membro terceiro.

Alteração 378
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 28
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Texto da Comissão Alteração

 Artigo 28.º Suprimido
Laboratórios de referência da União 
Europeia
1. Para certos produtos específicos ou 
uma determinada categoria ou grupo de 
produtos, ou para certos riscos específicos 
associados a uma categoria ou grupo de 
produtos, a Comissão pode designar, por 
meio de atos de execução, laboratórios de 
referência da União que satisfaçam os 
critérios estabelecidos no n.º 2.
2. Cada laboratório de referência da 
União deve satisfazer os seguintes 
critérios:
a) Dispor de pessoal qualificado, com 
formação apropriada nas técnicas de 
análise utilizadas no seu domínio de 
competência e dotado de um 
conhecimento adequado em termos de 
normas e práticas;
b) Possuir os equipamentos e material de 
referência necessários à execução das 
tarefas que lhes sejam confiadas;
c) Agir em prol do interesse público e de 
forma imparcial e independente;
d) Garantir o respeito da 
confidencialidade de certas questões, 
resultados ou comunicações pelos 
membros do seu pessoal.
3. Nos limites das competências 
atribuídas, compete aos laboratórios de 
referência da União, como apropriado, 
realizar as seguintes funções:
a) Testar os produtos no âmbito dos 
controlos e ações de fiscalização do 
mercado;
b) Contribuir para a resolução de litígios 
entre as autoridades dos 
Estados-Membros, os operadores 
económicos e os organismos de avaliação 
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da conformidade;
c) Fornecer pareceres técnicos e 
científicos independentes à Comissão e 
aos Estados-Membros;
d) Desenvolver novas técnicas e métodos 
de análise;
e) Divulgar informações e prestar 
formação.

Or. es

Justificação

Não é necessário designar laboratórios de referência. Implicaria problemas de 
independência, financiamento e imparcialidade. Já existem os organismos notificados para 
cada diretiva, que são os laboratórios especializados em cada uma das categorias de 
produtos e que se reúnem periodicamente para estabelecer critérios homogéneos de 
aplicação na UE e que são os adequados para contribuir para a resolução de litígios. Os 
novos laboratórios duplicariam o trabalho destes organismos. No que diz respeito ao 
financiamento, as análises serão também onerosas para os novos laboratórios de referência. 
Gostaríamos de saber quem suportará esses custos. Para os produtos não harmonizados, com 
o objetivo de alcançar critérios comuns, consideramos que é melhor ter vários laboratórios. 
Na nova alínea m) do artigo 27.º, propõe-se fixar as bases para criar uma rede europeia de 
laboratórios que vise o estabelecimento das bases para a colaboração e coordenação dos 
recursos em matéria de análises dos Estados-Membros no âmbito da segurança dos produtos, 
para conhecimento de todas as autoridades de fiscalização do mercado. Com essa rede, 
organizam-se os diferentes recursos em matéria de análises que oferecem todos os 
laboratórios da UE, dão-se a conhecer os tipos de ensaios realizados por cada laboratório 
sobre os diferentes produtos e assegura-se uma capacidade de análise adequada na UE. 
Tudo isto contribuirá para uma melhoria da qualidade e segurança dos produtos.

Alteração 379
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Cada laboratório de referência da União 
deve satisfazer os seguintes critérios:

2. Cada laboratório de referência da União 
tem de ser independente e deve satisfazer 
os seguintes critérios:

Or. en
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Alteração 380
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Ser acreditado e controlado pela 
Comissão;

Or. de

Alteração 381
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A independência dos laboratórios de 
referência da União face a interesses 
comerciais e a conflitos de interesses tem 
de ser assegurada através de 
procedimentos como os referidos no 
capítulo II do Regulamento n.º 765/2008 
no tocante aos organismos de acreditação 
nacionais.

Or. en

Alteração 382
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As sanções previstas devem ser eficazes, 
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proporcionadas e dissuasoras.
Caso a violação tenha sido intencional, as 
sanções devem incluir, nomeadamente, a 
aplicação de sanções administrativas ao 
operador económico em causam que 
podem ir até 10 % do seu volume de 
negócios total no exercício anterior;

Or. en

Justificação

Esta alteração modifica a alteração 62 da relatora e esclarece que devem ser aplicadas 
sanções pesadas em caso de violação intencional do regulamento. O limite total é semelhante 
ao vigente no quadro da legislação antitrust da União.

Alteração 383
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As sanções referidas no primeiro 
parágrafo devem ter em conta a dimensão 
das empresas e, em especial, a situação 
das pequenas e médias empresas. As 
sanções podem ser agravadas se o 
operador económico em causa tiver 
previamente cometido uma violação 
semelhante e podem incluir sanções de 
natureza penal em caso de violação grave.

Suprimido

Or. es

Justificação

É proposto o mesmo que no RSPC, pois considera-se que é da competência dos 
Estados-Membros.

Alteração 384
Ashley Fox
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

 As sanções referidas no primeiro 
parágrafo devem ter em conta a dimensão 
das empresas e, em especial, a situação 
das pequenas e médias empresas. As 
sanções podem ser agravadas se o 
operador económico em causa tiver 
previamente cometido uma violação 
semelhante e podem incluir sanções de 
natureza penal em caso de violação grave.

Suprimido

Or. en

Justificação

O texto da proposta da Comissão contradiz o número anterior, na medida em que (tal como 
refere o número anterior) compete claramente aos Estados-Membros definir as sanções 
adequadas.

Alteração 385
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As sanções referidas no primeiro 
parágrafo devem ter em conta a dimensão 
das empresas e, em especial, a situação 
das pequenas e médias empresas. As 
sanções podem ser agravadas se o 
operador económico em causa tiver 
previamente cometido uma violação 
semelhante e podem incluir sanções de 
natureza penal em caso de violação grave.

Ao definirem as sanções, as autoridades 
devem ter em consideração as receitas 
obtidas no mercado interno com o 
produto não conforme, os prejuízos 
económicos infligidos aos outros 
operadores que vendem produtos 
semelhantes ou comparáveis na União, a 
gravidade e a recorrência da não 
conformidade, e a intencionalidade do 
operador económico que coloca o produto 
no mercado.

Or. en
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Alteração 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As sanções referidas no primeiro parágrafo 
devem ter em conta a dimensão das 
empresas e, em especial, a situação das 
pequenas e médias empresas. As sanções 
podem ser agravadas se o operador 
económico em causa tiver previamente 
cometido uma violação semelhante e 
podem incluir sanções de natureza penal 
em caso de violação grave.

O nível das sanções referidas no primeiro 
parágrafo deve ser estabelecido 
proporcionalmente ao valor das vendas 
dos produtos em causa durante o último 
ano completo de violação, em função da 
gravidade, da duração e da 
intencionalidade da mesma. As sanções 
podem ser agravadas se o operador 
económico em causa tiver previamente 
cometido uma violação semelhante e 
podem incluir sanções de natureza penal 
em caso de violação grave. Em qualquer 
caso, as sanções não devem ser superiores 
a 10 % do volume de negócios total da 
empresa no exercício anterior.

Or. en

Justificação

A formulação proposta baseia-se nas condições aplicáveis às coimas por violação das regras 
da concorrência da UE. Embora as coimas necessitem de ter um efeito dissuasor, convém 
estabelecer um limite máximo de 10 % do volume de negócios total do exercício anterior, 
para não induzir o encerramento das empresas.

Alteração 387
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As sanções referidas no primeiro parágrafo 
devem ter em conta a dimensão das 
empresas e, em especial, a situação das 
pequenas e médias empresas. As sanções 
podem ser agravadas se o operador 

As sanções referidas no primeiro parágrafo 
devem ter em conta a gravidade da 
violação e o montante das receitas 
indevidas dela decorrentes. As sanções 
podem ser agravadas se o operador 



AM\1002709PT.doc 189/193 PE516.934v01-00

PT

económico em causa tiver previamente 
cometido uma violação semelhante e 
podem incluir sanções de natureza penal 
em caso de violação grave.

económico em causa tiver previamente 
cometido uma violação semelhante e 
podem incluir sanções de natureza penal 
em caso de violação grave.

Or. en

Alteração 388
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As sanções referidas no primeiro parágrafo 
devem ter em conta a dimensão das 
empresas e, em especial, a situação das 
pequenas e médias empresas. As sanções 
podem ser agravadas se o operador 
económico em causa tiver previamente 
cometido uma violação semelhante e 
podem incluir sanções de natureza penal 
em caso de violação grave.

As sanções referidas no primeiro parágrafo 
devem ter em conta a gravidade da 
violação, a dimensão das empresas e, em 
particular, a situação das PME, bem como 
o respetivo papel que desempenham na 
cadeia de abastecimento, especialmente 
no que diz respeito à atividade 
efetivamente realizada pelo operador 
económico no âmbito do processo 
produtivo e à sua incidência na segurança 
do produto. As sanções podem ser 
agravadas se o operador económico 
responsável pela primeira distribuição
tiver previamente cometido uma violação 
semelhante e podem incluir sanções de 
natureza penal em caso de violação grave.

Or. it

Alteração 389
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 33 

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar [cinco] anos a contar da data 
de aplicação, a Comissão avalia a aplicação 
do presente regulamento e apresenta um 

O mais tardar [cinco] anos a contar da data 
de aplicação, a Comissão avalia a aplicação 
do presente regulamento e apresenta um 
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relatório de avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O relatório deve 
avaliar se o presente regulamento atingiu 
os seus objetivos, nomeadamente no que 
diz respeito a uma maior eficácia e 
eficiência na aplicação das regras relativas 
à segurança dos produtos e da legislação de 
harmonização da União, à melhoria da 
cooperação entre as autoridades de 
fiscalização do mercado, ao reforço do 
controlo dos produtos que entram na União 
e da proteção da saúde e segurança das 
pessoas em geral, da saúde e segurança no 
local de trabalho, dos consumidores e do 
ambiente, da segurança pública e de outros 
interesses públicos, tendo em conta o seu 
impacto nas empresas e, em especial, nas 
pequenas e médias empresas.

relatório de avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O relatório deve 
avaliar se o presente regulamento atingiu 
os seus objetivos, nomeadamente no que 
diz respeito a uma maior eficácia e 
eficiência na aplicação das regras relativas 
à segurança dos produtos e da legislação de 
harmonização da União, à melhoria da 
cooperação entre as autoridades de 
fiscalização do mercado, ao reforço do 
controlo dos produtos que entram na União 
e da proteção da saúde e segurança das 
pessoas em geral, da saúde e segurança no 
local de trabalho, dos consumidores e do 
ambiente, da segurança pública e de outros 
interesses públicos, tendo em conta o seu 
impacto nas empresas e, em especial, nas 
pequenas e médias empresas. Além dos 
testes realizados pela autoridade de 
fiscalização do mercado, devem 
igualmente ser prescritos testes a realizar 
por organismos terceiros independentes, 
assim como, em especial, recolhas de 
amostras de um número representativo de 
produtos por organismos de verificação 
terceiros.

Or. de

Alteração 390
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 33 

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar [cinco] anos a contar da data 
de aplicação, a Comissão avalia a aplicação 
do presente regulamento e apresenta um 
relatório de avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O relatório deve 
avaliar se o presente regulamento atingiu 
os seus objetivos, nomeadamente no que 
diz respeito a uma maior eficácia e 
eficiência na aplicação das regras relativas 
à segurança dos produtos e da legislação de 
harmonização da União, à melhoria da 

O mais tardar [cinco] anos a contar da data 
de aplicação, a Comissão avalia a aplicação 
do presente regulamento e apresenta um 
relatório de avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O relatório deve 
avaliar se o presente regulamento atingiu 
os seus objetivos, nomeadamente no que
diz respeito a uma maior eficácia e 
eficiência na aplicação das regras relativas 
à segurança dos produtos e da legislação de 
harmonização da União, à melhoria da 
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cooperação entre as autoridades de 
fiscalização do mercado, ao reforço do 
controlo dos produtos que entram na União 
e da proteção da saúde e segurança das 
pessoas em geral, da saúde e segurança no 
local de trabalho, dos consumidores e do 
ambiente, da segurança pública e de outros 
interesses públicos, tendo em conta o seu 
impacto nas empresas e, em especial, nas 
pequenas e médias empresas.

cooperação entre as autoridades de 
fiscalização do mercado, ao reforço do 
controlo dos produtos que entram na União 
e da proteção da saúde e segurança das 
pessoas em geral, da saúde e segurança no 
local de trabalho, dos consumidores e do 
ambiente, da segurança pública e de outros 
interesses públicos, tendo em conta o seu 
impacto nas empresas e, em especial, nas 
pequenas e médias empresas. Além disso, o 
relatório deve explorar soluções novas e 
inovadoras baseadas no mercado 
passíveis de complementar de forma 
eficaz as ações de fiscalização realizadas 
pelas autoridades de fiscalização do 
mercado, devendo incluir, entre outras, a 
exploração das potencialidades dos 
regimes obrigatórios de auditoria por 
entidades terceiras, bem como da 
obrigatoriedade da recolha e amostragem 
por entidades terceiras dos produtos 
testados.

Or. en

Justificação

A proposta visa estabelecer regimes obrigatórios de auditoria por entidades terceiras, a par 
da obrigatoriedade da recolha e amostragem por entidades terceiras dos produtos em causa. 
Em termos de eficácia, é fundamental garantir que as auditorias realizadas por entidades 
terceiras assentem em amostras representativas de produtos.

Alteração 391
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 33 

Texto da Comissão Alteração

 O mais tardar [cinco] anos a contar da data 
de aplicação, a Comissão avalia a aplicação 
do presente regulamento e apresenta um 
relatório de avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O relatório deve 
avaliar se o presente regulamento atingiu 

O mais tardar [cinco] anos a contar da data 
de aplicação, a Comissão avalia a aplicação 
do presente regulamento e apresenta um 
relatório de avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O relatório deve 
avaliar se o presente regulamento atingiu 
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os seus objetivos, nomeadamente no que 
diz respeito a uma maior eficácia e 
eficiência na aplicação das regras relativas 
à segurança dos produtos e da legislação de 
harmonização da União, à melhoria da 
cooperação entre as autoridades de 
fiscalização do mercado, ao reforço do 
controlo dos produtos que entram na União 
e da proteção da saúde e segurança das 
pessoas em geral, da saúde e segurança no 
local de trabalho, dos consumidores e do 
ambiente, da segurança pública e de outros 
interesses públicos, tendo em conta o seu 
impacto nas empresas e, em especial, nas 
pequenas e médias empresas.

os seus objetivos, nomeadamente no que 
diz respeito a uma maior eficácia e 
eficiência na aplicação das regras relativas 
à segurança dos produtos e da legislação de 
harmonização da União, à melhoria da 
cooperação entre as autoridades de 
fiscalização do mercado, ao reforço do 
controlo dos produtos que entram na União 
e da proteção da saúde e segurança das 
pessoas em geral, da saúde e segurança no 
local de trabalho, dos consumidores e do 
ambiente, da eficiência energética, da 
segurança pública e de outros interesses 
públicos, tendo em conta o seu impacto nas 
empresas e, em especial, nas pequenas e 
médias empresas. Além disso, o relatório 
deve explorar soluções novas e inovadoras 
baseadas no mercado, passíveis de 
complementar de forma eficaz as ações de 
fiscalização realizadas pelas autoridades 
de fiscalização do mercado, devendo 
incluir, entre outras, a exploração das 
potencialidades dos regimes obrigatórios 
de auditoria por entidades terceiras, bem 
como da obrigatoriedade da recolha e 
amostragem por entidades terceiras dos 
produtos testados.

Or. en

Justificação

A proposta visa estabelecer regimes obrigatórios de auditoria por entidades terceiras, a par 
da obrigatoriedade da recolha e amostragem por entidades terceiras dos produtos em causa. 
Em termos de eficácia, é fundamental garantir que as auditorias realizadas por entidades 
terceiras assentem em amostras representativas de produtos.

Alteração 392
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) Artigos 39.º, 40.º, 42.º a 45.º da Diretiva q) Artigos 40.º e 42.º a 45.º da Diretiva 
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2009/48/CE; 2009/48/CE;

Or. en


