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Alteração 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento não deve 
abranger serviços. No entanto, a fim de 
assegurar a proteção da saúde e segurança 
dos consumidores, deve aplicar-se também 
aos produtos fornecidos ou 
disponibilizados aos consumidores no 
âmbito de uma prestação de serviços, 
incluindo produtos a que os consumidores 
estão diretamente expostos durante uma 
prestação de serviços. O equipamento com 
que os consumidores circulam ou viajam 
e que é acionado por um prestador de 
serviços deve ser excluído do âmbito de 
aplicação do presente regulamento, visto 
que terá de ser considerado em ligação 
com a segurança do serviço fornecido.

(6) O presente regulamento não deve 
abranger serviços. No entanto, a fim de 
assegurar a proteção da saúde e segurança 
dos consumidores, deve aplicar-se também 
aos produtos fornecidos ou 
disponibilizados aos consumidores no 
âmbito de uma prestação de serviços, 
incluindo produtos a que os consumidores 
estão diretamente expostos durante uma 
prestação de serviços.

Or. it

Alteração 77
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Apesar de haver legislação de 
harmonização setorial da União, abordando 
aspetos da segurança de produtos 
específicos ou de categorias específicas de 
produtos, é praticamente impossível adotar 
legislação da União para todos os produtos 
de consumo que existem ou possam ser 
desenvolvidos. Subsiste, pois, a 

(7) Apesar de haver legislação de 
harmonização setorial da União, abordando 
aspetos da segurança de produtos 
específicos ou de categorias específicas de 
produtos, é praticamente impossível adotar 
legislação da União para todos os produtos 
de consumo que existem ou possam ser 
desenvolvidos. Subsiste, pois, a 
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necessidade de um enquadramento 
legislativo de natureza horizontal para 
colmatar lacunas e garantir a proteção dos 
consumidores não assegurada de outro 
modo, tendo especialmente em vista a 
consecução de um elevado nível de 
proteção da saúde e da segurança dos 
consumidores, conforme exigido pelo 
artigo 114.º e pelo artigo 169.º do TFUE.

necessidade de um enquadramento 
legislativo de natureza horizontal para 
colmatar lacunas, tendo especialmente em 
vista a consecução de um elevado nível de 
proteção da saúde e da segurança dos 
consumidores, conforme exigido pelo 
artigo 114.º e pelo artigo 169.º do TFUE.

Or. en

Alteração 78
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No tocante aos produtos de consumo 
objeto do presente regulamento, o âmbito 
de aplicação das suas diferentes partes
deve ser claramente delimitado 
relativamente à legislação de harmonização 
setorial da União. Embora o requisito de 
segurança geral dos produtos e as 
respetivas disposições devam ser 
aplicáveis a todos os produtos de 
consumo, as obrigações dos operadores 
económicos não deviam aplicar-se no 
caso de a legislação de harmonização da 
União incluir obrigações equivalentes, 
como a legislação da União em matéria de 
cosméticos, brinquedos, aparelhos elétricos 
ou dos produtos de construção.

(8) No tocante aos produtos de consumo 
objeto do presente regulamento, o seu
âmbito de aplicação deve ser claramente 
delimitado relativamente à legislação de 
harmonização setorial da União. O 
regulamento não deve, pois, aplicar-se aos 
produtos sujeitos à legislação de 
harmonização da União, como a legislação 
da União em matéria de cosméticos, 
brinquedos, aparelhos elétricos ou dos 
produtos de construção.

Or. en

(Ver alterações aos artigos 2.º, 5.º e 6.º do mesmo autor.)

Justificação

O regulamento não se aplica aos produtos harmonizados, a fim de evitar sobreposições e 
redundâncias, uma vez que os principais elementos do capítulo I já se encontram abrangidos 
pela legislação de harmonização. Uma divisão inequívoca entre legislação aplicável a bens 
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de consumo harmonizados e não harmonizados simplificaria a conformidade dos operadores 
económicos com as regras dos produtos e a aplicação das mesmas por parte das autoridades 
de fiscalização do mercado.

Alteração 79
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento não deve limitar-se a uma 
técnica de venda de produtos de consumo, 
pelo que deve abranger também a venda à 
distância.

(10) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento não deve limitar-se a uma 
técnica de venda de produtos de consumo, 
pelo que deve abranger também a venda à 
distância, designadamente a venda 
eletrónica, em linha, plataformas de 
venda, etc.

Or. es

Justificação

Considera-se que a proposta deve clarificar o facto de o presente regulamento também ser 
aplicável à venda em linha. Apesar de o considerando 10 referir que não se limita a nenhum 
tipo de venda, a referência ao caso específico das vendas por via eletrónica surge juntamente 
com a venda à distância no considerando 7 da Diretiva «Segurança Geral dos Produtos» 
(DSGP), suprimido na proposta atual.

Alteração 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No que respeita ao comércio em 
linha, deve consagrar-se uma especial 
atenção às dificuldades enfrentadas pelas 
autoridades de fiscalização do mercado 
quando têm de adotar medidas contra os 
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produtos perigosos vendidos na Internet. 
Este facto reveste-se de particular 
importância, uma vez que aumenta o 
número de produtos comprados na 
Internet que proveem de países terceiros 
que não cumprem as normas europeias, 
pondo, por conseguinte, em risco a saúde 
e a segurança dos consumidores. Para dar 
resposta a este desafio, é necessário 
desenvolver formas e possibilidades de 
controlo adequadas aplicáveis aos bens 
importados. Devem igualmente ser 
desenvolvidos métodos especiais para as 
autoridades aduaneiras, devendo ser 
promovido o reforço da cooperação entre 
as autoridades aduaneiras e as 
autoridades encarregadas da aplicação da 
lei. No caso dos produtos comprados na 
Internet, deve aumentar-se e 
uniformizar-se os controlos aduaneiros e 
a fiscalização do mercado.

Or. de

Alteração 81
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O presente regulamento deve aplicar-
se igualmente a produtos de consumo que, 
embora não sejam alimentos, a eles se 
assemelhem e com eles possam ser 
confundidos, de forma que os 
consumidores, em especial as crianças, os 
possam levar à boca, chupar ou ingerir, o 
que poderia provocar, por exemplo, 
asfixias, intoxicação e perfuração ou 
obstrução do tubo digestivo. Os produtos 
que imitam alimentos têm-se regido pela 
Diretiva 87/357/CEE, de 25 de junho de 
1987, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros 

(12) O presente regulamento deve aplicar-
se igualmente a produtos de consumo que, 
embora não sejam alimentos, a eles se 
assemelhem, e que sejam suscetíveis de 
fazer com que as pessoas, em especial as 
crianças pequenas, os confundam com 
alimentos e, consequentemente, os possam 
levar à boca, chupar ou ingerir, o que 
poderá resultar em morte ou lesões 
corporais. Os produtos que imitam 
alimentos têm-se regido pela Diretiva 
87/357/CEE, de 25 de junho de 1987, 
relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
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respeitantes aos produtos que, não 
possuindo a aparência do que são, 
comprometem a saúde ou a segurança dos 
consumidores, que deve ser revogada.

produtos que, não possuindo a aparência do 
que são, comprometem a saúde ou a 
segurança dos consumidores, que deve ser 
revogada.

Or. en

Alteração 82
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os produtos não são suscetíveis de 
serem utilizados pelos consumidores caso 
se destinem, em condições razoavelmente 
previsíveis, à utilização exclusiva dos 
profissionais e estiverem explicitamente 
rotulados e apresentados em 
conformidade.

Or. en

Alteração 83
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O presente regulamento deverá 
cumprir a proibição de comercialização 
de ingredientes e produtos cosméticos, 
sobretudo no atinente aos testes em 
animais.

Or. en
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Alteração 84
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Deve avaliar-se a segurança dos 
produtos atendendo a todos os aspetos 
relevantes, em especial as suas 
características e apresentação, bem como 
as categorias de consumidores que são 
suscetíveis de usar os produtos, tendo em 
conta a sua vulnerabilidade, em especial as 
crianças, os idosos e as pessoas com 
deficiência.

(13) Deve avaliar-se a segurança dos 
produtos atendendo a todos os aspetos 
relevantes, em especial as suas 
características e apresentação, bem como 
as categorias de consumidores que são 
suscetíveis, em condições razoavelmente 
previsíveis, de usar os produtos, tendo em 
conta a sua vulnerabilidade, em especial as 
crianças, os idosos e as pessoas com 
deficiência. Na determinação dos riscos 
para os consumidores vulneráveis, devem 
ser devidamente tidas em consideração as 
aplicações previstas e descritas como tal 
pelo fabricante nas instruções de 
segurança do produto, bem como as 
responsabilidades e obrigações de 
supervisão ou de formação dos familiares, 
prestadores de serviços ou empregadores.

Or. en

(Ver alteração ao artigo 6.º, n.º 1, alínea d), do mesmo autor.)

Justificação

O conceito de consumidores vulneráveis abrange um vasto espetro de situações não 
abarcadas pelas condições normais de responsabilidade. Por conseguinte, os riscos para os 
consumidores vulneráveis devem ser avaliados em função da probabilidade de usarem, em 
condições razoavelmente previsíveis, um produto.

Alteração 85
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) Deve avaliar-se a segurança dos 
produtos atendendo a todos os aspetos 
relevantes, em especial as suas 
características e apresentação, bem como 
as categorias de consumidores que são 
suscetíveis de usar os produtos, tendo em 
conta a sua vulnerabilidade, em especial as 
crianças, os idosos e as pessoas com 
deficiência.

(13) Deve avaliar-se a segurança dos 
produtos atendendo a todos os aspetos 
relevantes, em especial as suas 
características, composição e apresentação, 
bem como as categorias de consumidores 
que são suscetíveis de usar os produtos, 
tendo em conta a sua vulnerabilidade, em 
especial as crianças, os idosos e as pessoas 
com deficiência.

Or. it

Justificação

A composição dos produtos representa um dos elementos principais para a avaliação da 
segurança dos mesmos.

Alteração 86
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Deve avaliar-se a segurança dos 
produtos atendendo a todos os aspetos 
relevantes, em especial as suas 
características e apresentação, bem como 
as categorias de consumidores que são 
suscetíveis de usar os produtos, tendo em 
conta a sua vulnerabilidade, em especial as 
crianças, os idosos e as pessoas com 
deficiência.

(13) Deve avaliar-se a segurança dos 
produtos atendendo a todos os aspetos 
relevantes, em especial as suas 
características, a sua autenticidade e 
apresentação, bem como as categorias de 
consumidores que são suscetíveis de usar 
os produtos, tendo em conta a sua 
vulnerabilidade, em especial as crianças, os 
idosos e as pessoas com deficiência.

Or. fr

Justificação

A autenticidade constitui uma garantia de segurança para o consumidor, na medida em que 
contribui para assegurar a origem e a conformidade de um produto e deveria, portanto, ser 
parte integrante dos critérios de avaliação da segurança dos produtos.
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Alteração 87
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Relativamente aos produtos 
abrangidos pela legislação de 
harmonização da União que não 
estabeleça requisitos essenciais, mas por 
meio da qual ou nos termos da qual 
devem ser tidos em conta aspetos em 
matéria de saúde e de segurança 
relacionados com o uso desses produtos, 
deve haver presunção de conformidade 
com o requisito de segurança geral, desde 
que observem essa legislação.

Or. en

Alteração 88
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O presente regulamento deve ter 
em conta os produtos «apelativos para as 
crianças», cuja conceção se assemelha 
claramente a um brinquedo e, embora 
não sejam um brinquedo, são suscetíveis 
de ser particularmente apelativos para as 
crianças.

Or. en

Justificação

Todos os produtos podem ser «apelativos para as crianças», simplesmente pelo facto de que, 
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muitas vezes, os objetos utilizados pelos adultos despertam o interesse das crianças, o que 
torna difícil avaliar se os produtos são ou não «apelativos para as crianças». Assim, apenas 
quando o aspeto de um produto se assemelha claramente a um brinquedo é que o fabricante 
deve ponderar precauções/avisos especiais.

Alteração 89
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A segurança dos produtos 
compreende igualmente a proteção dos 
dados pessoais e as questões conexas
(como, por exemplo, a privacidade desde a 
conceção).

Or. de

Alteração 90
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A.) Os produtos especificamente 
concebidos para crianças devem ser 
avaliados relativamente aos seus níveis de 
risco, devendo ser tomadas medidas 
adequadas para atenuar esse risco.

Or. en

Alteração 91
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de evitar a sobreposição de 
requisitos de segurança e conflitos com 
outra legislação da União, deve 
presumir-se que um produto conforme à 
legislação de harmonização setorial da 
União, que visa a proteção da saúde e da 
segurança das pessoas, é seguro ao abrigo 
do presente regulamento.

(14) A fim de evitar a sobreposição de 
requisitos de segurança e conflitos com 
outra legislação da União, um produto 
sujeito à legislação de harmonização 
setorial da União, que visa a proteção da 
saúde e da segurança das pessoas, deve ser 
excluído do âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Or. en

(Ver alterações aos artigos 5.º e 6.º do mesmo autor.)

Justificação

O regulamento não se aplica aos produtos harmonizados, a fim de evitar sobreposições e 
redundâncias, uma vez que os principais elementos do capítulo I já se encontram abrangidos 
pela legislação de harmonização. Uma divisão inequívoca entre legislação aplicável a bens 
de consumo harmonizados e não harmonizados simplificaria a conformidade dos operadores 
económicos com as regras dos produtos e a aplicação das mesmas por parte das autoridades 
de fiscalização do mercado.

Alteração 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) O distribuidor deve assegurar que 
o fabricante e o importador observaram 
as suas obrigações, ou seja, verificar a 
indicação no produto ou na respetiva 
embalagem do nome, nome do modelo, 
marca ou endereço através do qual o 
fabricante e o importador podem ser 
contactados, bem como a afixação pelo 
fabricante do número do lote, número de 
série ou quaisquer outros elementos que 
permitam a identificação do produto. O 
distribuidor não deve controlar cada 
produto individualmente, salvo se 
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considerar que o fabricante ou 
importador não cumpriu as suas 
obrigações.

Or. en

Alteração 93
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) O distribuidor deve assegurar que 
o fabricante e o importador observaram 
as suas obrigações, ou seja, verificar a 
indicação no produto ou na respetiva 
embalagem do nome, nome do modelo, 
marca ou endereço através do qual o 
fabricante e o importador podem ser 
contactados, bem como a afixação pelo 
fabricante do número do lote, número de 
série ou quaisquer outros elementos que 
permitam a identificação do produto. O 
distribuidor não deve controlar cada 
produto individualmente, salvo se 
considerar que o fabricante ou 
importador não cumpriu os respetivos 
requisitos.

Or. en

Alteração 94
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) O distribuidor deve assegurar que 
o fabricante e o importador observaram 
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as suas obrigações, ou seja, verificar a 
indicação no produto ou na respetiva 
embalagem do nome, nome do modelo, 
marca ou endereço através do qual o 
fabricante e o importador podem ser 
contactados, bem como a afixação pelo 
fabricante do número do lote, número de 
série ou quaisquer outros elementos que 
permitam a identificação do produto.

Or. en

Justificação

Cabe esclarecer que o distribuidor não está em condições de aferir a veracidade desses 
elementos, mas apenas a presença dos mesmos.

Alteração 95
Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) O distribuidor deve assegurar, 
desde que tal seja possível e não se revele 
excessivamente oneroso, que o fabricante 
e o importador observaram as suas 
obrigações, ou seja, deve verificar a 
indicação, no produto ou na respetiva 
embalagem, do nome, da marca ou do 
endereço através do qual o fabricante e o 
importador podem ser contactados, bem 
como a afixação pelo fabricante do 
número do lote, do número de série ou de 
quaisquer outros elementos que permitam 
a identificação do produto. O distribuidor 
não deve controlar cada produto 
individualmente, salvo se considerar que 
o fabricante ou importador não cumpriu 
os respetivos requisitos.

Or. it
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Alteração 96
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) O distribuidor deve assegurar, 
desde que tal seja possível e não se revele 
excessivamente oneroso, que o fabricante 
e o importador observaram as suas 
obrigações, ou seja, deve verificar a 
indicação, no produto ou na respetiva 
embalagem do nome, da marca ou do 
endereço através do qual o fabricante e o 
importador podem ser contactados, bem 
como a afixação pelo fabricante do 
número do lote, do número de série ou de 
quaisquer outros elementos que permitam 
a identificação do produto. O distribuidor 
não deve controlar cada produto 
individualmente, salvo se considerar que 
o fabricante ou importador não cumpriu 
os respetivos requisitos.

Or. it

Alteração 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Assegurar a identificação do produto e 
a rastreabilidade dos produtos ao longo de 
toda a cadeia de abastecimento ajuda a 
identificar os operadores económicos e a 
adotar medidas corretivas eficazes contra 
produtos não seguros, como é o caso das 
recolhas orientadas. A identificação e a 
rastreabilidade dos produtos garantem, por 

(20) É fundamental que todos os produtos 
de consumo disponibilizados no mercado 
único europeu sejam seguros, tendo em 
vista a garantia de um elevado nível de 
proteção do consumidor. Assegurar a 
identificação, a indicação da origem e a 
rastreabilidade dos produtos ao longo de
toda a cadeia de abastecimento ajuda a 
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conseguinte, que os consumidores e 
operadores económicos obtêm informações 
exatas em relação aos produtos que não são 
seguros, o que reforça a confiança no 
mercado e evita perturbações 
desnecessárias do comércio. Os produtos 
devem, pois, indicar informações que 
permitam a sua identificação e a 
identificação do fabricante e, se for o caso, 
do importador. Os fabricantes devem 
também elaborar documentação técnica 
relativa aos seus produtos, para a qual 
podem escolher a forma mais adequada e 
mais eficiente em termos de custos, como 
por exemplo meios eletrónicos. Os 
operadores económicos devem ainda ser 
obrigados a identificar os operadores que 
os forneceram e a quem forneceram 
determinado produto. 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, é aplicável 
ao tratamento de dados pessoais efetuado 
para efeitos do presente regulamento.

identificar os operadores económicos e a 
adotar medidas corretivas eficazes contra 
produtos não seguros, como é o caso das 
recolhas orientadas. A identificação e a 
rastreabilidade dos produtos garantem, por 
conseguinte, que os consumidores e 
operadores económicos obtêm informações 
exatas em relação aos produtos que não são 
seguros, o que reforça a confiança no 
mercado e evita perturbações 
desnecessárias do comércio. Os produtos 
devem, pois, indicar informações que 
permitam a sua identificação e a 
identificação do fabricante e, se for o caso, 
do importador. Os fabricantes devem 
também elaborar documentação técnica 
relativa aos seus produtos, para a qual 
podem escolher a forma mais adequada, 
como, por exemplo, meios eletrónicos.
Neste contexto e assegurando a 
necessária confidencialidade, a Comissão 
deve criar uma base de dados pública de 
produtos perigosos para os consumidores, 
com vista a reforçar, ao nível 
transfronteiras, os conhecimentos sobre 
os produtos perigosos existentes no 
mercado único. A Comissão deve 
disponibilizar todas as informações 
relevantes às organizações de defesa do 
consumidor, a outros peritos e às 
autoridades nacionais. Os operadores 
económicos devem ainda ser obrigados a 
identificar os operadores que os 
forneceram e a quem forneceram 
determinado produto. 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, é aplicável 
ao tratamento de dados pessoais efetuado 
para efeitos do presente regulamento.

Or. de
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Alteração 98
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Assegurar a identificação do produto e 
a rastreabilidade dos produtos ao longo de 
toda a cadeia de abastecimento ajuda a 
identificar os operadores económicos e a 
adotar medidas corretivas eficazes contra 
produtos não seguros, como é o caso das 
recolhas orientadas. A identificação e a 
rastreabilidade dos produtos garantem, por 
conseguinte, que os consumidores e 
operadores económicos obtêm informações 
exatas em relação aos produtos que não são 
seguros, o que reforça a confiança no 
mercado e evita perturbações 
desnecessárias do comércio. Os produtos 
devem, pois, indicar informações que 
permitam a sua identificação e a 
identificação do fabricante e, se for o caso, 
do importador. Os fabricantes devem 
também elaborar documentação técnica 
relativa aos seus produtos, para a qual 
podem escolher a forma mais adequada e 
mais eficiente em termos de custos, como 
por exemplo meios eletrónicos. Os 
operadores económicos devem ainda ser 
obrigados a identificar os operadores que 
os forneceram e a quem forneceram 
determinado produto. 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, é aplicável 
ao tratamento de dados pessoais efetuado 
para efeitos do presente regulamento.

(20) Assegurar a identificação do produto e 
a rastreabilidade dos produtos ao longo de 
toda a cadeia de abastecimento ajuda a 
identificar os operadores económicos e a 
adotar medidas corretivas eficazes contra 
produtos não seguros, como é o caso das 
recolhas orientadas. A identificação e a 
rastreabilidade dos produtos garantem, por 
conseguinte, que os consumidores e 
operadores económicos obtêm informações 
exatas em relação aos produtos que não são 
seguros, o que reforça a confiança no 
mercado e evita perturbações 
desnecessárias do comércio. Os produtos 
devem, pois, indicar informações que 
permitam a sua identificação e a 
identificação do fabricante ou, se for o 
caso, do importador. Os fabricantes devem 
também elaborar documentação técnica 
relativa aos seus produtos, para a qual 
podem escolher a forma mais adequada e 
mais eficiente em termos de custos, como 
por exemplo meios eletrónicos. Os 
operadores económicos devem ainda ser 
obrigados a identificar os operadores que 
os forneceram e a quem forneceram 
determinado produto. 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, é aplicável 
ao tratamento de dados pessoais efetuado 
para efeitos do presente regulamento.

Or. en

(Ver alterações aos artigos 8.º e 10.º do mesmo autor.)
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Justificação

Se o nome e endereço de um fabricante de um país terceiro constar de um produto importado, 
essa informação estará à disposição dos concorrentes e clientes comerciais do importador, 
que, consequentemente, poderão, no futuro, dispensar o importador em causa e tratar 
diretamente com o fabricante. Este cenário demoveria as PME de importar, distorcendo 
significativamente a concorrência. Por conseguinte, propõe-se a inclusão desta informação 
na documentação técnica.

Alteração 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A indicação da origem complementa 
os requisitos básicos de rastreabilidade 
relativos ao nome e endereço do 
fabricante. Em especial, a indicação do 
país de origem ajuda a identificar o local 
efetivo de fabrico em todos os casos em 
que o fabricante não pode ser contactado 
ou o seu endereço é diferente do local 
efetivo de fabrico. Essas informações 
podem facilitar a tarefa das autoridades 
de fiscalização do mercado de rastrear o 
produto até ao local efetivo de fabrico e
permitir contactos com as autoridades dos 
países de origem no âmbito de uma 
cooperação bilateral ou multilateral em 
matéria de segurança dos produtos de 
consumo para ações de acompanhamento 
adequadas.

Suprimido

Or. de

Justificação

A indicação da origem destinada à rastreabilidade é excessiva e desproporcionada, não 
acarretando qualquer mais-valia para o consumidor, uma vez que o nome e o endereço do 
fabricante devem constar do produto.
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Alteração 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A indicação da origem complementa 
os requisitos básicos de rastreabilidade 
relativos ao nome e endereço do 
fabricante. Em especial, a indicação do 
país de origem ajuda a identificar o local 
efetivo de fabrico em todos os casos em 
que o fabricante não pode ser contactado 
ou o seu endereço é diferente do local 
efetivo de fabrico. Essas informações 
podem facilitar a tarefa das autoridades 
de fiscalização do mercado de rastrear o 
produto até ao local efetivo de fabrico e 
permitir contactos com as autoridades dos 
países de origem no âmbito de uma 
cooperação bilateral ou multilateral em 
matéria de segurança dos produtos de 
consumo para ações de acompanhamento 
adequadas.

Suprimido

Or. en

(Ver alteração ao artigo 7.º pelo mesmo autor.)

Justificação

O requisito de indicar a origem dos produtos do consumidor não foi abordado pela avaliação 
de impacto, bem como não está incluído no novo quadro legislativo. Não afetará a segurança 
dos consumidores ou a rastreabilidade dos produtos, que já se encontram asseguradas por 
outros meios na legislação harmonizada e no regulamento relativo à segurança geral dos 
produtos. Além disso, iria induzir em erro os consumidores dos produtos que resultam de 
uma cadeia de abastecimento mundial complexa. Por último, a sua aplicação seria onerosa 
para os operadores económicos e as autoridades públicas.

Alteração 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) A indicação da origem complementa 
os requisitos básicos de rastreabilidade 
relativos ao nome e endereço do 
fabricante. Em especial, a indicação do 
país de origem ajuda a identificar o local 
efetivo de fabrico em todos os casos em 
que o fabricante não pode ser contactado 
ou o seu endereço é diferente do local 
efetivo de fabrico. Essas informações 
podem facilitar a tarefa das autoridades 
de fiscalização do mercado de rastrear o 
produto até ao local efetivo de fabrico e 
permitir contactos com as autoridades dos 
países de origem no âmbito de uma 
cooperação bilateral ou multilateral em 
matéria de segurança dos produtos de 
consumo para ações de acompanhamento 
adequadas.

Suprimido

Or. de

Justificação

A obrigatoriedade da indicação da origem não irá aumentar a segurança dos produtos. O 
endereço do fabricante e um número de identificação devem já constar dos produtos, 
garantindo, assim, a sua rastreabilidade. A articulação da segurança do produto com as 
disposições do Código Aduaneiro comporta custos significativos em termos de tempo e 
dinheiro para as empresas envolvidas.

Alteração 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A indicação da origem complementa 
os requisitos básicos de rastreabilidade 
relativos ao nome e endereço do 
fabricante. Em especial, a indicação do 
país de origem ajuda a identificar o local 
efetivo de fabrico em todos os casos em 

Suprimido
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que o fabricante não pode ser contactado 
ou o seu endereço é diferente do local 
efetivo de fabrico. Essas informações 
podem facilitar a tarefa das autoridades 
de fiscalização do mercado de rastrear o 
produto até ao local efetivo de fabrico e 
permitir contactos com as autoridades dos 
países de origem no âmbito de uma 
cooperação bilateral ou multilateral em 
matéria de segurança dos produtos de 
consumo para ações de acompanhamento 
adequadas.

Or. de

Alteração 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A indicação da origem complementa 
os requisitos básicos de rastreabilidade 
relativos ao nome e endereço do fabricante. 
Em especial, a indicação do país de origem 
ajuda a identificar o local efetivo de fabrico 
em todos os casos em que o fabricante não 
pode ser contactado ou o seu endereço é 
diferente do local efetivo de fabrico. Essas 
informações podem facilitar a tarefa das 
autoridades de fiscalização do mercado de 
rastrear o produto até ao local efetivo de 
fabrico e permitir contactos com as 
autoridades dos países de origem no 
âmbito de uma cooperação bilateral ou 
multilateral em matéria de segurança dos 
produtos de consumo para ações de 
acompanhamento adequadas.

(21) A garantia da rastreabilidade de um 
produto ao longo de todo o seu ciclo de 
vida e os respetivos rótulos para a 
determinação do país de origem do 
produto e do fabricante responsável 
assumem particular importância e são 
indispensáveis. Simultaneamente, as 
medidas relevantes não devem gerar um 
ónus administrativo 
desproporcionadamente elevado. A 
indicação da origem complementa os 
requisitos básicos de rastreabilidade 
relativos ao nome e endereço do fabricante. 
Em especial, a indicação do país de origem 
ajuda a identificar o local efetivo de fabrico 
em todos os casos em que o fabricante não 
pode ser contactado ou o seu endereço é 
diferente do local efetivo de fabrico. Ao 
mesmo tempo, a indicação da origem é 
suscetível de ajudar os consumidores a 
obterem informações sobre a 
sustentabilidade de um produto em 
matéria de normas sociais, ambientais, de 
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qualidade e segurança. Essas informações 
podem facilitar a tarefa das autoridades de 
fiscalização do mercado de rastrear o 
produto até ao local efetivo de fabrico e 
permitir contactos com as autoridades dos 
países de origem no âmbito de uma 
cooperação bilateral ou multilateral em 
matéria de segurança dos produtos de 
consumo para ações de acompanhamento 
adequadas. Por conseguinte, a Comissão 
deve igualmente desempenhar um papel 
mais ativo na coordenação das atividades 
das autoridades de fiscalização do 
mercado, das autoridades aduaneiras e de 
outras autoridades competentes dos 
Estados-Membros e de países terceiros.

Or. de

Alteração 104
Gino Trematerra

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A indicação da origem complementa 
os requisitos básicos de rastreabilidade 
relativos ao nome e endereço do fabricante. 
Em especial, a indicação do país de origem 
ajuda a identificar o local efetivo de fabrico 
em todos os casos em que o fabricante não 
pode ser contactado ou o seu endereço é 
diferente do local efetivo de fabrico. Essas 
informações podem facilitar a tarefa das 
autoridades de fiscalização do mercado de 
rastrear o produto até ao local efetivo de 
fabrico e permitir contactos com as 
autoridades dos países de origem no 
âmbito de uma cooperação bilateral ou 
multilateral em matéria de segurança dos 
produtos de consumo para ações de 
acompanhamento adequadas.

(21) A indicação da origem complementa 
os requisitos básicos de rastreabilidade 
relativos ao nome e endereço do fabricante. 
Em especial, a indicação do país de origem 
ajuda a identificar o local efetivo de fabrico 
em todos os casos em que o fabricante não 
pode ser contactado ou o seu endereço é 
diferente do local efetivo de fabrico. A 
indicação do país de origem do produto
final não é suficiente para fornecer aos 
consumidores informações completas e 
verdadeiras sobre a verdadeira 
proveniência do mesmo, tendo em conta 
os modernos processos comerciais de 
compra e de transformação dos materiais. 
A indicação do país de origem dos 
materiais de composição dos produtos 
garante ao consumidor o direito de fazer 
escolhas informadas. Essas informações 
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podem facilitar a tarefa das autoridades de 
fiscalização do mercado de rastrear o 
produto até ao local efetivo de fabrico e 
permitir contactos com as autoridades dos 
países de origem no âmbito de uma 
cooperação bilateral ou multilateral em 
matéria de segurança dos produtos de 
consumo para ações de acompanhamento 
adequadas.

Or. it

Alteração 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A indicação de origem dos 
produtos constitui o único instrumento 
que garante aos consumidores 
informações precisas sobre a verdadeira 
proveniência dos produtos.
A indicação do nome do fabricante, por si 
só, de acordo com as obrigações dos 
operadores económicos, não corresponde 
necessariamente ao local de produção, 
podendo induzir os consumidores em 
erro.
A indicação de origem deve ser, por 
conseguinte, colocada no produto de 
modo que seja clara e visível, permitindo 
assim aos consumidores adquirir um 
maior conhecimento sobre os produtos no 
momento da compra. Deste modo, com 
mais informações ao seu dispor, os 
consumidores podem ter em conta outros 
elementos de avaliação, relativos à cadeia 
de produção ou a elevados padrões 
qualitativos, sociais e ambientais.

Or. it
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Alteração 106
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Devem estabelecer-se no presente 
regulamento os procedimentos destinados a 
solicitar normas europeias em apoio do 
presente regulamento e também em matéria 
de objeções formais contra elas 
apresentadas, devendo esses procedimentos 
ser coerentes com as disposições do
Regulamento (UE) n.º 1025/2012. Para 
garantir a coerência global nas questões de 
normalização europeia, os pedidos de 
normas europeias, ou objeções a uma 
norma europeia, devem pois ser 
apresentados ao comité instituído por 
aquele regulamento, após a devida consulta 
aos peritos em matéria de segurança dos 
produtos de consumo dos 
Estados-Membros.

(24) Devem estabelecer-se no presente 
regulamento os procedimentos destinados a 
solicitar normas europeias em apoio do 
presente regulamento e também em matéria 
de objeções formais contra elas 
apresentadas, devendo esses procedimentos 
ser coerentes com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 1025/2012. Para 
garantir a coerência global nas questões de 
normalização europeia, os pedidos de 
normas europeias, ou objeções a uma 
norma europeia, devem pois ser 
apresentados ao comité instituído por 
aquele regulamento, após a devida consulta 
aos peritos em matéria de segurança dos 
produtos de consumo dos 
Estados-Membros e das partes 
interessadas relevantes.

Or. en

(Ver alteração ao artigo 16.º, n.º 1, do mesmo autor.)

Justificação

A Comissão deverá ter em consideração as opiniões das partes interessadas, consoante o 
caso, ao determinar o conteúdo das novas normas de segurança europeias, a fim de 
assegurar que as mesmas são pertinentes, proporcionais e eficazes.

Alteração 107
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar condições 
uniformes de execução do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão no 
que diz respeito à isenção da obrigação de 
informar as autoridades de fiscalização do 
mercado sobre produtos que apresentem 
um risco, ao tipo de suporte de dados e sua 
colocação no produto para efeitos do 
sistema de rastreabilidade, a pedidos de 
normalização aos organismos europeus 
de normalização e a decisões sobre 
objeções formais a normas europeias. Estas 
competências devem ser exercidas nos 
termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão.

(27) A fim de assegurar condições 
uniformes de execução do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão no 
que diz respeito à isenção da obrigação de 
informar as autoridades de fiscalização do 
mercado sobre produtos que apresentem 
um risco, ao tipo de suporte de dados e sua 
colocação no produto para efeitos do 
sistema de rastreabilidade e a decisões 
sobre objeções formais a normas europeias. 
Estas competências devem ser exercidas 
nos termos do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Or. en

(Ver alteração ao artigo 16.º, n.º 1, do mesmo autor.)

Justificação

As novas normas de segurança europeias para os produtos de consumo baseadas no artigo 
4.º devem ser consideradas completar o ato de base mediante o aditamento de elementos não 
essenciais, nos termos do artigo 290.º do TFUE. Atendendo ao cariz muito genérico do artigo 
4.º, o Parlamento Europeu e o Conselho devem dispor da possibilidade de revogar e 
apresentar objeções a um mandato para novas normas da Comissão. Afigura-se, portanto, 
adequado adotar o mandato por via de ato delegado.

Alteração 108
Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 29
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Texto da Comissão Alteração

(29) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE no atinente a produtos 
relativamente aos quais o nome e o 
endereço do fabricante e do importador 
não necessitam de ser indicados no 
próprio produto, devido ao baixo nível de 
risco associado a esses produtos, e 
relativamente à identificação e 
rastreabilidade dos produtos suscetíveis de 
colocar um grave risco para a saúde ou 
segurança. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, incluindo a nível de peritos. 
A Comissão, quando preparar e redigir 
atos delegados, deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Suprimido

Or. en

Justificação

A identificação dos produtos e dos operadores económicos, bem como a rastreabilidade dos 
produtos, é fundamental. 
A fim de garantir a segurança dos produtos colocados no mercado, afiguram-se essenciais a 
identificação e a definição claras das obrigações e das funções dos agentes individuais.

Alteração 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 

Suprimido
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do TFUE no atinente a produtos 
relativamente aos quais o nome e o 
endereço do fabricante e do importador 
não necessitam de ser indicados no 
próprio produto, devido ao baixo nível de 
risco associado a esses produtos, e 
relativamente à identificação e 
rastreabilidade dos produtos suscetíveis de 
colocar um grave risco para a saúde ou 
segurança. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, incluindo a nível de peritos. 
A Comissão, quando preparar e redigir 
atos delegados, deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. it

Alteração 110
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE no atinente a produtos 
relativamente aos quais o nome e o 
endereço do fabricante e do importador não 
necessitam de ser indicados no próprio 
produto, devido ao baixo nível de risco 
associado a esses produtos, e relativamente 
à identificação e rastreabilidade dos 
produtos suscetíveis de colocar um grave 
risco para a saúde ou segurança. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, incluindo a 
nível de peritos. A Comissão, quando 

(29) Com o objetivo de manter um elevado 
nível de saúde e segurança, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do TFUE no atinente a produtos 
relativamente aos quais o nome e o 
endereço do fabricante e do importador não 
necessitam de ser indicados no próprio 
produto, devido ao baixo nível de risco 
associado a esses produtos, e relativamente 
à identificação e rastreabilidade dos 
produtos suscetíveis de colocar um grave 
risco para a saúde ou segurança. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, incluindo a 
nível de peritos e envolvendo, em especial, 
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preparar e redigir atos delegados, deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

as organizações de defesa do consumidor. 
A Comissão, quando preparar e redigir atos 
delegados, deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. de

Alteração 111
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Objeto Objeto e finalidade

Or. en

Alteração 112
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
em matéria de segurança dos produtos de 
consumo colocados ou disponibilizados no 
mercado da União.

O presente regulamento visa assegurar o 
correto funcionamento do mercado 
interno, mantendo, simultaneamente, um 
nível elevado de proteção da saúde, da 
segurança e dos consumidores.
O presente regulamento estabelece regras 
em matéria de segurança dos produtos de 
consumo colocados ou disponibilizados no 
mercado da União.

Or. en
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Justificação

Esta alteração define claramente o objetivo do regulamento ao aproximá-lo do artigo 114.º 
do TFUE.

Alteração 113
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
em matéria de segurança dos produtos de 
consumo colocados ou disponibilizados no 
mercado da União.

O presente regulamento estabelece regras 
em matéria de segurança dos produtos de 
consumo colocados ou disponibilizados no 
mercado da União, e o seu objetivo 
fundamental consiste em assegurar que os 
produtos disponíveis no mercado são 
seguros para os consumidores.

Or. es

Alteração 114
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São suscetíveis de, em condições 
razoavelmente previsíveis, serem utilizados 
por consumidores, ainda que a eles não se 
destinem;

(b) São suscetíveis de, em condições 
razoavelmente previsíveis, serem utilizados 
por consumidores, ainda que a eles não se 
destinem; os produtos não são suscetíveis 
de serem utilizados pelos consumidores 
caso se destinem, em condições 
razoavelmente previsíveis, à utilização 
exclusiva dos profissionais e estiverem
explicitamente rotulados e apresentados 
em conformidade;

Or. en
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Justificação

Esta alteração ajudará a garantir uma segurança jurídica tão necessária para os fabricantes 
dos produtos profissionais, que tenham indicado claramente na informação de segurança e 
instruções para os utilizadores que os mesmos se destinam a ser utilizados por profissionais 
de acordo com as condições especificadas, por exemplo, adultos que tenham recebido 
formação, sob a supervisão do seu empregador. Por exemplo, isto poderia incluir 
instrumentos profissionais ou equipamento de instalação cuja venda em estabelecimentos 
comerciais «faça você mesmo» nunca esteve prevista ou era apenas permitida em condições 
especiais de apresentação pelo fabricante. 

Alteração 115
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São suscetíveis de, em condições 
razoavelmente previsíveis, serem utilizados 
por consumidores, ainda que a eles não se 
destinem;

(b) Em condições razoavelmente 
previsíveis, é provável que sejam
utilizados por consumidores, ainda que, 
aquando da sua colocação no mercado,
não se destinem aos consumidores;

Or. de

Justificação

Refere-se sobretudo à tradução alemã. Convém clarificar que o artigo 2.º, n.º 1, alínea b), da 
proposta procura apenas que os produtos, em condições razoavelmente previsíveis, 
igualmente utilizados por consumidores sejam abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
regulamento. O presente regulamento não pretende regular, neste ponto, as utilizações 
inadequadas dos produtos por parte dos consumidores.

Alteração 116
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Os consumidores são expostos a esses (c) São fornecidos aos consumidores
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produtos no contexto de um serviço que 
lhes é prestado.

durante um serviço, quer os produtos 
sejam ou não utilizados pelo próprio 
consumidor.

Or. en

Alteração 117
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento não se aplica a 
produtos que sejam disponibilizados no 
mercado enquanto produtos que necessitem 
de ser reparados ou recuperados antes de 
serem utilizados.

2. O presente regulamento não se aplica a 
produtos que sejam disponibilizados no 
mercado enquanto produtos que necessitem 
de ser reparados ou recuperados antes de 
serem utilizados, nem a produtos em 
segunda mão originalmente colocados no 
mercado antes da entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A retroatividade da legislação relativamente aos produtos em segunda mão tem de ser 
evitada.

Alteração 118
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Medicamentos para uso humano ou 
veterinário;

(a) Medicamentos e dispositivos médicos
para uso humano ou veterinário;

Or. en
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Alteração 119
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Materiais e objetos destinados a entrar 
em contacto com os alimentos, desde que 
os riscos associados a esses produtos 
estejam abrangidos pelo Regulamento 
(CE) n.º 1935/2004 ou outra legislação da 
União aplicável a alimentos;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Para os referidos produtos que são objeto de um regulamento de harmonização ((CE) n.º 
1935/2004) é mais coerente que sejam abrangidos pelas disposições do artigo 2.º, n.º 4, à 
semelhança dos demais produtos sujeitos a requisitos harmonizados específicos que visam 
preservar a saúde e a segurança humanas. Além disso, a exclusão completa destes produtos 
do âmbito de aplicação significaria exonerar os operadores das suas obrigações em matéria 
de informações, nomeadamente a prestação de informações sobre a origem.

Alteração 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Dispositivos médicos na aceção da 
Diretiva 93/42/CEE relativa aos 
dispositivos médicos, da Diretiva 
90/385/CEE, relativa aos dispositivos 
medicinais implantáveis ativos, bem como 
da Diretiva 98/79/CE, relativa aos 
dispositivos médicos de diagnóstico 
in vitro;

Or. de
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Justificação

As referências às diretivas anteriormente em vigor devem ser adaptadas, em conformidade, à 
proposta de regulamento (atualmente em processo de debate e aprovação) do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo aos dispositivos médicos e que altera a Diretiva 2001/83/CE, 
o Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o Regulamento (CE) n.º 1223/2009, bem como à proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro.

Alteração 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

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

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Produtos de construção com base no 
Regulamento (UE) n.º 305/2011 de 9 de 
março de 2011;

Or. de

Justificação

Não se afigura necessária uma nova regulamentação sobre os produtos de construção, uma 
vez que estão abrangidos enquanto tal pelo regulamento pertinente.

Alteração 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Equipamentos em que os 
consumidores circulam ou viajam que são 
manobrados por um prestador de serviços 
no contexto de um serviço prestado aos 
consumidores;

Suprimido

Or. it
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Alteração 123
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Produtos de construção com base no 
Regulamento (UE) n.º 305/2011 de março 
de 2011.

Or. en

Alteração 124
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os capítulos II a IV do presente 
regulamento não se aplicam a produtos 
objeto de requisitos destinados a proteger a 
saúde e a segurança humanas, 
estabelecidos na legislação de 
harmonização da União ou nos termos 
desta.

4. O presente regulamento não se aplica a 
produtos objeto de requisitos destinados a 
proteger a saúde e a segurança humanas, 
estabelecidos na legislação de 
harmonização da União ou nos termos 
desta.

Or. en

(Ver alterações aos artigos 5.º e 6.º do mesmo autor.)

Justificação

O regulamento não se aplica aos produtos harmonizados, a fim de evitar sobreposições e 
redundâncias, uma vez que os principais elementos do capítulo I já se encontram abrangidos 
pela legislação de harmonização. Uma divisão inequívoca entre legislação aplicável a bens 
de consumo harmonizados e não harmonizados simplificaria a conformidade dos operadores 
económicos com as regras dos produtos e a aplicação das mesmas por parte das autoridades 
de fiscalização do mercado.
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Alteração 125
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os capítulos II a IV do presente 
regulamento não se aplicam a produtos 
objeto de requisitos destinados a proteger a 
saúde e a segurança humanas, 
estabelecidos na legislação de 
harmonização da União ou nos termos 
desta.

4. Os capítulos II a IV do presente 
regulamento não se aplicam a produtos 
objeto de requisitos destinados a proteger a 
saúde e a segurança humanas, 
estabelecidos na legislação de 
harmonização da União ou que estabeleça 
ou proporcione os meios para estabelecer, 
os requisitos aplicáveis a esses produtos e 
que se destinam a proteger a saúde e 
segurança das pessoas.

Or. en

Alteração 126
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os capítulos II a IV do presente 
regulamento não se aplicam a produtos 
objeto de requisitos destinados a proteger a 
saúde e a segurança humanas, 
estabelecidos na legislação de 
harmonização da União ou nos termos 
desta.

4. O presente regulamento não se aplica a 
produtos objeto de requisitos destinados a 
proteger a saúde e a segurança humanas, 
estabelecidos na legislação de 
harmonização da União ou nos termos 
desta.

Or. en

Justificação

Um dos objetivos visados pelo regulamento é a simplificação. Tal não pode ser alcançado se 
a nova proposta apresentar medidas paralelas já abrangidas na legislação de harmonização 
existente e que prevê requisitos mais específicos para a segurança dos produtos. Esta 
abordagem da Comissão gera confusão relativamente ao que efetivamente se aplica, 
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resultando num aumento dos custos para as empresas.

Alteração 127
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os capítulos II a IV do presente 
regulamento não se aplicam a produtos 
objeto de requisitos destinados a proteger a 
saúde e a segurança humanas, 
estabelecidos na legislação de 
harmonização da União ou nos termos 
desta.

4. O capítulo III não se aplica a produtos 
objeto de requisitos destinados a proteger a 
saúde e a segurança humanas, 
estabelecidos na legislação de 
harmonização da União ou nos termos 
desta.

Or. es

Justificação

Ambas as propostas de regulamento, relativos à segurança geral dos produtos e à 
fiscalização do mercado, estão a ser alinhadas com o Regulamento (CE) n.º 765/2008 e a 
Decisão n.º 768/2008/CE. Do mesmo modo que a fiscalização do mercado está prevista num 
só ato legislativo, considera-se que as obrigações mínimas dos operadores económicos 
devem estar contempladas num único texto. Tal facilita e simplifica o trabalho das 
autoridades de fiscalização do mercado. Existem diretivas específicas em processo de revisão 
e se algum produto, pelas suas características, necessitar de alguma especificação em 
particular, esta será fornecida na respetiva disposição.

Alteração 128
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Produto seguro», qualquer produto 
que, em condições de utilização normais ou 
razoavelmente previsíveis, incluindo de 
duração e, eventualmente, de entrada em 
serviço, de instalação e de requisitos de 

(1) «Produto seguro», qualquer produto 
que, em condições de utilização normais ou 
razoavelmente previsíveis, incluindo de 
duração e, eventualmente, de entrada em 
serviço, de instalação, de requisitos de 
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manutenção, não apresenta nenhum risco 
ou apresenta apenas riscos reduzidos, 
compatíveis com a utilização do produto e 
considerados aceitáveis e coerentes com 
um elevado nível de proteção da saúde e 
segurança das pessoas;

manutenção, formação e supervisão, não 
apresenta nenhum risco ou apresenta 
apenas riscos reduzidos, compatíveis com a 
utilização do produto e considerados 
aceitáveis e coerentes com um elevado 
nível de proteção da saúde e segurança das
pessoas;

Or. en

Justificação

Na avaliação da segurança de um produto, deve ter-se em devida consideração as 
responsabilidades e as obrigações de supervisão e formação que competem aos familiares, 
prestadores de serviço ou empregadores.

Alteração 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Produto seguro», qualquer produto 
que, em condições de utilização normais ou 
razoavelmente previsíveis, incluindo de 
duração e, eventualmente, de entrada em 
serviço, de instalação e de requisitos de 
manutenção, não apresenta nenhum risco 
ou apresenta apenas riscos reduzidos, 
compatíveis com a utilização do produto e 
considerados aceitáveis e coerentes com 
um elevado nível de proteção da saúde e 
segurança das pessoas;

(1) «Produto seguro», qualquer produto 
autêntico e que, em condições de 
utilização normais ou razoavelmente 
previsíveis, incluindo de duração e, 
eventualmente, de entrada em serviço, de 
instalação e de requisitos de manutenção, 
não apresenta nenhum risco ou apresenta 
apenas riscos reduzidos, compatíveis com a 
utilização do produto e considerados 
aceitáveis e coerentes com um elevado 
nível de proteção da saúde e segurança das 
pessoas;

Or. de

Justificação

Os produtos de contrafação são suscetíveis de comportar riscos para a saúde e a segurança, 
devendo, por conseguinte, a definição de um produto seguro incluir igualmente o elemento de 
autenticidade.
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Alteração 130
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Produto seguro», qualquer produto 
que, em condições de utilização normais ou 
razoavelmente previsíveis, incluindo de 
duração e, eventualmente, de entrada em 
serviço, de instalação e de requisitos de 
manutenção, não apresenta nenhum risco 
ou apresenta apenas riscos reduzidos, 
compatíveis com a utilização do produto e 
considerados aceitáveis e coerentes com 
um elevado nível de proteção da saúde e 
segurança das pessoas;

(1) «Produto seguro», qualquer produto 
autêntico que, em condições de utilização 
normais ou razoavelmente previsíveis, 
incluindo de duração e, eventualmente, de 
entrada em serviço, de instalação e de 
requisitos de manutenção, não apresenta 
nenhum risco ou apresenta apenas riscos 
reduzidos, compatíveis com a utilização do 
produto e considerados aceitáveis e 
coerentes com um elevado nível de 
proteção da saúde e segurança das pessoas;

Or. fr

Justificação

A autenticidade constitui uma garantia de segurança para o consumidor, na medida em que 
contribui para assegurar a origem e a conformidade de um produto e deveria, portanto, ser 
parte integrante dos critérios de avaliação da segurança dos produtos.

Alteração 131
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Produto seguro», qualquer produto 
que, em condições de utilização normais ou 
razoavelmente previsíveis, incluindo de 
duração e, eventualmente, de entrada em 
serviço, de instalação e de requisitos de 
manutenção, não apresenta nenhum risco 
ou apresenta apenas riscos reduzidos, 
compatíveis com a utilização do produto e 
considerados aceitáveis e coerentes com 
um elevado nível de proteção da saúde e 

(1) «Produto seguro», qualquer produto 
que cumpra a legislação de harmonização 
da União em matéria de saúde e 
segurança. Na ausência de tal legislação,
qualquer produto que, em condições de 
utilização normais ou razoavelmente 
previsíveis, incluindo de duração e, 
eventualmente, de entrada em serviço, de 
instalação e de requisitos de manutenção, 
não apresenta nenhum risco ou apresenta 
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segurança das pessoas; apenas riscos reduzidos, compatíveis com a 
utilização do produto e considerados 
aceitáveis e coerentes com um elevado 
nível de proteção da saúde e segurança das 
pessoas;

Or. en

Justificação

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities.The suggested amendment:clarifies the 
first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine whether 
the product is covered by applicable Union harmonisation legislation;•eliminates any area of 
legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which already 
specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations;•eliminates non-
transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined in this 
Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably foreseeable 
conditions of use”; or “duration of use”;•removes reference to aspects of the risks not 
necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: “putting 
into service, installation and maintenance”.

Alteração 132
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) «Modelo de produto», qualquer 
produto que seja considerado distinto, 
apresentando características essenciais 
idênticas ou similares, sem diferenças e, 
caso existam, sem qualquer impacto no 
seu nível de segurança, salvo se 
demonstrado de outra forma pelo 
fabricante ou importador.

Or. en

Justificação

A noção de modelo constitui o pilar do trabalho das autoridades de fiscalização do mercado. 
Os testes e a fiscalização são realizados com base em modelos. Contudo, vários 
intervenientes do mercado não dispõem de identificação de modelos ou multiplicam o número 
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de modelos para os produtos efetivamente similares, o que prejudica o trabalho das 
autoridades de fiscalização do mercado e as dissuadem de realizar controlos, dado que 
aumenta consideravelmente o nível de recursos necessários para os controlos.

Alteração 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) «Modelo de produto», qualquer 
produto que seja considerado distinto, 
embora apresentando características 
essenciais idênticas ou similares, com 
diferenças sem qualquer impacto no seu 
nível de segurança, salvo se demonstrado 
de outra forma pelo fabricante ou 
importador;

Or. en

Alteração 134
Matteo Salvini

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) «Produto perigoso», qualquer 
produto que não constitui um produto 
seguro na aceção do ponto 1;

Or. en

Alteração 135
Raffaele Baldassarre



AM\1003186PT.doc 41/169 PE516.922v03-00

PT

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. «Modelo do produto», produtos 
considerados distintivos devido ao facto de 
apresentarem características essenciais 
idênticas ou semelhantes, com eventuais 
diferenças que não afetam o seu nível de 
segurança, a não ser que o fabricante ou 
importador prove o contrário.

Or. it

Justificação

É necessário esclarecer que o distribuidor não pode verificar a veracidade desses elementos

Alteração 136
Matteo Salvini

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

Texto da Comissão Alteração

(1-B) «Modelo de produto», qualquer 
produto que seja considerado distinto, 
apresentando características essenciais 
idênticas ou similares, sem diferenças e, 
caso existam, sem qualquer impacto no 
seu nível de segurança, salvo se 
demonstrado de outra forma pelo 
fabricante ou importador.

Or. en

Alteração 137
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 2
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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 da 
União no âmbito de uma atividade 
comercial, a título oneroso ou gratuito,
incluindo igualmente todas as 
modalidades de venda à distância;

Or. de

Alteração 138
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 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 da União, incluindo igualmente 
todas as modalidades de venda à 
distância;

Or. de

Alteração 139
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

(13-A) «Produto que apresenta um risco 
grave», qualquer produto que apresente 
um risco que exija rápida intervenção e 
acompanhamento, nomeadamente os 
casos em que os efeitos possam não ser 
imediatos, qualquer produto que não 
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cumpra os requisitos essenciais definidos 
na legislação de harmonização, bem como 
qualquer produto que não cumpra os 
requisitos gerais de segurança e, tal como 
definido no mandato conferido pela 
Comissão ao organismo de normalização, 
deverá ser considerado como 
apresentando um risco grave;

Or. en

Alteração 140
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

(13-B) «Modelos de produto», qualquer 
produto considerado distinto, 
apresentando características essenciais 
idênticas ou similares. As diferenças, caso 
existam, não devem ter impacto nos níveis 
de segurança do mesmo.

Or. en

Justificação

Os testes e a fiscalização são realizados com base em modelos. Contudo, vários 
intervenientes do mercado não dispõem de identificação de modelos ou multiplicam o número 
de modelos para os produtos efetivamente similares, o que prejudica o trabalho das 
autoridades de fiscalização do mercado e as dissuadem de realizar controlos, dado que 
aumenta consideravelmente o nível de recursos necessários para os controlos.

Alteração 141
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) «Legislação de harmonização da 
União», a legislação da União destinada a 
harmonizar as condições de 
comercialização dos produtos;

(16) «Legislação de harmonização da 
União», a legislação da União destinada a 
harmonizar as condições de 
comercialização dos produtos. Essa 
legislação define os requisitos essenciais 
que os produtos devem cumprir para 
serem colocados no mercado europeu;

Or. en

Alteração 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) «Consumidores vulneráveis», 
indivíduos com dificuldades de acesso e 
compreensão das informações relevantes 
para os consumidores ou que, devido a 
deficiência mental, física ou psicológica 
ou idade, estejam mais expostos a riscos 
de segurança e, como tal, precisam de 
proteção especial.

Or. en

Alteração 143
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, 
presumir-se-á que um produto está 
conforme ao requisito de segurança geral 

Para efeitos do presente regulamento, 
presumir-se-á que um produto é seguro nos 
seguintes casos:
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estabelecido no artigo 4.º nos seguintes 
casos:

Or. en

Alteração 144
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No que diz respeito aos riscos 
abrangidos por requisitos destinados a 
proteger a saúde e a segurança das 
pessoas, previstos na legislação de 
harmonização da União ou nos termos 
desta, se o produto estiver em 
conformidade com esses requisitos;

Suprimido

Or. en

(Ver alterações aos artigos 2.º e 6.º do mesmo autor.)

Justificação

O regulamento não se aplica aos produtos harmonizados, a fim de evitar sobreposições e 
redundâncias, uma vez que os principais elementos do capítulo I já se encontram abrangidos 
pela legislação de harmonização. Uma divisão inequívoca entre legislação aplicável a bens 
de consumo harmonizados e não harmonizados simplificaria a conformidade dos operadores 
económicos com as regras dos produtos e a aplicação das mesmas por parte das autoridades 
de fiscalização do mercado.

Alteração 145
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No que diz respeito aos riscos 
abrangidos por requisitos destinados a 

(a) No que diz respeito aos riscos 
abrangidos pela legislação de 
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proteger a saúde e a segurança das pessoas, 
previstos na legislação de harmonização da 
União ou nos termos desta, se o produto 
estiver em conformidade com esses 
requisitos;

harmonização da União destinada a 
proteger a saúde e a segurança das pessoas, 
se cumprir os requisitos previstos na ou 
decorrentes da legislação de harmonização 
da União;

Or. en

Alteração 146
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Na ausência de requisitos 
estabelecidos na legislação de 
harmonização da União ou nos termos 
desta, referidos na alínea a), no que diz 
respeito aos riscos abrangidos por normas 
europeias, se o produto for conforme às 
normas europeias relevantes ou a partes 
delas, cujas referências tenham sido 
publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia, em conformidade com os artigos 
16.º e 17.º;

(b) No que diz respeito aos riscos 
abrangidos por normas europeias, se o 
produto for conforme às normas europeias 
relevantes ou a partes delas, cujas 
referências tenham sido publicadas no 
Jornal Oficial da União Europeia, em 
conformidade com os artigos 16.º e 17.º;

Or. en

(Ver alterações aos artigos 2.º e 6.º do mesmo autor.)

Justificação

O regulamento não se aplica aos produtos harmonizados, a fim de evitar sobreposições e 
redundâncias, uma vez que os principais elementos do capítulo I já se encontram abrangidos 
pela legislação de harmonização. Uma divisão inequívoca entre legislação aplicável a bens 
de consumo harmonizados e não harmonizados simplificaria a conformidade dos operadores 
económicos com as regras dos produtos e a aplicação das mesmas por parte das autoridades 
de fiscalização do mercado.

Alteração 147
Bernadette Vergnaud
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Na ausência de requisitos estabelecidos 
na legislação de harmonização da União ou 
nos termos desta, referidos na alínea a), no 
que diz respeito aos riscos abrangidos por 
normas europeias, se o produto for 
conforme às normas europeias relevantes 
ou a partes delas, cujas referências tenham 
sido publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia, em conformidade com os artigos 
16.º e 17.º;

(b) Na ausência de requisitos estabelecidos 
na legislação de harmonização da União ou 
nos termos desta, referidos na alínea a), no 
que diz respeito aos riscos abrangidos por 
normas europeias, se o produto for 
conforme às normas europeias relevantes 
ou a partes delas, cujas referências tenham 
sido publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia, em conformidade com os artigos 
16.º e 17.º e, se for caso disso, em 
conformidade com os requisitos em 
matéria de saúde e de segurança 
complementares inscritos na legislação do 
Estado-Membro onde o produto é 
colocado no mercado;

Or. fr

Justificação

Em determinados casos, um produto que esteja total ou parcialmente em conformidade com 
as normas europeias relevantes só poderá ser considerado seguro se estiver em conformidade 
com as exigências em matéria de segurança nacional adotadas em consonância com o 
Tratado.

Alteração 148
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Na ausência de requisitos estabelecidos 
na legislação de harmonização da União 
ou nos termos desta, referidos na alínea 
a), e nas normas europeias, referidos na 
alínea b), no que diz respeito aos riscos 
abrangidos por requisitos de saúde e 
segurança estabelecidos na legislação do 
Estado-Membro em cujo mercado o 

(c) Na ausência de requisitos estabelecidos 
nas normas europeias, referidos na alínea 
b), no que diz respeito aos riscos 
abrangidos por requisitos de saúde e 
segurança estabelecidos na legislação do 
Estado-Membro em cujo mercado o 
produto é disponibilizado, se o produto este 
estiver em conformidade com esses 
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produto é disponibilizado, se o produto este 
estiver em conformidade com esses 
requisitos nacionais.

requisitos nacionais.

Or. en

(Ver alterações aos artigos 2.º e 6.º do mesmo autor.)

Justificação

O regulamento não se aplica aos produtos harmonizados, a fim de evitar sobreposições e 
redundâncias, uma vez que os principais elementos do capítulo I já se encontram abrangidos 
pela legislação de harmonização. Uma divisão inequívoca entre legislação aplicável a bens 
de consumo harmonizados e não harmonizados simplificaria a conformidade dos operadores 
económicos com as regras dos produtos e a aplicação das mesmas por parte das autoridades 
de fiscalização do mercado.

Alteração 149
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Na ausência de requisitos estabelecidos 
na legislação de harmonização da União ou 
nos termos desta, referidos na alínea a), e 
nas normas europeias, referidos na alínea 
b), no que diz respeito aos riscos 
abrangidos por requisitos de saúde e 
segurança estabelecidos na legislação do 
Estado-Membro em cujo mercado o 
produto é disponibilizado, se o produto este
estiver em conformidade com esses
requisitos nacionais.

(c) Na ausência de requisitos estabelecidos 
na legislação de harmonização da União ou 
nos termos desta, referidos na alínea a), e 
nas normas europeias, referidos na alínea 
b), no que diz respeito aos riscos 
abrangidos por requisitos de saúde e 
segurança estabelecidos na legislação do 
Estado-Membro em cujo mercado o 
produto é disponibilizado, se o produto 
cumprir essas normas nacionais, desde 
que as mesmas observem a legislação da 
União.

Or. en

Alteração 150
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um operador que coloque no mercado um 
produto não abrangido pelos casos 
previstos no n.º 1 deve apresentar, 
mediante solicitação, às autoridades de 
fiscalização do mercado e a qualquer 
operador económico, a quem os produtos 
sejam distribuídos, provas da segurança 
do produto. Em caso de 
não-conformidade com este requisito, o 
produto é retirado do mercado.

Or. en

Justificação

Tal como já se encontra previsto na DGSP, para os produtos que não cumprem uma norma 
harmonizada, a legislação nacional ou harmonizada, o ónus da prova deve ser efetivamente 
da responsabilidade dos operadores económicos. É fundamental esclarecer as consequências 
deste princípio no presente regulamento, sobretudo numa altura em que as autoridades de 
fiscalização do mercado estão a ter dificuldades em encontrar os recursos para realizar o seu 
trabalho adequadamente.

Alteração 151
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presunção de segurança não isenta as 
autoridades de fiscalização do mercado de 
realizarem ações de acordo com o 
regulamento relativo à fiscalização do 
mercado caso existam novas provas de 
que um produto apresenta riscos apesar 
da sua conformidade ou cumprimento 
com as disposições. 

Or. es
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Alteração 152
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
De qualquer modo, a fim de avaliar a 
segurança de um produto é necessário ter 
devidamente em conta o princípio da 
precaução.

Or. es

Alteração 153
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na ausência de legislação de 
harmonização da União, as normas 
europeias ou os requisitos de saúde e 
segurança estabelecidos na legislação do 
Estado-Membro em cujo mercado o 
produto é disponibilizado, referidos no 
artigo 5.º, alíneas a), b) e c), deve atender-
se aos seguintes aspetos quando se avalia 
se um produto é seguro, em especial:

Suprimido

(a) As características do produto, 
designadamente a sua composição, 
embalagem, instruções de montagem, e, 
se aplicável, de instalação e de 
conservação;
(b) Os efeitos sobre outros produtos 
quando for razoavelmente previsível a 
utilização do primeiro com os segundos;
(c) A apresentação do produto, a sua 
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rotulagem, as eventuais advertências e 
instruções de utilização e eliminação, bem 
como qualquer outra indicação ou 
informação relativa ao produto;
(d) As categorias de consumidores que se 
encontrem em condições de risco ao 
utilizar o produto, especialmente os 
consumidores vulneráveis;
(e) O aspeto do produto, em especial 
quando esse produto, embora não sendo 
um alimento, se lhe assemelhe, sendo 
suscetível de com ele se confundir devido 
à forma, cheiro, cor, aspeto, embalagem, 
rotulagem, volume, tamanho ou outra 
característica.
A possibilidade de se obter um nível 
superior de segurança ou a 
disponibilidade de outros produtos que 
apresentem um risco menor não constitui 
razão suficiente para que um produto seja 
considerado perigoso.

Or. en

(Ver artigo 3.º, n.º 3, da Diretiva 2001/95/CE.)

Justificação

O sistema atual de avaliação da conformidade com os requisitos de segurança dos produtos 
de consumo (que tem funcionado muito bem) deve ser mantido. Os novos elementos 
suscetíveis de confundir os operadores económicos e as autoridades de aplicação da lei 
devem ser considerados numa base facultativa, a fim de criar segurança jurídica. Para o 
efeito, a ordem do primeiro e segundo parágrafos do artigo 6.º deve ser trocada e o novo n.º 
2 deve ter por base uma disposição de cariz facultativo.

Alteração 154
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na ausência de normas europeias ou 
de requisitos de saúde e segurança 



PE516.922v03-00 52/169 AM\1003186PT.doc

PT

previstos na legislação do Estado-Membro 
onde o produto é disponibilizado no 
mercado como referido nas alíneas b) e c) 
do artigo 5.º, a conformidade de um 
produto com os requisitos gerais de 
segurança deverá ser avaliada 
observando, em especial, os elementos que 
se seguem, quando existam:
(a) Normas nacionais facultativas que 
transponham as normas relevantes
europeias que não as indicadas na alínea 
b) do artigo 5.º;
(b) As normas elaboradas no 
Estado-Membro no qual o produto é 
comercializado;
(c) Recomendações da Comissão que 
estabeleçam diretrizes sobre a avaliação 
da segurança dos produtos;
(d) Códigos de boas práticas relativas à 
segurança dos produtos aplicados no setor
em causa;
(e) O estado atual dos conhecimentos e da 
técnica.

Or. en

(Ver artigo 3.º, n.º 3, da Diretiva 2001/95/CE, alterações ao artigo 6.º, n.º 1, artigo 6.º, n.º 2, 
artigo 2.º e artigo 5.º do mesmo autor.)

Justificação

O sistema atual de avaliação da conformidade com os requisitos de segurança dos produtos 
de consumo (que tem funcionado muito bem) deve ser mantido. Os novos elementos 
suscetíveis de confundir os operadores económicos e as autoridades de aplicação da lei 
devem ser considerados numa base facultativa, a fim de criar segurança jurídica. Para o 
efeito, a ordem do primeiro e segundo parágrafos do artigo 6.º deve ser trocada e o novo n.º 
2 deve ter por base uma disposição de cariz facultativo.

Alteração 155
Josef Weidenholzer

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

Na ausência de legislação de harmonização 
da União, as normas europeias ou os
requisitos de saúde e segurança 
estabelecidos na legislação do 
Estado-Membro em cujo mercado o 
produto é disponibilizado, referidos no 
artigo 5.º, alíneas a), b) e c), deve 
atender-se aos seguintes aspetos quando se 
avalia se um produto é seguro, em 
especial:

Na ausência de legislação de harmonização 
da União, de normas europeias ou de
requisitos de saúde e segurança 
estabelecidos na legislação do 
Estado-Membro em cujo mercado o 
produto é disponibilizado, referidos no 
artigo 5.º, alíneas a), b) e c), deve,
previamente à disponibilização do produto 
no mercado, efetuar-se uma avaliação de 
segurança, que atenda aos seguintes 
aspetos:

Or. de

Alteração 156
Pablo Arias Echeverría

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

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de legislação de 
harmonização da União, as normas 
europeias ou os requisitos de saúde e 
segurança estabelecidos na legislação do 
Estado-Membro em cujo mercado o 
produto é disponibilizado, referidos no 
artigo 5.º, alíneas a), b) e c), deve 
atender-se aos seguintes aspetos quando 
se avalia se um produto é seguro, em 
especial:

A fim de avaliar se um produto é seguro, é 
necessário ter em conta os seguintes 
aspetos, sempre que não estejam 
contemplados na legislação de 
harmonização da União, nas normas 
europeias ou nos requisitos de saúde e 
segurança estabelecidos na legislação do 
Estado-Membro em cujo mercado o 
produto é disponibilizado, referidos no 
artigo 5.º:

Or. es

Justificação

Todos os aspetos referidos nas alíneas a) a e) apresentam um caráter geral e devem ser tidos 
em conta no momento de avaliar os riscos associados a um produto. Contudo, nem todos os 
aspetos estão referidos em várias disposições específicas da União e nacionais, pelo que se 
propõe que esses requisitos sejam aplicáveis a todos os produtos, harmonizados ou não, 
principalmente no que se refere ao conteúdo da alínea e), que se baseia em regulamentações 
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gerais (Diretiva 87/387/CEE) para todos os produtos (a diretiva revogada).

Alteração 157
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

Todos os operadores económicos devem 
ter em conta esses aspetos ao longo de 
toda a cadeia de produção e de valor.

Or. de

Alteração 158
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As características do produto, 
designadamente a sua composição, 
embalagem, instruções de montagem, e, se 
aplicável, de instalação e de conservação;

(a) As características do produto, 
designadamente a sua autenticidade,
composição, embalagem, instruções de 
montagem, e, se aplicável, de instalação e 
de conservação;

Or. fr

Justificação

A autenticidade constitui uma garantia de segurança para o consumidor, na medida em que 
contribui para assegurar a origem e a conformidade de um produto e deveria, portanto, ser 
parte integrante dos critérios de avaliação da segurança dos produtos.

Alteração 159
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) A apresentação do produto, a sua 
rotulagem, as eventuais advertências e 
instruções de utilização e eliminação, bem 
como qualquer outra indicação ou 
informação relativa ao produto;

(c) A apresentação do produto, a sua 
rotulagem, as eventuais advertências e 
instruções de utilização e eliminação, bem
como qualquer outra indicação ou 
informação relativa ao produto que possa 
ser fornecida apenas por meio de 
desenhos ou pictogramas;

Or. it

Alteração 160
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A apresentação do produto, a sua 
rotulagem, as eventuais advertências e 
instruções de utilização e eliminação, bem 
como qualquer outra indicação ou 
informação relativa ao produto;

(c) A apresentação do produto, a sua 
rotulagem, as eventuais advertências e 
instruções de utilização e eliminação, bem 
como qualquer outra indicação ou 
informação relativa ao produto que possa 
ser fornecida apenas por meio de 
desenhos ou pictogramas;

Or. it

Alteração 161
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As categorias de consumidores que se 
encontrem em condições de risco ao 
utilizar o produto, especialmente os 
consumidores vulneráveis;

(d) As categorias de consumidores que se 
encontrem em condições de risco ao 
utilizar o produto, especialmente os 
consumidores vulneráveis suscetíveis de 
usarem o produto em condições 
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razoavelmente previsíveis;

Or. en

(Ver alterações ao considerando 13 e ao artigo 16.º, n.º 2-A, do mesmo autor.)

Justificação

O conceito de consumidores vulneráveis abrange um vasto espetro de situações não 
abarcadas pelas condições normais de responsabilidade. Os riscos dos consumidores 
vulneráveis devem, portanto, ser avaliados em conformidade com a probabilidade de usarem 
um produto em condições razoavelmente previsíveis. Esta alteração está também incluída na 
alteração que propõe um artigo 16.º, n.º 2-A (novo), apresentada pelo mesmo autor.

Alteração 162
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As categorias de consumidores que se 
encontrem em condições de risco ao 
utilizar o produto, especialmente os 
consumidores vulneráveis;

(d) As categorias de consumidores que se 
encontrem em condições de risco ao 
utilizar o produto, em condições 
razoavelmente previsíveis, especialmente 
os consumidores vulneráveis, 
designadamente as crianças, os idosos e 
as pessoas com deficiência, atendendo-se 
simultaneamente à vulnerabilidade 
decorrente de categorias específicas de 
produtos;

Or. en

Alteração 163
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As categorias de consumidores que se (d) As categorias de consumidores que se 
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encontrem em condições de risco ao 
utilizar o produto, especialmente os 
consumidores vulneráveis;

encontrem em condições de risco ao 
utilizar o produto, especialmente os 
consumidores vulneráveis, 
designadamente as crianças, os idosos e 
as pessoas com deficiência, atendendo-se 
simultaneamente à vulnerabilidade 
decorrente de riscos específicos do 
produto. 

Or. en

Alteração 164
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As categorias de consumidores que se 
encontrem em condições de risco ao 
utilizar o produto, especialmente os 
consumidores vulneráveis;

(d) As características de consumidores que 
se encontrem em condições de risco ao 
utilizar o produto;

Or. de

Alteração 165
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O aspeto do produto, em especial 
quando esse produto, embora não sendo 
um alimento, se lhe assemelhe, sendo 
suscetível de com ele se confundir devido à 
forma, cheiro, cor, aspeto, embalagem, 
rotulagem, volume, tamanho ou outra 
característica.

(e) O aspeto do produto, em especial 
quando esse produto:

-  embora não sendo um alimento, se lhe 
assemelhe, sendo suscetível de com ele se 
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confundir devido à forma, cheiro, cor, 
aspeto, embalagem, rotulagem, volume, 
tamanho ou outra característica;
- embora não sendo um brinquedo, se lhe 
assemelhe claramente, sendo suscetível de 
ser particularmente apelativo para as 
crianças.

Or. en

Justificação

Todos os produtos podem ser «apelativos para as crianças», simplesmente pelo facto de que, 
muitas vezes, os objetos utilizados pelos adultos despertam o interesse das crianças, o que 
torna difícil avaliar se os produtos são ou não «apelativos para as crianças». Assim, apenas 
quando o aspeto de um produto se assemelha claramente a um brinquedo é que o fabricante 
deve ponderar precauções/avisos especiais.

Alteração 166
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O aspeto do produto, em especial 
quando esse produto, embora não sendo 
um alimento, se lhe assemelhe, sendo 
suscetível de com ele se confundir devido à 
forma, cheiro, cor, aspeto, embalagem, 
rotulagem, volume, tamanho ou outra 
característica.

(e) O aspeto do produto, as suas 
características e embalagem, em especial 
quando esse produto, embora não sendo 
um alimento, se lhe assemelhe, sendo 
suscetível de com ele se confundir devido à 
forma, cheiro, cor, aspeto, embalagem, 
rotulagem, volume, tamanho ou outra 
característica, sobretudo no caso de um 
produto que possa aliciar as crianças a 
usá-lo de uma forma que coloque em 
risco a sua saúde e segurança.

Or. en

Alteração 167
Pablo Arias Echeverría
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O aspeto do produto, em especial 
quando esse produto, embora não sendo 
um alimento, se lhe assemelhe, sendo 
suscetível de com ele se confundir devido à 
forma, cheiro, cor, aspeto, embalagem, 
rotulagem, volume, tamanho ou outra 
característica.

(e) O aspeto do produto, em especial 
quando esse produto, embora não sendo 
um alimento, se lhe assemelhe, sendo 
suscetível de com ele se confundir devido à 
forma, cheiro, cor, aspeto, embalagem, 
rotulagem, volume, tamanho ou outra 
característica, ou se um produto é 
apelativo para as crianças, tendo em 
contas as suas características: forma, 
decoração, cheiro, som, movimento, etc.

Or. es

Justificação

Propõe-se incluir na alínea e) os produtos apelativos para as crianças que, pelas suas 
características, possam ser perigosos para as mesmas, como, por exemplo, borrachas de 
apagar em forma ou com aroma de alimentos, microfones em forma de chupa-chupa, 
lâmpadas, aquecedores, humidificadores, exterminadores de insetos, máquinas de gelados, 
tostadeiras, sanduicheiras ou outros produtos que sejam apelativos para as crianças.

Alteração 168
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

 A possibilidade de se obter um nível 
superior de segurança ou a disponibilidade 
de outros produtos que apresentem um 
risco menor não constitui razão suficiente 
para que um produto seja considerado 
perigoso.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de
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Alteração 169
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, aquando da 
avaliação da segurança de um produto, 
devem ter-se em conta os aspetos a seguir 
referidos, se disponíveis, em especial:

Suprimido

(a) O estado atual dos conhecimentos e da 
técnica;
(b) Normas europeias diferentes daquelas 
cujas referências foram publicadas no 
Jornal Oficial da União Europeia em 
conformidade com os artigos 16.º e 17.º;
(c) Normas internacionais;
(d) Acordos internacionais;
(e) Recomendações da Comissão ou 
orientações em matéria de avaliação da 
segurança dos produtos;
(f) Normas nacionais elaboradas pelo 
Estado-Membro em que o produto é 
disponibilizado;
(g) Códigos de boas práticas em matéria 
de segurança dos produtos em vigor no 
setor em causa;
(h) Nível de segurança com que os 
consumidores podem razoavelmente 
contar.

Or. en

Justificação

Deverá esclarecer-se que o sistema atual de avaliação da conformidade com os requisitos de 
segurança dos produtos de consumo (que tem funcionado muito bem) será mantido. Os novos 
elementos suscetíveis de confundir os operadores económicos e as autoridades de aplicação 
da lei devem ser considerados numa base facultativa, a fim de criar segurança jurídica. Para 
o efeito, a ordem do primeiro e segundo parágrafos do artigo 6.º deve ser trocada e o novo 
n.º 2 deve ter por base uma disposição de cariz facultativo.
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Alteração 170
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Além dos elementos elencados no n.º 
1, os aspetos que se seguem relacionados 
com o produto e o seu uso, quando 
disponíveis, podem ser tidos em 
consideração na avaliação de se um 
produto é ou não seguro, nomeadamente:
(a) As características do produto, 
designadamente a sua composição, 
autenticidade, embalagem, instruções de 
montagem, e, se aplicável, de instalação e 
de conservação;
(b) Os efeitos sobre outros produtos 
quando for razoavelmente previsível a 
utilização do primeiro com os segundos;
(c) A apresentação do produto, a sua 
rotulagem, as eventuais advertências e 
instruções de utilização e eliminação, bem 
como qualquer outra indicação ou 
informação relativa ao produto;
(d) Categorias de consumidores que se 
encontrem em condições de risco ao 
utilizar o produto, especialmente os 
consumidores vulneráveis suscetíveis de 
utilizarem o produto em condições 
razoavelmente previsíveis;
(e) O aspeto do produto, em especial 
quando esse produto, embora não sendo 
um alimento, se lhe assemelhe, sendo 
suscetível de com ele se confundir devido 
à forma, cheiro, cor, aspeto, embalagem, 
rotulagem, volume, tamanho ou outra 
característica.
A possibilidade de se obter um nível 
superior de segurança ou a 
disponibilidade de outros produtos que 
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apresentem um risco menor não constitui 
razão suficiente para que um produto seja 
considerado perigoso.

Or. en

(Ver alterações ao artigo 6.º, n.º 1, e ao artigo 6.º, n.º 1-A (novo), e ao artigo 6.º, n.º 2, pelo 
mesmo autor.)

Justificação

Os novos elementos suscetíveis de confundir os operadores económicos e as autoridades de 
aplicação da lei devem ser considerados numa base facultativa, a fim de criar segurança 
jurídica. Para o efeito, a ordem do primeiro e segundo parágrafos do artigo 6.º deve ser 
trocada e o novo n.º 2 deve ter por base uma disposição de cariz facultativo. Além dos 
critérios propostos, deve igualmente ser possível ter em conta a autenticidade dos produtos, 
uma vez que muitos produtos contrafeitos não são seguros.

Alteração 171
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O estado atual dos conhecimentos e da 
técnica;

Suprimido

Or. en

(Ver alteração que propõe um artigo 6.º, n.º 1-A (novo) do mesmo autor.)

Justificação

Transferido para o final da lista. Embora seja importante ter em conta o estado atual dos 
conhecimentos e da técnica, não deverá ser o primeiro aspeto a considerar. Normalmente, o 
estado atual dos conhecimentos irá atingir níveis superiores de segurança. Contudo, um 
produto pode continuar a ser considerado seguro mesmo que existam outros produtos 
disponíveis no mercado com normas de segurança superiores. Esta alteração está também 
incluída na alteração que propõe um artigo 6.º, n.º 1-A (novo), do mesmo autor.

Alteração 172
Raffaele Baldassarre



AM\1003186PT.doc 63/169 PE516.922v03-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O estado atual dos conhecimentos e da 
técnica;

Suprimido

Or. fr

Justificação

A fim de assegurar a sua aplicação, os critérios de avaliação da segurança dos produtos 
devem ser objetivos e disponíveis aos fabricantes. O estado atual dos conhecimentos e da 
técnica e as expectativas dos consumidores em matéria de segurança não substituem estas 
condições.

Alteração 173
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os requisitos previstos no artigo 
16.º, n.º 1, no âmbito de um pedido de 
normalização;

Or. de

Alteração 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O princípio da precaução; 

Or. it
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Alteração 175
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) os critérios fundamentais constantes 
dos mandatos de normalização em 
conformidade com o artigo 16.º do 
presente regulamento;

Or. fr

Justificação

Durante o período de elaboração de uma norma, a análise do cumprimento dos critérios 
relativos aos mandatos de normalização pode constituir um indicador útil quanto à 
segurança de um produto.

Alteração 176
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Normas de outros 
Estados-Membros;

Or. es

Alteração 177
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c-B) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(c-B) Requisitos essenciais publicados 
pela Comissão para realizar o mandato de 
acordo com o artigo 4.º, n.º 1, alínea a),
da DSGP.

Or. es

Alteração 178
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Nível de segurança com que os 
consumidores podem razoavelmente 
contar.

Suprimido

Or. en

(Ver alteração que propõe um artigo 6.º, n.º 1-A (novo), do mesmo autor.)

Justificação

Este critério parece ser arbitrário e cria insegurança jurídica aos operadores económicos, 
dado que têm de determinar quais as «expectativas razoáveis dos consumidores» para cada 
produto, sem qualquer certeza sobre se as autoridades de fiscalização do mercado poderão 
interpretar o conceito de forma diferente. Esta alteração está também incluída na alteração 
que propõe um artigo 6.º, n.º 1-A (novo), do mesmo autor.

Alteração 179
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Nível de segurança com que os 
consumidores podem razoavelmente 

Suprimido
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contar.

Or. fr

Justificação

A fim de assegurar a sua aplicação, os critérios de avaliação da segurança dos produtos 
devem ser objetivos e disponíveis aos fabricantes. O estado atual dos conhecimentos e da 
técnica e as expectativas dos consumidores em matéria de segurança não substituem estas 
condições.

Alteração 180
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Legislação da União em matéria de 
alternativas aos testes em animais 
utilizados para fins regulamentares, tal 
como indicado no Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006, Regulamento (CE) 
n.º 1223/2009 e na Diretiva 
n.º 2010/63/UE.

Or. en

Alteração 181
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) O estado atual dos conhecimentos e 
da técnica.

Or. en

(Ver alteração que propõe um artigo 6.º, n.º 1-A (novo), do mesmo autor.)
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Justificação

Transferido para o final da lista. Embora seja importante ter em conta o estado atual dos 
conhecimentos e da técnica, não deverá ser o primeiro aspeto a considerar. Normalmente, o 
estado atual dos conhecimentos irá atingir níveis superiores de segurança. Contudo, um 
produto pode continuar a ser considerado seguro mesmo que existam outros produtos 
disponíveis no mercado com normas de segurança superiores. Esta alteração está também 
incluída na alteração que propõe um artigo 6.º, n.º 1-A (novo), do mesmo autor.

Alteração 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Marcação «CE+»

A marcação CE+ deve ser aposta apenas 
pelo fabricante ou pelo respetivo 
mandatário.
A marcação CE+ deve ser aposta 
unicamente em produtos de consumo 
abrangidos pelo presente regulamento, 
não devendo ser aposta em nenhum outro 
produto. A marcação CE+ deve ser aposta 
após testes realizados em amostras 
representativas dos produtos colocados à 
venda recolhidas aleatoriamente sob o 
controlo de um oficial de justiça, 
autoridade ou qualquer outra pessoa 
designada por cada Estado-Membro.
A marcação CE+ é a única marcação que 
atesta que o produto foi testado e 
considerado um produto seguro.

Or. en

Alteração 183
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Marcação «CE+»

1. A marcação CE+ deve ser aposta 
apenas pelo fabricante ou pelo respetivo 
mandatário.
2. A marcação CE+ deve ser aposta 
unicamente em produtos de consumo 
abrangidos pelo presente regulamento, 
não devendo ser aposta em nenhum outro 
produto.
3. Ao apor ou mandar apor a marcação 
CE, o fabricante indica que o produto foi 
testado e considerado conforme com o
requisito de segurança previsto no 
presente regulamento por um organismo 
acreditado e competente para avaliar a 
segurança do produto específico. A 
marcação CE+ deve ser aposta após testes 
realizados em amostras representativas 
dos produtos colocados à venda, 
recolhidas aleatoriamente, sob o controlo 
de um oficial de justiça, autoridade ou 
qualquer outra pessoa designada por cada 
Estado-Membro. 
4. A marcação CE+ é a única marcação 
que atesta que o produto foi testado e 
considerado um produto seguro.
5. É proibido apor num produto 
marcações, sinais e inscrições suscetíveis 
de induzir terceiros em erro quanto ao 
significado ou à forma do grafismo, ou a 
ambos, da marcação CE+. Pode ser 
aposta no produto qualquer outra 
marcação, desde que não prejudique a 
visibilidade, a legibilidade e o significado 
da marcação CE+.
6. Os Estados-Membros devem assegurar 
a correta aplicação do regime da 
marcação CE+ e tomar as medidas 
adequadas em caso de utilização indevida 
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dessa marcação. Os Estados-Membros 
devem igualmente prever sanções para as 
infrações, que podem ser de natureza 
penal em caso de infrações graves. As 
sanções devem ser proporcionais à 
gravidade da infração e constituir um 
meio de dissuasão eficaz contra 
utilizações indevidas.

Or. en

Justificação

A maioria dos modelos mais simples não conformes vendidos na UE ostenta certificados de 
conformidade recebidos após testes de terceiros. Isto acontece porque, na ausência de um 
terceiro independente envolvido na recolha de amostras, os fabricantes podem obter testes 
realizados em amostras preparadas que não são representativas daquilo que efetivamente 
vendem e recebem certificados de conformidade para produtos que não foram controlados. 
Esta situação induz em erro e apresenta um risco real para a segurança dos consumidores.

Alteração 184
Markus Pieper, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Indicação da origem
1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.
2. Para efeitos de determinação do país de 
origem, na aceção do n.º 1, devem 
aplicar-se regras de origem não 
preferencial estabelecidas nos artigos 23.º 
a 25.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 
do Conselho, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário.
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3. Quando o país de origem, determinado 
em conformidade com o n.º 2, for um 
Estado-Membro da União, os fabricantes 
e importadores podem fazer referência à 
União ou a um Estado-Membro em
particular.

Or. de

Justificação

A obrigatoriedade da indicação da origem não constitui uma mais-valia para o consumidor e 
cria confusões desnecessárias. As atuais regulamentações já garantem a segurança do
consumidor. Além disso, a obrigatoriedade da indicação da origem gera uma nova 
burocracia desnecessária, da qual padecerão, em especial, as pequenas e médias empresas.

Alteração 185
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Indicação da origem
1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.
2. Para efeitos de determinação do país de 
origem, na aceção do n.º 1, devem aplicar-
se regras de origem não preferencial 
estabelecidas nos artigos 23.º a 25.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário.
3. Quando o país de origem, determinado 
em conformidade com o n.º 2, for um 
Estado-Membro da União, os fabricantes 
e importadores podem fazer referência à 
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União ou a um Estado-Membro em 
particular.

Or. en

Alteração 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Indicação da origem
1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.
2. Para efeitos de determinação do país de 
origem, na aceção do n.º 1, devem aplicar-
se regras de origem não preferencial 
estabelecidas nos artigos 23.º a 25.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário.
3. Quando o país de origem, determinado 
em conformidade com o n.º 2, for um 
Estado-Membro da União, os fabricantes 
e importadores podem fazer referência à 
União ou a um Estado-Membro em 
particular.

Or. en

Justificação

O requisito de indicar a origem dos produtos de consumo não foi abordado pela avaliação de 
impacto, bem como não está incluído no novo quadro legislativo. Não afetará a segurança 
dos consumidores ou a rastreabilidade dos produtos, que já se encontram asseguradas por 
outros meios na legislação harmonizada e no regulamento relativo à segurança geral dos 
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produtos. Além disso, iria induzir em erro os consumidores dos produtos que resultam de 
uma cadeia de abastecimento mundial complexa. Por último, a sua aplicação seria onerosa 
para os operadores económicos e as autoridades públicas.

Alteração 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Indicação da origem
1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.
2. Para efeitos de determinação do país de 
origem, na aceção do n.º 1, devem 
aplicar-se regras de origem não 
preferencial estabelecidas nos artigos 23.º 
a 25.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 
do Conselho, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário.
3. Quando o país de origem, determinado 
em conformidade com o n.º 2, for um 
Estado-Membro da União, os fabricantes 
e importadores podem fazer referência à 
União ou a um Estado-Membro em 
particular.

Or. de

Justificação

A obrigatoriedade da indicação da origem não aumenta a segurança dos produtos. O 
endereço do fabricante e um número de identificação devem já constar dos produtos, 
garantindo, assim, a sua rastreabilidade. A articulação da segurança do produto com as 
disposições do Código Aduaneiro comporta custos significativos em termos de tempo e 
dinheiro para as empresas envolvidas.
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Alteração 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Indicação da origem
1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.
2. Para efeitos de determinação do país de 
origem, na aceção do n.º 1, devem 
aplicar-se regras de origem não 
preferencial estabelecidas nos artigos 23.º 
a 25.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 
do Conselho, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário.
3. Quando o país de origem, determinado 
em conformidade com o n.º 2, for um 
Estado-Membro da União, os fabricantes 
e importadores podem fazer referência à 
União ou a um Estado-Membro em 
particular.

Or. pl

Alteração 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
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Indicação da origem
1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.
2. Para efeitos de determinação do país de 
origem, na aceção do n.º 1, devem 
aplicar-se regras de origem não 
preferencial estabelecidas nos artigos 23.º 
a 25.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 
do Conselho, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário.
3. Quando o país de origem, determinado 
em conformidade com o n.º 2, for um 
Estado-Membro da União, os fabricantes 
e importadores podem fazer referência à 
União ou a um Estado-Membro em 
particular.

Or. de

Justificação

A introdução da obrigatoriedade da indicação da origem relacionada com as disposições 
aduaneiras relativas à origem não preferencial não foi objeto da anterior avaliação de 
impacto realizada pela Comissão. Além disso, a presente proposta é análoga à proposta de 
regulamento COM(2005) 661, que foi revogada em abril de 2013.

Alteração 190
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Indicação da origem
1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
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dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.
2. Para efeitos de determinação do país de 
origem, na aceção do n.º 1, devem 
aplicar-se regras de origem não 
preferencial estabelecidas nos artigos 23.º 
a 25.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 
do Conselho, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário.
3. Quando o país de origem, determinado 
em conformidade com o n.º 2, for um 
Estado-Membro da União, os fabricantes 
e importadores podem fazer referência à 
União ou a um Estado-Membro em 
particular.

Or. pl

Alteração 191
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.

1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem, bem como 
dos respetivos materiais de composição,
ou, se as dimensões ou a natureza do 
produto não o permitirem, que essa 
indicação consta da embalagem ou de um 
documento que acompanhe o produto. Tal 
indicação deve ser sempre aplicada de 
forma visível e facilmente identificável 
pelos consumidores.

Or. it
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Alteração 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.

1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto. Os fabricantes e 
importadores devem assegurar, 
igualmente, que os produtos apresentam a 
indicação do país de origem dos materiais 
que os compõem. A indicação da origem 
do produto final deve ser clara e visível 
para os consumidores.

Or. it

Alteração 193
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.

1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, incluindo 
a origem da matéria-prima utilizada na 
produção, se as dimensões ou a natureza 
do produto não o permitirem, que essa 
indicação consta da embalagem ou de um 
documento que acompanhe o produto.

Or. en
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Justificação

É importante que o país do rótulo não seja o país do «ponto da última transformação 
económica». Caso contrário, isso significaria que, por exemplo, as peles europeias 
fabricadas na China teriam aposto um rótulo com a inscrição «País de origem: China» e os 
consumidores não poderiam saber onde e em que condições a matéria-prima, como as peles, 
é produzida.

Alteração 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.

1. Os fabricantes e importadores devem 
indicar o país de origem dos produtos, de 
molde a garantir a rastreabilidade desses 
produtos na cadeia de abastecimento. Os 
fabricantes e importadores devem 
assegurar que todos os produtos, 
independentemente de serem provenientes 
de um Estado-Membro da UE ou não, têm 
uma indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto. Os distribuidores 
devem assegurar-se de que o país de 
origem foi indicado de forma correta pelo 
fabricante ou importador, antes de 
disponibilizarem esse produto no mercado 
único europeu.

Or. de

Alteração 195
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.

1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem, bem como 
dos respetivos materiais de composição,
ou, se as dimensões ou a natureza do 
produto não o permitirem, que essa 
indicação consta da embalagem ou de um 
documento que acompanhe o produto.

Or. it

Justificação

A composição de um produto constitui um elemento fundamental para avaliar a segurança do 
mesmo. O produto deve ser acompanhado, igualmente, da indicação de origem dos materiais 
que o compõem. A introdução da obrigação de indicar a origem dos materiais de composição 
permitirá aumentar a excelência das pequenas e médias empresas dos Estados-Membros que, 
devido à falta de transparência das informações sobre a origem dos produtos e dos materiais 
que os compõem, sofrem perdas económicas.

Alteração 196
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos de determinação do país de 
origem, na aceção do n.º 1, devem 
aplicar-se regras de origem não 
preferencial estabelecidas nos artigos 23.º a 
25.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário.

2. Para efeitos de determinação do país de 
origem, na aceção do n.º 1, devem aplicar-
se regras de origem não preferencial 
estabelecidas nos artigos 52.º a 55.º e 
incluindo os atos delegados a adotar em 
conformidade com o artigo 55.º do 
Regulamento n.º XXXX/13 do Conselho, 
que estabelece o Código Aduaneiro da 
União.

Or. fr
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Alteração 197
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o país de origem, determinado 
em conformidade com o n.º 2, for um 
Estado-Membro da União, os fabricantes e 
importadores podem fazer referência à 
União ou a um Estado-Membro em 
particular.

3. Quando o país de origem, determinado 
em conformidade com o n.º 2, for um 
Estado-Membro da União, os fabricantes e 
importadores podem fazer referência, no 
rótulo «fabricado em …», à União ou a 
um Estado-Membro em particular. O nome 
e o endereço do fabricante devem 
igualmente constar de todos os produtos 
disponibilizados no mercado único da UE.

Or. de

Alteração 198
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o país de origem, determinado 
em conformidade com o n.º 2, for um 
Estado-Membro da União, os fabricantes e 
importadores podem fazer referência à 
União ou a um Estado-Membro em 
particular.

3. Quando o país de origem, determinado 
em conformidade com o n.º 2, for um 
Estado-Membro da União, os fabricantes e 
importadores devem fazer referência a esse 
Estado-Membro.

Or. it

Justificação

A indicação de origem «União Europeia» é demasiado genérica.

Alteração 199
Gino Trematerra
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os fabricantes que pretendam 
indicar o país de origem estão autorizados 
a fazê-lo apenas em inglês (com as 
palavras «Made in [país]», já que essa 
indicação é facilmente compreensível 
para os consumidores.

Or. it

Alteração 200
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para a colocação dos produtos no 
mercado, os fabricantes devem garantir que 
os mesmos foram desenhados e fabricados 
em conformidade com o requisito de 
segurança geral enunciado no artigo 4.º

1. Antes da colocação dos produtos no 
mercado, os fabricantes devem garantir que 
os mesmos foram desenhados e fabricados 
em conformidade com o requisito de 
segurança geral enunciado no artigo 4.º.

Or. de

Alteração 201
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os fabricantes devem fornecer aos 
consumidores as informações pertinentes 
que lhes permitam avaliar os riscos 
inerentes a um produto durante a sua vida 
útil normal ou razoavelmente previsível, 
sempre que tais riscos não sejam 
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imediatamente percetíveis sem a devida 
advertência, e precaver-se contra esses
riscos.
Os fabricantes devem realizar uma 
avaliação dos riscos dos produtos antes da 
sua colocação no mercado.

Or. es

Justificação

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

Alteração 202
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fabricantes devem assegurar a 
existência de procedimentos para que a 
produção em série se mantenha em 
conformidade com o requisito de segurança 
geral previsto no artigo 4.º

2. Os fabricantes devem assegurar a 
existência de procedimentos para que a 
produção se mantenha em conformidade 
com o requisito de segurança geral previsto 
no artigo 4.º, com os requisitos relevantes 
em matéria de saúde e segurança da 
legislação de harmonização da União e 
com as normas europeias, bem como com 
os requisitos em matéria de saúde e 
segurança previstos na legislação dos 
Estados-Membros, onde o produto poderá 
ser disponibilizado.

Or. de
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Alteração 203
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fabricantes devem assegurar a 
existência de procedimentos para que a 
produção em série se mantenha em 
conformidade com o requisito de segurança 
geral previsto no artigo 4.º

2. Os fabricantes devem assegurar a 
existência de procedimentos para que a 
produção em série se mantenha em 
conformidade com o requisito de segurança 
geral previsto no artigo 4.º

Os fabricantes devem conservar os 
registos dos controlos efetuados aos lotes, 
que devem ser disponibilizados às 
autoridades de fiscalização caso estas os 
solicitem.

Or. es

Justificação

A experiência já adquirida com a gestão do RAPEX indica que os produtos disponibilizados 
no mercado não são homogéneos e os testes realizados a três amostras não apresentam, 
frequentemente, os mesmos resultados.

Alteração 204
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de identificar os eventuais 
riscos de um produto, os fabricantes 
devem levar a cabo os procedimentos 
adequados e garantir a segurança dos 
produtos e a conformidade com as 
normas previstas no n.º 2. A Comissão 
fica habilitada a adotar atos delegados, 
em conformidade com o artigo 20.º, que 
especifiquem os aspetos a examinar pelo 
fabricante sempre que analisar os 
eventuais riscos, incluindo o formato 
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dessa análise.

Or. de

Alteração 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os fabricantes devem, para proteger a 
saúde e a segurança dos consumidores e 
proporcionalmente aos eventuais riscos de 
um produto, realizar testes por 
amostragem dos produtos disponibilizados 
no mercado, investigar as reclamações e 
conservar um registo das mesmas, dos 
produtos não conformes e das recolhas de 
produtos, mantendo os distribuidores 
informados dessa monitorização.

3. A fim de garantir a mais elevada 
segurança do produto, os fabricantes 
devem, para proteger a saúde e a segurança 
dos consumidores, realizar testes por 
amostragem, pelo menos uma vez por ano,
de amostras representativas dos produtos 
colocados à venda, recolhidas 
aleatoriamente, sob o controlo de um 
oficial de justiça, uma autoridade ou 
qualquer outra pessoa qualificada 
designada por cada Estado-Membro, 
investigar as reclamações e conservar um 
registo das mesmas, dos produtos não 
conformes e das recolhas de produtos, 
mantendo os distribuidores informados 
dessa monitorização.

Or. en

Alteração 206
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os fabricantes devem, para proteger a 
saúde e a segurança dos consumidores e 
proporcionalmente aos eventuais riscos de 
um produto, realizar testes por amostragem 
dos produtos disponibilizados no mercado, 

3. Pelo menos uma vez por ano e na 
presença de um representante qualificado 
do Estado, os fabricantes devem, para 
proteger a saúde e a segurança dos 
consumidores e proporcionalmente aos 
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investigar as reclamações e conservar um 
registo das mesmas, dos produtos não 
conformes e das recolhas de produtos, 
mantendo os distribuidores informados 
dessa monitorização.

eventuais riscos de um produto, realizar 
testes por amostragem dos produtos 
disponibilizados no mercado, selecionados 
de forma aleatória, investigar as 
reclamações e conservar um registo das 
mesmas, dos produtos não conformes e das 
recolhas de produtos, mantendo os 
distribuidores informados dessa 
monitorização. Os fabricantes devem 
designadamente realizar, nas mesmas 
condições, testes dos produtos que foram 
ou são objeto de uma decisão da 
Comissão, em conformidade com o artigo 
12.º do regulamento relativo à fiscalização 
do mercado de produtos.

Or. de

Alteração 207
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os fabricantes devem, para proteger a 
saúde e a segurança dos consumidores e 
proporcionalmente aos eventuais riscos de 
um produto, realizar testes por amostragem 
dos produtos disponibilizados no mercado, 
investigar as reclamações e conservar um 
registo das mesmas, dos produtos não 
conformes e das recolhas de produtos, 
mantendo os distribuidores informados 
dessa monitorização.

3. Os fabricantes devem, para proteger a 
saúde e a segurança dos consumidores e 
proporcionalmente aos eventuais riscos de 
um produto, realizar testes por amostragem 
dos produtos, pelo menos uma vez por ano 
em amostras representativas dos produtos 
colocados à venda, recolhidas 
aleatoriamente, sob o controlo de um 
oficial de justiça, uma autoridade ou 
qualquer outra pessoa qualificada 
designada por cada Estado-Membro, 
investigar as reclamações e conservar um 
registo das mesmas, dos produtos não 
conformes e das recolhas de produtos, 
mantendo os distribuidores informados 
dessa monitorização.

Mais especificamente, os fabricantes 
devem realizar, sob as mesmas condições, 
testes dos produtos que não são ou não 
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foram sujeitos a uma decisão da 
Comissão com base no artigo 12.º do 
regulamento relativo à fiscalização do 
mercado de produtos.

Or. en

Alteração 208
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os fabricantes devem, para proteger a 
saúde e a segurança dos consumidores e 
proporcionalmente aos eventuais riscos de 
um produto, realizar testes por amostragem 
dos produtos disponibilizados no mercado, 
investigar as reclamações e conservar um 
registo das mesmas, dos produtos não 
conformes e das recolhas de produtos, 
mantendo os distribuidores informados 
dessa monitorização.

3. Os fabricantes devem, para proteger a 
saúde e a segurança dos consumidores e 
proporcionalmente aos eventuais riscos de 
um produto, realizar testes por amostragem 
dos produtos, pelo menos uma vez por ano 
em amostras representativas dos produtos 
colocados à venda, recolhidas 
aleatoriamente, sob o controlo de um 
oficial de justiça, uma autoridade ou 
qualquer outra pessoa qualificada 
designada por cada Estado-Membro, 
investigar as reclamações e conservar um 
registo das mesmas, dos produtos não 
conformes e das recolhas de produtos, 
mantendo os distribuidores informados 
dessa monitorização. Mais 
especificamente, os fabricantes devem 
realizar, nas mesmas condições, testes dos 
produtos que não são ou não foram 
sujeitos a uma decisão da Comissão com 
base no artigo 12.º do Regulamento 
relativo à fiscalização do mercado de 
produtos.

Or. en

Justificação

A mesma justificação utilizada para o artigo 6.º-A (novo).
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Alteração 209
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os fabricantes devem, para proteger a 
saúde e a segurança dos consumidores e 
proporcionalmente aos eventuais riscos de 
um produto, realizar testes por 
amostragem dos produtos disponibilizados 
no mercado, investigar as reclamações e 
conservar um registo das mesmas, dos 
produtos não conformes e das recolhas de 
produtos, mantendo os distribuidores 
informados dessa monitorização.

3. Os fabricantes devem, para proteger a 
saúde e a segurança dos consumidores, 
realizar testes por amostragem dos 
produtos disponibilizados no mercado, 
investigar as reclamações e conservar um 
registo das mesmas, dos produtos não 
conformes e das recolhas de produtos, 
mantendo os distribuidores informados 
dessa monitorização. Essas informações 
devem estar à disposição das autoridades 
de vigilância quando as mesmas as 
solicitem.

Or. es

Justificação

É necessário que as autoridades, ao receberem uma denúncia sobre um produto, saibam se o 
fabricante também recebeu denúncias semelhantes e como procedeu. 

Alteração 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os fabricantes devem, para proteger a 
saúde e a segurança dos consumidores e 
proporcionalmente aos eventuais riscos de 
um produto, realizar testes por amostragem 
dos produtos disponibilizados no mercado, 
investigar as reclamações e conservar um 
registo das mesmas, dos produtos não 
conformes e das recolhas de produtos,
mantendo os distribuidores informados 

3. Os fabricantes devem, para proteger a 
saúde e a segurança dos consumidores e 
proporcionalmente aos eventuais riscos de 
um produto, realizar testes por amostragem 
representativos dos produtos 
disponibilizados no mercado escolhidos 
sob o controlo de um oficial de justiça ou 
qualquer pessoa qualificada designada 
por cada Estado-Membro, investigar as 
reclamações e conservar um registo das 
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dessa monitorização. mesmas, dos produtos não conformes e das 
recolhas de produtos, mantendo os 
distribuidores informados dessa 
monitorização.

Or. en

Justificação

Esta alteração pretende reforçar a fiabilidade dos testes de amostra dos produtos assim que 
se encontram no mercado, quando se considera que criam potenciais riscos. A introdução da 
representatividade das amostras é assegurada pelo facto de que são escolhidos por um 
terceiro (oficial de justiça ou pessoa designada pelas autoridades competentes nacionais dos 
Estados-Membros).

Alteração 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Nos casos em que os produtos 
disponibilizados no mercado são ou foram 
submetidos a uma decisão da Comissão 
com base no artigo 12.º do [Regulamento 
relativo à fiscalização do mercado de 
produtos], os fabricantes, ou quando 
adequado os importadores, devem, com o 
intuito de proteger a saúde e a segurança 
dos consumidores, realizar pelo menos 
uma vez por ano testes por amostragem 
representativos dos produtos 
disponibilizados no mercado, escolhidos 
sob o controlo de um oficial de justiça ou 
qualquer pessoa qualificada designada 
por cada Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Esta alteração pretende introduzir testes por amostragem obrigatórios para os fabricantes 
(ou para os importadores quando o fabricante está estabelecido num país terceiro) 
relativamente aos produtos que foram sujeitos a decisões com base no artigo 12.º do 
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Regulamento relativo à fiscalização do mercado de produtos (produtos que apresentem um 
risco grave e que justificam medidas por parte da União). Estes testes por amostragem 
deverão ter uma frequência mínima de um ano.

Alteração 212
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem elaborar 
documentação técnica proporcional aos 
eventuais riscos de um produto. A 
documentação técnica deve conter, 
conforme o caso:

Os fabricantes devem elaborar 
documentação técnica para as categorias 
de produtos proporcional aos eventuais 
riscos de um produto. A documentação 
técnica deve conter, conforme o caso:

Or. en

Alteração 213
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem elaborar 
documentação técnica proporcional aos 
eventuais riscos de um produto. A 
documentação técnica deve conter, 
conforme o caso:

Os fabricantes devem elaborar 
documentação técnica proporcional aos 
eventuais riscos de um produto. A 
documentação técnica deve conter:

Or. de

Alteração 214
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

 Os fabricantes devem elaborar 
documentação técnica proporcional aos 
eventuais riscos de um produto. A 
documentação técnica deve conter, 
conforme o caso:

Os fabricantes devem elaborar 
documentação técnica, que deve conter:

Or. es

Alteração 215
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma descrição geral do produto e das 
suas propriedades essenciais que forem 
relevantes para avaliar a sua segurança;

(a) Uma descrição geral da categoria do 
produto e das suas propriedades essenciais 
que forem relevantes para avaliar 
segurança;

Or. en

Alteração 216
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma descrição geral do produto e das 
suas propriedades essenciais que forem 
relevantes para avaliar a sua segurança;

(a) Uma descrição geral do produto, que 
permita relacionar claramente a 
documentação com o respetivo produto, e 
das suas propriedades essenciais que forem 
relevantes para avaliar a sua segurança;

Or. es
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Alteração 217
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Nome e morada do fabricante:
A documentação técnica deve ser 
disponibilizada na língua do 
Estado-Membro em que o produto é 
comercializado ou numa língua aprovada 
pelas autoridades de fiscalização caso 
estas solicitem o acesso a essa 
documentação.

Or. es

Justificação

Deste modo, pretende-se reforçar a rastreabilidade do produto. O texto tem como base o 
artigo 11.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, relativo aos produtos 
cosméticos.

Alteração 218
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma análise dos eventuais riscos 
relacionados com o produto e as soluções 
adotadas para eliminar ou reduzir esses 
riscos, incluindo os resultados de todos os 
ensaios efetuados pelo fabricante ou por 
terceiros em seu nome;

(b) Uma análise dos eventuais riscos 
relacionados com a categoria do produto e 
as soluções adotadas para eliminar ou 
reduzir esses riscos, incluindo os resultados 
de todos os ensaios efetuados pelo 
fabricante ou por terceiros em seu nome;

Or. en
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Alteração 219
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma análise dos eventuais riscos 
relacionados com o produto e as soluções 
adotadas para eliminar ou reduzir esses 
riscos, incluindo os resultados de todos os 
ensaios efetuados pelo fabricante ou por 
terceiros em seu nome;

(b) Uma análise dos eventuais riscos 
relacionados com o produto, nos termos do 
[n.º 2-A]*, e as soluções adotadas para 
eliminar ou reduzir esses riscos, incluindo 
os resultados de todos os ensaios efetuados 
pelo fabricante ou por terceiros em seu 
nome;

__________________
* Inserir o número correspondente à 
alteração 204 relativa ao artigo 8.º, 
n.º 2-A (novo), de Josef Weidenholzer. 

Or. de

Alteração 220
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se aplicável, uma lista das normas 
europeias referidas no artigo 5.º, alínea b), 
ou de requisitos em matéria de saúde e 
segurança, consagrados na legislação do 
Estado-Membro em cujo mercado o 
produto é disponibilizado, referidos no 
artigo 5.º, alínea c), ou outros aspetos 
referidos no artigo 6.º, n.º 2, aplicados para 
cumprir os requisitos de segurança geral 
previstos no artigo 4.º.

(c) Se aplicável, uma lista das normas 
europeias referidas no artigo 5.º, alínea b), 
ou de requisitos em matéria de saúde e 
segurança, consagrados na legislação do 
Estado-Membro em cujo mercado os 
produtos são disponibilizados, referidos no 
artigo 5.º, alínea c), ou outros aspetos 
referidos no artigo 6.º, n.º 2, aplicados para 
cumprir os requisitos de segurança geral 
previstos no artigo 4.º.

Or. en
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Alteração 221
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Nos casos em que o fabricante não 
coloca o produto no mercado, o nome, 
marca registada do fabricante e o 
endereço para o qual pode ser contactado.

Or. en

Justificação

Se o nome e endereço de um fabricante de um país terceiro constar de um produto importado, 
essa informação estará à disposição dos concorrentes e clientes comerciais do importador, 
que, consequentemente, poderão, no futuro, dispensar o importador em causa e tratar 
diretamente com o fabricante. Este cenário demoveria as PME de importar, distorcendo 
significativamente a concorrência. Por conseguinte, propõe-se a inclusão desta informação 
na documentação técnica.

Alteração 222
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Se uma das normas europeias, os 
requisitos de saúde e segurança ou outros 
aspetos referidos na alínea c) do primeiro 
parágrafo tiverem sido apenas parcialmente 
aplicados, as partes que tiverem sido 
aplicadas devem ser identificadas.

Se uma das normas europeias, os requisitos 
de saúde e segurança ou outros aspetos 
referidos na alínea c) do primeiro parágrafo 
tiverem sido apenas parcialmente 
aplicados, as partes que tiverem sido 
aplicadas devem ser identificadas e, se for 
caso disso, devem ser facultadas mais 
informações sobre como foram tidos em 
conta os riscos abrangidos pelas partes 
que não foram objeto de aplicação.

Or. fr
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Justificação

Quando os fabricantes optam por aplicar apenas uma parte de uma norma ou dos requisitos
em matéria de saúde ou de segurança devem fornecer mais informações sobre como 
escolheram dar resposta aos demais riscos incluídos na norma.

Alteração 223
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fabricantes devem conservar a 
documentação técnica por um período de 
10 anos após a colocação do produto no 
mercado e colocá-la, a pedido, à disposição 
das autoridades de fiscalização do 
mercado.

5. Os fabricantes devem conservar a 
documentação técnica por um período de 
10 anos após a colocação do produto no 
mercado e colocá-la à disposição das 
autoridades de fiscalização do mercado, em 
suporte eletrónico ou não, mediante 
pedido fundamentado.

Or. en

Alteração 224
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fabricantes devem conservar a 
documentação técnica por um período de 
10 anos após a colocação do produto no 
mercado e colocá-la, a pedido, à disposição 
das autoridades de fiscalização do 
mercado.

5. Os fabricantes devem conservar a 
documentação técnica por um período de 
10 anos após a colocação do produto no 
mercado e colocá-la, a pedido 
fundamentado, à disposição das 
autoridades de fiscalização do mercado.

Or. en
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Alteração 225
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fabricantes devem conservar a 
documentação técnica por um período de 
10 anos após a colocação do produto no 
mercado e colocá-la, a pedido, à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado.

5. Os fabricantes devem, por um período 
de cinco anos após a colocação do produto 
no mercado, disponibilizar as partes 
relevantes da documentação técnica às 
autoridades de fiscalização do mercado, em 
suporte eletrónico ou físico, mediante 
pedido fundamentado.
Não é obrigatório que esta documentação 
técnica se encontre no território da 
União; além disso, poderá não existir 
permanentemente sob forma material. 
Contudo, deve poder ser reunida e 
disponibilizada num prazo razoável.

Or. en

(Ver o artigo R2, n.º 9, e o artigo R4, n.º 9, da Decisão n.º 768/2008/CE, o anexo VII, parte A, 
n.º 2, da Diretiva 2006/42/CE, as Orientações da CE sobre a aplicação da Diretiva 

2006/95/CE e a alteração do artigo 10.º, n.º 8, do mesmo autor).

Justificação

Os fabricantes devem apenas ter de elaborar especificações técnicas para produtos de 
consumo não harmonizados, mediante pedido fundamentado, dado que, regra geral, esses 
produtos não são considerados apresentar riscos elevados. Uma obrigação genérica criaria 
encargos administrativos desproporcionados. A redação proposta tem por base a Diretiva 
relativa às máquinas. O período proposto de 10 anos excede claramente o ciclo de vida da 
maioria dos produtos de consumo e, por conseguinte, deve ser encurtado.

Alteração 226
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os fabricantes devem conservar a 
documentação técnica por um período de 
10 anos após a colocação do produto no 
mercado e colocá-la, a pedido, à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado.

5. Os fabricantes devem assegurar que a
documentação técnica pode ser 
disponibilizada às autoridades de 
fiscalização do mercado, a pedido, por um 
período de 10 anos após a colocação do 
produto no mercado.

Or. en

Justificação

O regulamento relativo à segurança geral dos produtos não deve ser mais rigoroso do que a 
legislação harmonizada. Por conseguinte, os importadores não devem ser obrigados a 
conservar a documentação técnica, mas sim facultá-la às autoridades, a pedido.

Alteração 227
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fabricantes devem conservar a 
documentação técnica por um período de 
10 anos após a colocação do produto no 
mercado e colocá-la, a pedido, à disposição 
das autoridades de fiscalização do 
mercado.

5. Os fabricantes devem conservar a 
documentação técnica por um período de 
10 anos após a última colocação do 
produto no mercado e colocá-la, a pedido, 
à disposição das autoridades de 
fiscalização do mercado.

Or. es

Justificação

O ponto de partida deste período deve ser a última data de colocação do produto no 
mercado.

Alteração 228
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6



PE516.922v03-00 96/169 AM\1003186PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

6. Os fabricantes devem assegurar que os 
seus produtos indicam o tipo, o número do 
lote ou da série, ou quaisquer outros 
elementos que permitam a respetiva 
identificação e sejam facilmente visíveis e 
legíveis para os consumidores ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que a informação exigida 
conste da embalagem ou de um documento 
que acompanhe o produto.

6. Os fabricantes devem assegurar que os 
seus produtos indicam o tipo, o número do 
lote ou da série, ou quaisquer outros 
elementos que permitam a respetiva 
identificação e sejam facilmente visíveis e 
legíveis para os consumidores ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que a informação exigida 
conste da embalagem ou de um documento 
que acompanhe o produto. Nesse caso, 
dever-se-á recomendar aos consumidores 
que conservem as informações indicadas 
na embalagem ou no documento que 
acompanha o produto.

Or. de

Alteração 229
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os fabricantes devem assegurar que os 
seus produtos indicam o tipo, o número do 
lote ou da série, ou quaisquer outros 
elementos que permitam a respetiva 
identificação e sejam facilmente visíveis e 
legíveis para os consumidores ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que a informação exigida 
conste da embalagem ou de um documento 
que acompanhe o produto.

6. Os fabricantes devem assegurar que os 
seus produtos indicam o modelo do 
produto, o tipo, o número do lote ou da 
série, ou quaisquer outros elementos que 
permitam a respetiva identificação e sejam 
facilmente visíveis e legíveis para os 
consumidores ou, se as dimensões ou a 
natureza do produto não o permitirem, que 
a informação exigida conste da embalagem 
ou de um documento que acompanhe o 
produto.

Or. en

Alteração 230
Bernadette Vergnaud
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os importadores devem assegurar que os 
seus produtos indicam o tipo, o número do 
lote ou da série, ou quaisquer outros 
elementos que permitam a respetiva 
identificação e sejam facilmente visíveis e 
legíveis para os consumidores ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que a informação exigida 
conste da embalagem ou de um documento 
que acompanhe o produto.

6. Os importadores devem assegurar que os 
seus produtos indicam o tipo, o número do
lote ou da série, ou quaisquer outros 
elementos que permitam a respetiva 
identificação e sejam facilmente visíveis e 
legíveis para os consumidores. Se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, a informação exigida que 
consta da embalagem ou de um documento 
que acompanhe o produto deve ser 
acompanhada, nesse caso, da mensagem 
«Informações a conservar».

Or. fr

Justificação

Os consumidores devem ser aconselhados a conservarem a informação de identificação 
quando a mesma conste da embalagem ou de um documento que acompanha o produto.

Alteração 231
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando as informações de identificação 
do produto não figurem diretamente no 
produto, os fabricantes devem indicar de 
modo suficientemente visível que o 
documento com as informações sobre o 
produto deve ser conservado;

Or. fr
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Alteração 232
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Sempre que os fabricantes 
considerem que os seus produtos não 
comportam riscos ou apenas níveis de 
risco reduzidos, o disposto nos n.os 3, 4 e 5 
não se aplica. Ao efetuar essa avaliação, o 
fabricante deve estar em condições de 
sustentar a sua decisão junto das 
autoridades de fiscalização do mercado 
relevantes, na sequência de um pedido 
fundamentado, e dos respetivos 
fornecedores a jusante.

Or. en

Alteração 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A fim de reforçar a segurança dos 
produtos, os fabricantes devem elaborar 
uma lista dos seus modelos de produtos e 
disponibilizá-la ao público e a outros 
operadores económicos por todos os meios 
adequados.
O fabricante deve facultar, mediante 
pedido, às autoridades de fiscalização do 
mercado, bem como a qualquer operador 
económico a quem distribua os seus 
produtos, documentos comprovativos da 
existência de características essenciais 
diferentes entre os seus modelos de 
produtos.
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Or. en

Alteração 234
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os fabricantes dos produtos que 
sejam objeto de uma decisão da Comissão 
ao abrigo do artigo 12.º do Regulamento 
relativo à fiscalização do mercado de 
produtos [XREFX] devem elaborar uma 
lista de modelos de produtos, 
acompanhados por uma fotografia, e 
disponibilizá-la ao público e a outros 
operadores económicos por todos os meios 
adequados.
O fabricante deve facultar, mediante 
pedido, às autoridades de fiscalização do 
mercado, bem como a qualquer operador 
económico a quem distribua os seus 
produtos, documentos comprovativos da 
existência de características essenciais 
diferentes entre os seus modelos na 
aceção do artigo 3.º, n.º 2, do presente 
regulamento. 

Or. en

Justificação

A exigência de uma lista de modelos com uma fotografia, já prevista na legislação polaca, 
permite evitar qualquer confusão entre os modelos. Os operadores económicos deixariam de 
poder contornar as medidas de retirada do mercado através da multiplicação do número de 
modelos em relação aos produtos essencialmente semelhantes.

Alteração 235
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. Os fabricantes devem elaborar uma 
lista dos seus modelos de produtos, 
acompanhados por uma fotografia, e 
disponibilizá-la ao público e a outros 
operadores económicos por todos os meios 
adequados, especialmente para os 
produtos que são objeto de uma decisão 
da Comissão ao abrigo do artigo 12.º do 
Regulamento relativo à fiscalização do 
mercado de produtos [XREFX] e para os 
produtos de grande distribuição.
O fabricante deve facultar, mediante 
pedido, às autoridades de fiscalização do 
mercado, bem como a qualquer operador 
económico a quem distribua os seus 
produtos, documentos comprovativos da 
existência de características essenciais 
diferentes entre os seus modelos na 
aceção do artigo 3.º, n.º 2, do presente 
regulamento. 

Or. en

Justificação

A exigência de uma lista de modelos com uma fotografia, já prevista na legislação polaca, 
permite evitar qualquer confusão entre os modelos. Os operadores económicos deixariam de 
poder contornar as medidas de retirada do mercado através da multiplicação do número de 
modelos em relação aos produtos essencialmente semelhantes.

Alteração 236
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
comercial registada e o endereço de 
contacto no produto ou, se tal não for 
possível, na embalagem ou num 

7. Os fabricantes devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
comercial registada e o endereço de 
contacto no produto ou, se tal não for 
possível, na embalagem, num documento 
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documento que acompanhe o produto. O 
endereço deve indicar um único ponto de 
contacto do fabricante.

que acompanhe o produto ou num sítio 
Web claramente indicado no produto, na 
sua embalagem ou nos documentos de 
acompanhamento. O endereço deve 
indicar um único ponto de contacto do 
fabricante.

Or. en

Alteração 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou 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. O 
endereço deve indicar um único ponto de 
contacto do fabricante.

7. Os fabricantes devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
registada e o endereço de contacto no 
próprio produto. Caso tal não seja 
possível, devido à dimensão, natureza ou 
embalagem do produto, devem apor 
simplesmente a marca comercial. O 
endereço deve indicar um único ponto de 
contacto do fabricante.

Or. de

Justificação

Por razões de proporcionalidade e a fim de evitar o aumento da burocracia e dos custos em 
termos de embalagens e documentação adicionais, em especial no que toca aos produtos 
vendidos individualmente e de pequenas dimensões, deverá ser suficiente apor apenas a 
marca registada no produto.

Alteração 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou 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. O 
endereço deve indicar um único ponto de 
contacto do fabricante.

7. Sempre que os fabricantes colocam um 
produto no mercado, devem indicar o seu 
nome, nome comercial registado ou marca 
comercial registada e o endereço de 
contacto no produto ou, se tal não for 
possível, na embalagem, num documento 
que acompanhe o produto ou num sítio 
Web claramente indicado no produto, na 
sua embalagem ou nos documentos de 
acompanhamento. O endereço deve 
indicar um único ponto de contacto do 
fabricante.

Or. en

(Ver alteração ao artigo 10.º, n.º 3, do mesmo autor.)

Justificação

No que se refere, nomeadamente, a produtos de pequena dimensão (p. ex., peúgas) e a 
produtos que podem ser vendidos individualmente (p. ex., bolas de golfe), as obrigações 
propostas acarretarão custos adicionais, já que as informações terão de ser prestadas em 
documentos separados. A indicação de um sítio Web onde possa ser consultada mais 
informação será uma opção mais eficiente em termos de custos e mais ecológica.

Alteração 239
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem assegurar que o seu 
produto é acompanhado de instruções e 
informações de segurança numa língua que 
possa ser facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais, 
de acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir, exceto quando o produto 
puder ser utilizado em condições de 
segurança e conforme pretendido pelo 
fabricante sem essas instruções e 

Os fabricantes devem assegurar que o seu 
produto é acompanhado de instruções e 
informações de segurança numa língua ou 
formato visual que possa ser facilmente 
compreendido pelos consumidores e outros 
utilizadores finais, de acordo com o que o 
Estado-Membro em questão decidir, exceto 
quando o produto puder ser utilizado em 
condições de segurança e conforme 
pretendido pelo fabricante sem essas 
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informações de segurança. instruções e informações de segurança.

Or. en

Justificação

Em certos casos, é possível substituir a tradução para todas as línguas da UE por instruções 
sob a forma de ilustrações ou pictogramas. Este tipo de solução inovador constitui uma 
alternativa válida e atrativa ao vocabulário técnico utilizado nas instruções de certos 
produtos.

Alteração 240
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes devem assegurar que o seu 
produto é acompanhado de instruções e 
informações de segurança numa língua que 
possa ser facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais, 
de acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir, exceto quando o produto 
puder ser utilizado em condições de 
segurança e conforme pretendido pelo 
fabricante sem essas instruções e 
informações de segurança.

Os fabricantes devem assegurar que o seu 
produto é acompanhado de instruções e 
informações de segurança numa língua ou 
forma alternativa que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e outros 
utilizadores finais, de acordo com o que o 
Estado-Membro em questão decidir, exceto 
quando o produto puder ser utilizado em 
condições de segurança e conforme 
pretendido pelo fabricante sem essas 
instruções e informações de segurança.

Or. en

Alteração 241
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os fabricantes devem assegurar que o seu 
produto é acompanhado de instruções e 
informações de segurança numa língua que 

Os fabricantes devem assegurar que o seu 
produto é acompanhado de instruções e 
informações de segurança dirigidas ao 
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possa ser facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais, 
de acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir, exceto quando o produto 
puder ser utilizado em condições de 
segurança e conforme pretendido pelo 
fabricante sem essas instruções e 
informações de segurança.

consumidor de modo claro e 
compreensível, numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais, 
de acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir, exceto quando o produto 
puder ser utilizado em condições de 
segurança e conforme pretendido pelo 
fabricante sem essas instruções e 
informações de segurança.

Or. es

Alteração 242
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

8-A. As instruções e informações de 
segurança referidas no n.º 8 devem ser 
inscritas num local em evidência, de modo 
a serem facilmente visíveis, claramente 
legíveis e, quando adequando, indeléveis; 
não devem nunca ficar dissimuladas, 
disfarçadas, interrompidas ou separadas 
por outras indicações ou imagens ou 
quaisquer outros elementos.

Or. fr

Justificação

O fornecimento de instruções e informações de segurança só é útil se for claramente legível. 
Convém, portanto, estabelecer a sua precisão, nos termos do Regulamento n.º 1169/2011 
relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios.

Alteração 243
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, consoante o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

Or. en

(Ver alterações ao artigo 10.º, n.º 7, e ao artigo 11.º, n.º 5, do mesmo autor.)

Justificação

A palavra «se» dá azo a insegurança jurídica, podendo ser interpretada como uma condição 
suplementar quanto à aplicação de medidas corretivas

Alteração 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
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ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

ou recolha. Além disso, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

Or. en

Alteração 245
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, 
fornecendo-lhes pormenores sobretudo 
acerca do risco para a saúde e segurança e 
acerca de qualquer medida corretiva 
aplicada.

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, 
fornecendo-lhes pormenores sobretudo 
acerca do risco para a saúde e segurança e 
acerca de qualquer medida corretiva 
aplicada. Em caso de urgência ou de os 
fabricantes não cumprirem essa 
obrigação, os Estados-Membros exigirão 
aos fabricantes a aplicação de medidas 
corretivas nos termos do disposto no 
artigo 9.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º [.../... do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de ..., relativo à fiscalização do 
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mercado de produtos]*.
__________________
* JO.: inserir o número, a data e a 
referência do Regulamento relativo à 
fiscalização do mercado de produtos 
(2013/0048).

Or. de

Alteração 246
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Os 
fabricantes devem assegurar que já se 
encontram em vigor procedimentos para a 
adoção de medidas corretivas e para a 
retirada ou recolha dos seus produtos.
Além disso, se o produto não for seguro, os 
fabricantes devem informar imediatamente 
deste facto as autoridades de fiscalização 
do mercado dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

Or. en

Alteração 247
Franz Obermayr
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso,
se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, 
fornecendo-lhes pormenores sobretudo 
acerca do risco para a saúde e segurança e 
acerca de qualquer medida corretiva 
aplicada.

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha. Além disso, os consumidores 
potencialmente afetados pela 
não conformidade do produto devem ser 
alertados, de forma eficaz, deste facto.
Ademais, os fabricantes devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada.

Or. de

Alteração 248
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, bem como advertir, adequada 
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se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

e eficazmente, os consumidores que se 
encontrem em situação de risco devido a 
produtos não conformes. Além disso, os 
fabricantes devem informar imediatamente 
deste facto as autoridades de fiscalização 
do mercado dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

Or. en

Alteração 249
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Devem 
igualmente adotar medidas adequadas 
com vista a alertar os consumidores para 
o perigo que o produto pode representar 
para os mesmos. Além disso, se o produto 
não for seguro, os fabricantes devem 
informar imediatamente deste facto as 
autoridades de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada.

Or. en
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Alteração 250
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem alertar imediatamente os 
consumidores dos possíveis riscos a que 
estão sujeitos devido à não-conformidade 
dos produtos e prestar aconselhamento 
sobre as precauções a tomar, bem como 
informar deste facto as autoridades de 
fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada.

Or. en

Alteração 251
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
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imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, bem como advertir, adequada 
e eficazmente, os consumidores que se 
encontrem em situação de risco devido a 
produtos não conformes. Além disso, os 
fabricantes devem informar imediatamente 
deste facto as autoridades de fiscalização 
do mercado dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

Or. en

Justificação

O importador desempenha um papel decisivo, dado que é responsável pelo produto que 
pretende colocar no mercado europeu. Por conseguinte, é crucial que os importadores se 
certifiquem, antes da colocação de um produto no mercado, de que vários requisitos são 
cumpridos, em especial que a devida avaliação de conformidade foi realizada, que o 
fabricante elaborou a documentação técnica adequada e que o produto indica as marcações 
de conformidade exigidas.

Alteração 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 

9. Os fabricantes que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os fabricantes 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
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dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança, acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada, bem 
como dos resultados dessas medidas 
corretivas.

Or. en

Justificação

É necessário garantir que as informações transmitidas pelos fabricantes às autoridades de 
fiscalização do mercado incluem os resultados das medidas corretivas eventualmente 
adotadas, a fim de garantir informações adequadas às referidas autoridades 
(acompanhamento). A mesma obrigação deve aplicar-se aos fabricantes (artigo 8.º), 
importadores (artigo 10.º) e distribuidores (artigo 11.º).

Alteração 253
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Os fabricantes devem assegurar que 
já se encontram em vigor procedimentos 
para a adoção de medidas corretivas e 
para a retirada ou recolha dos seus 
produtos, e colocá-los, mediante pedido, à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado.

Or. en

Alteração 254
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

9-A. Proporcionalmente aos potenciais 
riscos inerentes a um produto, os 
fabricantes devem informar-se, com 
regularidade, não só sobre o estado atual 
dos conhecimentos e da técnica, mas 
também sobre as regras e normas 
aplicáveis a que se refere o artigo 6.º, 
n.º 2.

Or. de

Alteração 255
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Mediante pedido da autoridade de 
fiscalização do mercado, facultar-lhe toda a 
informação e a documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade do 
produto;

(a) Mediante pedido fundamentado da 
autoridade de fiscalização do mercado, 
facultar-lhe toda a informação e a 
documentação necessárias para demonstrar 
a conformidade do produto;

Or. en

Alteração 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de colocarem um produto no 
mercado, os importadores devem assegurar 
que o produto está conforme ao requisito 
de segurança geral previsto no artigo 4.º e 
que o fabricante respeitou os requisitos 
previstos no artigo 8.º, n.º 4, n.º 6 e n.º 7.

1. Antes de colocarem um produto no 
mercado, os importadores devem assegurar 
que o produto está conforme ao requisito 
de segurança geral previsto no artigo 4.º, 
que o fabricante respeitou os requisitos 
previstos no artigo 8.º e que o fabricante 
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elaborou a documentação técnica, nos 
termos do artigo 8.º.

Or. en

Alteração 257
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de colocarem um produto no 
mercado, os importadores devem assegurar 
que o produto está conforme ao requisito 
de segurança geral previsto no artigo 4.º e 
que o fabricante respeitou os requisitos 
previstos no artigo 8.º, n.º 4, n.º 6 e n.º 7.

1. Antes de colocarem um produto no 
mercado, os importadores devem assegurar 
que o produto está conforme ao requisito 
de segurança geral previsto no artigo 4.º e 
que o fabricante respeitou os requisitos 
previstos no artigo 8.º, n.os 4 e 6.

Or. en

(Ver alterações ao artigo 8.º, n.º 4, alínea c),e ao artigo 8.º, n.º 7, do mesmo autor.)

Justificação

Se o nome e endereço de um fabricante de um país terceiro constar de um produto importado, 
essa informação estará à disposição dos concorrentes e clientes comerciais do importador, 
que, consequentemente, poderão, no futuro, dispensar o importador em causa e tratar 
diretamente com o fabricante. Este cenário demoveria as PME de importar, distorcendo 
significativamente a concorrência. Por conseguinte, propõe-se a inclusão desta informação 
na documentação técnica.

Alteração 258
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de colocarem um produto no 
mercado, os importadores devem assegurar 
que o produto está conforme ao requisito 

1. Antes de colocarem um produto no 
mercado, os importadores devem assegurar 
que o produto está conforme ao requisito 
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de segurança geral previsto no artigo 4.º e 
que o fabricante respeitou os requisitos 
previstos no artigo 8.º, n.º 4, n.º 6 e n.º 7.

de segurança geral previsto no artigo 4.º e 
que o fabricante respeitou os requisitos 
previstos no artigo 8.º, e, em particular, 
que a documentação técnica 
disponibilizada pelos fabricantes na 
aceção do artigo 8.º, n.º 4, é proporcional 
aos eventuais riscos do produto.

Or. de

Alteração 259
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de colocarem um produto no 
mercado, os importadores devem assegurar 
que o produto está conforme ao requisito 
de segurança geral previsto no artigo 4.º e 
que o fabricante respeitou os requisitos 
previstos no artigo 8.º, n.º 4, n.º 6 e n.º 7.

1. Antes de colocarem um produto no 
mercado, os importadores devem assegurar 
que o produto está conforme ao requisito 
de segurança geral previsto no artigo 4.º, 
que o fabricante respeitou os requisitos 
previstos no artigo 8.º e que a 
documentação técnica elaborada pelo 
fabricante nos termos do artigo 8.º, n.º 4, 
está em conformidade com os possíveis 
riscos relacionados com o produto.

Or. en

Justificação

O importador desempenha um papel decisivo, dado que é responsável pelo produto que 
pretende colocar no mercado europeu. Por conseguinte, é crucial que os importadores se 
certifiquem, antes da colocação de um produto no mercado, de que vários requisitos são 
cumpridos, em especial que a devida avaliação de conformidade foi realizada, que o 
fabricante elaborou a documentação técnica adequada e que o produto indica as marcações 
de conformidade exigidas.

Alteração 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 
postas pelo fabricante.

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, num documento 
que acompanhe o produto ou num sítio 
Web claramente indicado no produto, na 
sua embalagem ou nos documentos de 
acompanhamento. Devem garantir que 
nenhum rótulo adicional oculte quaisquer 
informações aí postas pelo fabricante.

Or. en

(Ver alteração ao artigo 8.º, n.º 7, do mesmo autor.)

Justificação

No que se refere, nomeadamente, a produtos de pequena dimensão (p. ex., peúgas) e a 
produtos que podem ser vendidos individualmente (p. ex., bolas de golfe), as obrigações 
propostas acarretarão custos adicionais, já que as informações terão de ser prestadas em 
documentos separados. A indicação de um sítio Web onde possa ser consultada mais 
informação será uma opção mais eficiente em termos de custos e mais ecológica.

Alteração 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 
postas pelo fabricante.

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, o nome comercial registado ou a 
marca comercial registada e o endereço de 
contacto no produto, na embalagem ou 
num documento que acompanhe o produto. 
Devem evitar que esses dados ocultem 
quaisquer informações obrigatórias ou 
relativas à segurança indicadas pelo 
fabricante.
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Or. en

Justificação

A supressão da passagem «se tal não for possível» visa proporcionar aos importadores mais 
flexibilidade na aplicação do disposto no artigo 10.º, n.º 3 (podem indicar as informações na 
embalagem – não necessariamente no produto – e, desta forma, não necessitam de abrir a 
embalagem). A modificação da última frase pretende cobrir outras formas eventuais de 
ocultar as informações essenciais (além da afixação de rótulos, pode, por exemplo, haver 
lugar à utilização de outra embalagem). De resto, as informações referidas nesta disposição 
não se devem cingir às informações indicadas no rótulo.

Alteração 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os importadores devem assegurar 
que os seus produtos indicam o tipo, o 
número do lote ou da série, ou quaisquer 
outros elementos que permitam a 
respetiva identificação e sejam facilmente 
visíveis e legíveis para os consumidores 
ou, se as dimensões ou a natureza do 
produto não o permitirem, que a 
informação exigida conste da embalagem 
ou de um documento que acompanhe o 
produto.

Or. en

Alteração 263
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os importadores devem assegurar 
que os seus produtos indicam o tipo, o 



PE516.922v03-00 118/169 AM\1003186PT.doc

PT

número do lote ou da série, ou quaisquer 
outros elementos que permitam a 
respetiva identificação e sejam facilmente 
visíveis e legíveis para os consumidores, 
ou que a informação exigida conste da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.

Or. en

Alteração 264
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os importadores devem assegurar que o 
produto é acompanhado de instruções e 
informações de segurança numa língua que 
possa ser facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais, 
de acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir, exceto quando o produto 
puder ser utilizado em condições de 
segurança e conforme pretendido pelo 
fabricante sem essas instruções e 
informações de segurança.

Os importadores devem assegurar que o 
produto é acompanhado de instruções e 
informações de segurança numa língua ou 
formato visual que possa ser facilmente 
compreendido pelos consumidores e outros 
utilizadores finais, de acordo com o que o 
Estado-Membro em questão decidir, exceto 
quando o produto puder ser utilizado em 
condições de segurança e conforme 
pretendido pelo fabricante sem essas 
instruções e informações de segurança.

Or. en

Justificação

Em certos casos, é possível substituir a tradução para todas as línguas da UE por instruções 
sob a forma de ilustrações ou pictogramas. Este tipo de solução inovador constitui uma 
alternativa válida e atrativa ao vocabulário técnico utilizado nas instruções de certos 
produtos.

Alteração 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os importadores devem, em função dos 
eventuais riscos que o produto apresenta, e 
a fim de proteger a saúde e a segurança das 
pessoas, realizar testes por amostragem dos 
produtos comercializados, investigar as 
reclamações de produtos não conformes e 
de recolhas de produtos, conservando um 
registo dessas reclamações, e informar o 
fabricante e os distribuidores dessa 
monitorização.

6. Os importadores devem, em função dos 
eventuais riscos que o produto apresenta, e 
a fim de proteger a saúde e a segurança das 
pessoas, realizar testes por amostragem dos 
produtos comercializados, pelo menos, 
uma vez por ano, em amostras 
representativas dos produtos colocados à 
venda, de uma forma aleatória e sob o 
controlo de um oficial de justiça, uma 
autoridade ou qualquer outra pessoa 
qualificada designada por cada 
Estado-Membro, investigar as reclamações 
de produtos não conformes e de recolhas 
de produtos, conservando um registo 
dessas reclamações, e informar o fabricante 
e os distribuidores dessa monitorização.

Or. en

Alteração 266
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os importadores devem, em função dos 
eventuais riscos que o produto apresenta, e 
a fim de proteger a saúde e a segurança das 
pessoas, realizar testes por amostragem dos 
produtos comercializados, investigar as 
reclamações de produtos não conformes e 
de recolhas de produtos, conservando um 
registo dessas reclamações, e informar o 
fabricante e os distribuidores dessa 
monitorização.

6. Os importadores devem, em função dos 
eventuais riscos que o produto apresenta, e 
a fim de proteger a saúde e a segurança das 
pessoas, realizar testes por amostragem dos 
produtos comercializados, pelo menos, 
uma vez por ano, em amostras 
representativas dos produtos colocados à 
venda, de uma forma aleatória e sob o 
controlo de um oficial de justiça, uma 
autoridade ou qualquer outra pessoa 
qualificada designada por cada 
Estado-Membro, investigar as reclamações 
de produtos não conformes e de recolhas 
de produtos, conservando um registo 
dessas reclamações, e informar o fabricante 
e os distribuidores dessa monitorização. 
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Mais especificamente, os importadores 
devem realizar, sob as mesmas condições, 
testes dos produtos que não são ou não 
foram objeto de uma decisão da Comissão 
com base no artigo 12.º do Regulamento 
relativo à fiscalização do mercado dos 
produtos.

Or. en

Alteração 267
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os importadores devem, em função dos 
eventuais riscos que o produto apresenta, e 
a fim de proteger a saúde e a segurança das 
pessoas, realizar testes por amostragem dos 
produtos comercializados, investigar as 
reclamações de produtos não conformes e 
de recolhas de produtos, conservando um 
registo dessas reclamações, e informar o 
fabricante e os distribuidores dessa 
monitorização.

6. Os importadores devem, em função dos 
eventuais riscos que o produto apresenta, e 
a fim de proteger a saúde e a segurança das 
pessoas, realizar testes por amostragem dos 
produtos comercializados, pelo menos, 
uma vez por ano, em amostras 
representativas dos produtos colocados à 
venda, de uma forma aleatória e sob o 
controlo de um oficial de justiça, uma 
autoridade ou qualquer outra pessoa 
qualificada designada por cada 
Estado-Membro, investigar as reclamações 
de produtos não conformes e de recolhas 
de produtos, conservando um registo 
dessas reclamações, e informar o fabricante 
e os distribuidores dessa monitorização.
Mais especificamente, os importadores 
devem realizar, sob as mesmas condições, 
testes dos produtos que não são ou não 
foram objeto de uma decisão da Comissão 
com base no artigo 12.º do Regulamento 
relativo à fiscalização do mercado dos 
produtos.

Or. en
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Justificação

A mesma justificação utilizada para o artigo 6.º-A (novo).

Alteração 268
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os importadores devem, em função dos 
eventuais riscos que o produto apresenta, e 
a fim de proteger a saúde e a segurança das 
pessoas, realizar testes por amostragem dos 
produtos comercializados, investigar as 
reclamações de produtos não conformes e 
de recolhas de produtos, conservando um 
registo dessas reclamações, e informar o 
fabricante e os distribuidores dessa 
monitorização.

6. Os importadores devem, em função dos 
eventuais riscos que o produto apresenta, e 
a fim de proteger a saúde e a segurança das 
pessoas, realizar, de forma aleatória, testes 
por amostragem representativos dos 
produtos comercializados, investigar as 
reclamações de produtos não conformes e 
de recolhas de produtos, conservando um 
registo dessas reclamações, e informar o 
fabricante e os distribuidores dessa 
monitorização.

Or. en

Alteração 269
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os 

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, consoante o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os 
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importadores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada.

importadores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada.

Or. en

(Ver alterações ao artigo 8.º, n.º 9, e ao artigo 11.º, n.º 5, do mesmo autor.)

Justificação

A palavra «se» dá azo a insegurança jurídica, podendo ser interpretada como uma condição 
suplementar quanto à aplicação de medidas corretivas

Alteração 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os 
importadores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada.

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha. Além disso, os importadores 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

Or. en
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Alteração 271
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os 
importadores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada.

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os 
importadores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada. Em caso de urgência 
ou de os fabricantes não cumprirem essa 
obrigação, os Estados-Membros exigirão 
aos importadores a aplicação de medidas 
corretivas nos termos do disposto no 
artigo 9.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º [.../... do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de ..., relativo à fiscalização do 
mercado de produtos]*.
__________________
* JO.: inserir o número, a data e a 
referência do regulamento relativo à 
fiscalização do mercado de produtos 
(2013/0048).

Or. de
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Alteração 272
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os 
importadores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada.

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha. Além disso, os importadores 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, 
fornecendo-lhes pormenores sobretudo 
acerca do risco para a saúde e segurança e 
acerca de qualquer medida corretiva 
aplicada.

Or. de

Alteração 273
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Devem 
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se o produto não for seguro, os 
importadores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada.

igualmente adotar medidas adequadas 
com vista a alertar os consumidores para 
o perigo que o produto pode representar 
para os mesmos. Além disso, se o produto 
não for seguro, os importadores devem 
informar imediatamente deste facto as 
autoridades de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada.

Or. en

Alteração 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os 
importadores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada.

7. Os importadores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que colocaram no mercado não é 
seguro ou não está conforme com o 
presente regulamento devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto e proceder à respetiva retirada 
ou recolha, se for esse o caso. Além disso, 
se o produto não for seguro, os 
importadores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada, bem como dos 
resultados dessas medidas corretivas.

Or. en
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Justificação

É necessário garantir que as informações transmitidas pelos importadores às autoridades de 
fiscalização do mercado incluem os resultados das medidas corretivas eventualmente 
adotadas, a fim de garantir informações adequadas às referidas autoridades 
(acompanhamento). A mesma obrigação deve aplicar-se aos fabricantes (artigo 8.º), 
importadores (artigo 10.º) e distribuidores (artigo 11.º).

Alteração 275
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os importadores devem conservar a 
documentação técnica por um período de 
10 anos após a colocação do produto no 
mercado e colocá-la, a pedido, à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado.

8. Os importadores devem assegurar que,
por um período de cinco anos após a 
colocação do produto no mercado, as 
partes relevantes da documentação 
técnica podem ser colocadas, mediante 
pedido fundamentado, à disposição das 
autoridades de fiscalização do mercado em 
suporte eletrónico ou físico.

Or. en

(Ver artigo R4, n.º 8, da Decisão n.º 768/2008/CE e a alteração ao artigo 8.º, n.º 5, do mesmo 
autor.)

Justificação

A Decisão n.º 768/2008/CE estipula que «pelo prazo de… [a fixar de forma proporcional ao 
ciclo de vida e ao nível de risco do produto], os importadores devem (...) assegurar que a 
documentação técnica pode ser facultada a essas autoridades, a pedido.». O período 
proposto de 10 anos excede claramente o ciclo de vida de grande parte dos produtos de 
consumo e, por conseguinte, deve ser reduzido. Os pedidos devem indicar os riscos 
identificados relativamente ao produto em causa.

Alteração 276
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. Os importadores devem conservar a 
documentação técnica por um período de 
10 anos após a colocação do produto no 
mercado e colocá-la, a pedido, à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado.

8. Os importadores devem assegurar que a 
documentação técnica pode ser colocada, a 
pedido, à disposição das autoridades de 
fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 277
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os importadores devem conservar a 
documentação técnica por um período de 
10 anos após a colocação do produto no 
mercado e colocá-la, a pedido, à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado.

8. Os importadores devem assegurar que a 
documentação técnica pode, por um 
período de 10 anos após a colocação do 
produto no mercado, ser colocada, a 
pedido, à disposição das autoridades de 
fiscalização do mercado.

Or. en

Justificação

O regulamento relativo à segurança geral dos produtos não deve ser mais rigoroso do que a 
legislação harmonizada. Por conseguinte, os importadores não devem ser obrigados a 
conservar a documentação técnica, mas sim facultá-la às autoridades, a pedido.

Alteração 278
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os importadores devem elaborar 
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listas dos seus modelos de produtos, 
acompanhados por uma fotografia, e 
disponibilizá-las ao público e a outros 
operadores económicos por todos os meios 
adequados, especialmente para os 
produtos que são objeto de uma decisão 
da Comissão ao abrigo do artigo 12.º do 
Regulamento relativo à fiscalização do 
mercado de produtos e para os produtos 
de grande distribuição. O importador deve 
facultar, mediante pedido, às autoridades 
de fiscalização do mercado, bem como a 
qualquer operador económico a quem 
distribua os seus produtos, documentos 
comprovativos da existência de diferenças 
essenciais entre os seus modelos.

Or. en

Alteração 279
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando coloca um produto no mercado, 
um distribuidor deve atuar com a devida 
diligência em relação aos requisitos do 
presente regulamento.

1. Antes de colocar um produto no 
mercado, um distribuidor deve atuar com a 
devida diligência em relação aos requisitos 
do presente regulamento.

Or. de

Alteração 280
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 
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comprovar que o fabricante e o 
importador cumpriram os requisitos 
estabelecidos no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 
8, e no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4), consoante 
o caso.

comprovar que o produto inclui as 
informações exigidas aos fabricantes e 
importadores no âmbito do artigo 8.º, n.º 6, 
n.º 7 e n.º 8, e no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4, 
consoante o caso.

Or. en

Justificação

A redação revista esclarece que os distribuidores não têm de avaliar a exatidão das 
informações facultadas pelo fabricante/importador. Os distribuidores (especialmente as
PME) não dispõem do equipamento necessário para proceder a esse tipo de avaliação 
técnica. Deveriam, pois, limitar-se a controlar a presença das informações exigidas. Desta 
forma, todos os distribuidores, em particular as PME, poderiam aplicar o regulamento de 
modo mais eficiente e mais seguro no plano jurídico.

Alteração 281
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 
comprovar que o fabricante e o importador 
cumpriram os requisitos estabelecidos no 
artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e no artigo 
10.º, n.º 3 e n.º 4), consoante o caso.

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 
comprovar que o fabricante e o importador 
cumpriram os requisitos estabelecidos no 
artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e no artigo 
10.º, n.º 3 e n.º 4.

Or. en

Alteração 282
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 
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comprovar que o fabricante e o 
importador cumpriram os requisitos 
estabelecidos no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 
8, e no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4), consoante 
o caso.

comprovar que o mesmo apresenta as 
indicações estabelecidas no artigo 8.º, n.os

6 e 7, e no artigo 10.º, n.º 3, e que é 
acompanhado das informações previstas 
no artigo 8.º, n.º 8, e no artigo 10.º, n.º 4.

Or. it

Alteração 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 
comprovar que o fabricante e o importador 
cumpriram os requisitos estabelecidos no 
artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e no artigo 
10.º, n.º 3 e n.º 4), consoante o caso.

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 
verificar, com a devida diligência, se o 
fabricante e o importador cumpriram os 
requisitos estabelecidos no artigo 8.º, n.º 6, 
n.º 7 e n.º 8, e no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4, 
consoante o caso.

Or. de

Justificação

Harmonização com o artigo 10.º, alínea a), da Diretiva 2011/65/UE. Por razões de 
proporcionalidade, deverão ser suficientes as verificações por amostragem.

Alteração 284
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 
comprovar que o fabricante e o 
importador cumpriram os requisitos 
estabelecidos no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 
comprovar que o produto ostenta as 
marcações previstas no artigo 8.º, n.os 6 e 
7, e no artigo 10.º, n.º 3, e é acompanhado 
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8, e no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4), consoante 
o caso.

pelos elementos previstos no artigo 8.º, n.º 
8, e no artigo 10.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 
comprovar que o fabricante e o importador 
cumpriram os requisitos estabelecidos no 
artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e no artigo 
10.º, n.º 3 e n.º 4), consoante o caso.

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 
comprovar que o fabricante e o importador 
cumpriram os requisitos estabelecidos no 
artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e no artigo 
10.º, n.º 3 e n.º 4, consoante o caso. Os 
distribuidores devem evitar ocultar 
quaisquer informações obrigatórias ou 
relativas à segurança indicadas pelo 
fabricante ou importador.

Or. en

Justificação

O distribuidor deve cumprir a mesma obrigação que o importador (artigo 10.º, n.º 3) e, 
assim, evitar encobrir informações essenciais indicadas pelo fabricante ou importador.

Alteração 286
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 
comprovar que o fabricante e o 
importador cumpriram os requisitos 
estabelecidos no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 
comprovar que o produto indica as 
informações obrigatórias previstas no 
artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e no artigo 
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8, e no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4), consoante 
o caso.

10.º, n.º 3 e n.º 4), consoante o caso.

Or. en

Justificação

Cabe esclarecer que o distribuidor não está em condições de aferir a veracidade desses 
elementos, mas apenas a presença dos mesmos.

Alteração 287
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No que se refere a produtos que 
sejam ou tenham sido objeto de uma 
decisão pela Comissão ao abrigo do artigo 
12.º do Regulamento relativo à 
fiscalização do mercado de produtos 
[XREFX], os distribuidores devem, para 
proteger a saúde e a segurança dos 
consumidores, realizar testes por 
amostragem dos produtos, pelo menos 
uma vez por ano, em amostras 
representativas dos produtos colocados à 
venda, de uma forma aleatória e sob o 
controlo de um oficial de justiça, uma 
autoridade ou qualquer outra pessoa 
qualificada designada por cada 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A mesma justificação utilizada para o artigo 6.º-A (novo).

Alteração 288
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O distribuidor, sempre que considere ou 
tenha motivos para crer que um produto 
não está conforme com o presente 
regulamento, não pode colocar o produto 
no mercado até que seja posto em 
conformidade. Além disso, se o produto 
não for seguro, o importador deve do facto 
informar o fabricante ou o importador, 
conforme aplicável, bem como a 
autoridade de fiscalização do mercado do 
Estado-Membro em que o distribuidor se 
encontra estabelecido.

3. O distribuidor, sempre que considere ou 
tenha motivos para crer que um produto 
não está conforme com o presente 
regulamento, não pode colocar o produto 
no mercado até que seja posto em 
conformidade. Além disso, se o produto 
não for seguro, o distribuidor deve do facto 
informar o fabricante ou o importador, 
conforme aplicável, bem como a 
autoridade de fiscalização do mercado do 
Estado-Membro em que o distribuidor se 
encontra estabelecido. Sempre que o 
produto seja ou tenha sido objeto de uma 
decisão pela Comissão ao abrigo do artigo 
12.º do Regulamento relativo à 
fiscalização do mercado de produtos, os 
distribuidores devem, para proteger a 
saúde e a segurança dos consumidores, 
realizar testes por amostragem dos 
produtos, pelo menos uma vez por ano, 
em amostras representativas do produto 
colocado à venda, de uma forma aleatória 
e sob o controlo de um oficial de justiça, 
uma autoridade ou qualquer outra pessoa 
qualificada designada por cada 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A mesma justificação utilizada para o artigo 6.º-A (novo).

Alteração 289
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O distribuidor, sempre que considere ou 
tenha motivos para crer que um produto 
não está conforme com o presente 
regulamento, não pode colocar o produto
no mercado até que seja posto em 
conformidade. Além disso, se o produto 
não for seguro, o importador deve do facto 
informar o fabricante ou o importador, 
conforme aplicável, bem como a 
autoridade de fiscalização do mercado do 
Estado-Membro em que o distribuidor se 
encontra estabelecido.

3. O distribuidor, sempre que considere ou 
tenha motivos para crer que um produto 
não está conforme com o presente 
regulamento, não pode colocar o produto 
no mercado até que seja posto em 
conformidade. Além disso, se o produto 
não for seguro, o distribuidor deve do facto 
informar o fabricante ou o importador, 
conforme aplicável, bem como a 
autoridade de fiscalização do mercado do 
Estado-Membro em que o distribuidor se 
encontra estabelecido. Sempre que o 
produto seja ou tenha sido objeto de uma 
decisão pela Comissão ao abrigo do artigo 
12.º do Regulamento relativo à 
fiscalização do mercado de produtos 
[XREFX], os distribuidores devem, para 
proteger a saúde e a segurança dos 
consumidores, realizar testes por 
amostragem dos produtos, pelo menos 
uma vez por ano, em amostras 
representativas do produto colocado à 
venda, de uma forma aleatória e sob o 
controlo de um oficial de justiça, uma 
autoridade ou qualquer outra pessoa 
qualificada designada por cada 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 290
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Enquanto um produto estiver sob a 
responsabilidade dos distribuidores, estes 
devem assegurar que as condições de 
armazenamento ou transporte não 
prejudicam a conformidade do produto 

4. Enquanto um produto estiver sob a 
responsabilidade dos distribuidores, estes 
devem assegurar que as condições de 
armazenamento ou transporte não 
prejudicam a conformidade do produto 
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com o requisito de segurança geral 
enunciado no artigo 4.º nem a sua 
conformidade com o disposto no artigo 8.º, 
n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e no artigo 10.º, n.º 3 e 
n.º 4, consoante o caso.

com o requisito de segurança geral 
enunciado no artigo 4.º nem a sua 
conformidade com o disposto no artigo 8.º, 
n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e no artigo 10.º, n.º 3 e 
n.º 4.

Or. en

Alteração 291
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em função dos riscos que um 
produto é suscetível de apresentar, e a fim 
de preservar a saúde e a segurança dos 
consumidores, os distribuidores devem 
proceder ao ensaio dos produtos 
colocados no mercado selecionados 
aleatoriamente.

Or. fr

Justificação

Não é conveniente obrigar os distribuidores a testar os produtos. Em contrapartida, e em 
consonância com as práticas atuais, este regulamento deverá encorajá-los a proceder ao 
mesmo, nomeadamente no que se refere aos produtos suscetíveis de representarem riscos.

Alteração 292
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os distribuidores devem assegurar 
que já se encontram em vigor 
procedimentos para a adoção de medidas 
corretivas e para a retirada ou recolha dos 
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seus produtos, e colocá-los, mediante 
pedido, à disposição das autoridades de 
fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 293
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que disponibilizaram no mercado 
não é seguro e não está conforme ao 
disposto no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e 
no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4, conforme o 
caso, devem certificar-se de que são 
tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do produto, 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Além disso, se o produto 
não for seguro, os distribuidores devem 
informar imediatamente deste facto o 
fabricante ou importador, conforme o caso, 
bem como as autoridades de fiscalização 
do mercado dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de
qualquer medida corretiva aplicada.

5. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que disponibilizaram no mercado 
não é seguro e não está conforme ao 
disposto no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e 
no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4, conforme o 
caso, devem certificar-se de que são 
tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do produto, 
proceder à respetiva retirada ou recolha, 
consoante o caso. Além disso, se o produto 
não for seguro, os distribuidores devem 
informar imediatamente deste facto o 
fabricante ou importador, conforme o caso, 
bem como as autoridades de fiscalização 
do mercado dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

Or. en

(Ver alterações ao artigo 8.º, n.º 9, e ao artigo 10.º, n.º 7, do mesmo autor.)

Justificação

A palavra «se» dá azo a insegurança jurídica, podendo ser interpretada como uma condição 
suplementar quanto à aplicação de medidas corretivas
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Alteração 294
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que disponibilizaram no mercado 
não é seguro e não está conforme ao 
disposto no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e 
no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4, conforme o 
caso, devem certificar-se de que são 
tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do produto, 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Além disso, se o produto 
não for seguro, os distribuidores devem 
informar imediatamente deste facto o 
fabricante ou importador, conforme o caso, 
bem como as autoridades de fiscalização 
do mercado dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

5. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que disponibilizaram no mercado 
não é seguro e não está conforme ao 
disposto no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e 
no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4, devem 
certificar-se de que são tomadas as 
medidas corretivas necessárias para 
assegurar a conformidade do produto, 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Além disso, se o produto 
não for seguro, os distribuidores devem 
informar imediatamente deste facto o 
fabricante ou importador, conforme o caso, 
bem como as autoridades de fiscalização 
do mercado dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

Or. en

Alteração 295
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que disponibilizaram no mercado 
não é seguro e não está conforme ao 
disposto no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e 
no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4, conforme o 
caso, devem certificar-se de que são 

5. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que disponibilizaram no mercado 
não é seguro e não está conforme ao 
disposto no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e 
no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4, conforme o 
caso, devem certificar-se de que são 
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tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do produto, 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Além disso, se o produto 
não for seguro, os distribuidores devem 
informar imediatamente deste facto o 
fabricante ou importador, conforme o caso, 
bem como as autoridades de fiscalização 
do mercado dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, 
fornecendo-lhes pormenores sobretudo 
acerca do risco para a saúde e segurança e 
acerca de qualquer medida corretiva 
aplicada.

tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do produto, 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Além disso, se o produto 
não for seguro, os distribuidores devem 
informar imediatamente deste facto o 
fabricante ou importador, conforme o caso, 
bem como as autoridades de fiscalização 
do mercado dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, 
fornecendo-lhes pormenores sobretudo 
acerca do risco para a saúde e segurança e 
acerca de qualquer medida corretiva 
aplicada. Em caso de urgência ou de os 
distribuidores não cumprirem essa 
obrigação, os Estados-Membros exigirão 
aos distribuidores a aplicação de medidas 
corretivas nos termos do disposto no 
artigo 9.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º [.../... do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de ..., relativo à fiscalização do 
mercado de produtos]*.
__________________
* JO.: inserir o número, a data e a 
referência do Regulamento relativo à 
fiscalização do mercado de produtos 
(2013/0048).

Or. de

Alteração 296
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que disponibilizaram no mercado 
não é seguro e não está conforme ao 
disposto no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e 
no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4, conforme o 
caso, devem certificar-se de que são 

5. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que disponibilizaram no mercado 
não é seguro e não está conforme ao 
disposto no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e 
no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4, conforme o 
caso, devem certificar-se de que são 
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tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do produto, 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Além disso, se o produto 
não for seguro, os distribuidores devem 
informar imediatamente deste facto o 
fabricante ou importador, conforme o caso, 
bem como as autoridades de fiscalização 
do mercado dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do produto, 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Os distribuidores devem 
dispor de procedimentos para a adoção de 
medidas corretivas e para a retirada ou 
recolha dos produtos que 
disponibilizaram no mercado. Além disso, 
se o produto não for seguro, os 
distribuidores devem informar 
imediatamente deste facto o fabricante ou 
importador, conforme o caso, bem como as 
autoridades de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada.

Or. en

Alteração 297
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que disponibilizaram no mercado 
não é seguro e não está conforme ao 
disposto no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e 
no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4, conforme o 
caso, devem certificar-se de que são 
tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do produto, 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Além disso, se o produto 
não for seguro, os distribuidores devem 
informar imediatamente deste facto o 
fabricante ou importador, conforme o caso, 
bem como as autoridades de fiscalização 
do mercado dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, 

5. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que disponibilizaram no mercado 
não é seguro e não está conforme ao 
disposto no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e 
no artigo 10.º, n.º 3, n.º 4 e n.º 5, conforme 
o caso, devem suspender, com efeitos 
imediatos e até indicação em contrário, a 
sua venda e certificar-se de que são 
tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do produto, 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Além disso, os 
distribuidores devem informar 
imediatamente deste facto o fabricante ou 
importador, conforme o caso, bem como as 
autoridades de fiscalização do mercado dos 
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fornecendo-lhes pormenores sobretudo 
acerca do risco para a saúde e segurança e 
acerca de qualquer medida corretiva 
aplicada.

Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada.

Or. de

Alteração 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que disponibilizaram no mercado 
não é seguro e não está conforme ao 
disposto no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e 
no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4, conforme o 
caso, devem certificar-se de que são 
tomadas as medidas corretivas necessárias 
para assegurar a conformidade do produto, 
proceder à respetiva retirada ou recolha, se 
for esse o caso. Além disso, se o produto 
não for seguro, os distribuidores devem 
informar imediatamente deste facto o 
fabricante ou importador, conforme o caso, 
bem como as autoridades de fiscalização 
do mercado dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o produto, fornecendo-
lhes pormenores sobretudo acerca do risco 
para a saúde e segurança e acerca de 
qualquer medida corretiva aplicada.

5. Os distribuidores que considerem ou 
tenham motivos para crer que determinado 
produto que disponibilizaram no mercado 
não é seguro e não está conforme ao 
disposto no artigo 8.º, n.º 6, n.º 7 e n.º 8, e 
no artigo 10.º, n.º 3 e n.º 4, conforme o 
caso, devem imediatamente certificar-se de 
que são tomadas as medidas corretivas 
necessárias para assegurar a conformidade 
do produto, proceder à respetiva retirada ou 
recolha, se for esse o caso. Além disso, se 
o produto não for seguro, os distribuidores 
devem informar imediatamente deste facto 
o fabricante ou importador, conforme o 
caso, bem como as autoridades de 
fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto, fornecendo-lhes pormenores 
sobretudo acerca do risco para a saúde e 
segurança e acerca de qualquer medida 
corretiva aplicada, bem como dos 
resultados dessas medidas corretivas.

Or. en

Justificação

Deve aplicar-se aos fabricantes, importadores e distribuidores a mesma obrigação em termos 
de capacidade de reação (aditamento do termo «imediatamente»). Além disso, é necessário 
garantir que as informações transmitidas pelos fabricantes às autoridades de fiscalização do 
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mercado incluem os resultados das medidas corretivas eventualmente adotadas, a fim de 
garantir informações adequadas às referidas autoridades (acompanhamento). A mesma 
obrigação deve aplicar-se aos fabricantes (artigo 8.º), importadores (artigo 10.º) e 
distribuidores (artigo 11.º).

Alteração 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Alternativamente, os distribuidores 
podem solicitar a uma associação 
profissional da qual sejam membros que 
cumpra as suas obrigações ao abrigo do 
presente artigo, ou constituírem uma 
associação profissional que sirva como 
entidade coletiva para o mesmo efeito.

Or. en

Alteração 300
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Alternativamente, os distribuidores 
podem filiar-se numa associação 
profissional, com vista a cumprir, neste 
contexto, as obrigações que lhes são 
impostas neste artigo.

Or. de

Alteração 301
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Alternativamente, os distribuidores 
podem solicitar a uma associação 
profissional da qual sejam membros que 
cumpra as suas obrigações ao abrigo do 
presente artigo, ou constituírem uma 
associação profissional que sirva como 
entidade coletiva para o mesmo efeito.

Or. en

Justificação

Os distribuidores que não conseguem ou não pretendem cumprir diretamente as obrigações 
estabelecidas no presente artigo podem optar por constituírem uma associação profissional 
na qual poderão delegar o cumprimento das obrigações em causa.

Alteração 302
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Alternativamente, os distribuidores 
podem solicitar a uma associação 
profissional da qual sejam membros que 
cumpra as suas obrigações ao abrigo do 
presente artigo, ou constituírem uma 
associação profissional que sirva como 
entidade coletiva para o mesmo efeito.

Or. en

Alteração 303
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título
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Texto da Comissão Alteração

Situações em que as obrigações dos 
fabricantes se aplicam aos importadores e 
aos distribuidores

Outras obrigações dos operadores 
económicos

Or. de

Alteração 304
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

 Situações em que as obrigações dos 
fabricantes se aplicam aos importadores e 
aos distribuidores

Situações em que os deveres dos 
fabricantes se aplicam aos importadores e 
aos distribuidores e vice-versa

Or. it

Alteração 305
Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

A pedido da autoridade competente de um 
Estado-Membro relativamente à 
conformidade de um determinado 
produto, os operadores económicos devem 
designar uma pessoa de contacto. Essa 
pessoa de contacto deve ser a mesma que 
a pessoa mencionada no primeiro 
parágrafo.

Or. de
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Alteração 306
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os operadores económicos designam um 
representante geral responsável pela 
segurança dos produtos e comunicam este 
facto à autoridade competente de um 
Estado-Membro. Os Estados-Membros 
podem, a este respeito, adotar disposições 
adicionais.

Or. de

Alteração 307
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes são considerados 
importadores, ficando, por conseguinte, 
sujeitos às obrigações previstas no artigo 
10.º, se comercializarem um produto em 
seu próprio nome ou sob a sua marca 
previamente colocado no mercado da 
União por outro operador económico.

Or. it

Alteração 308
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A obrigação de informar as autoridades 
de fiscalização do mercado em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 9, 
artigo 10.º, n.º 2 e n.º 7, e artigo 11.º, n.º 3 
e n.º 5, não se aplicará quando estiverem 
preenchidas as seguintes condições:

Suprimido

(a) Não é seguro apenas um número 
reduzido de produtos bem identificados;
(b) O fabricante, importador ou 
distribuidor podem demonstrar que o 
risco foi completamente controlado e já 
não pode pôr em perigo a saúde e a 
segurança das pessoas;
(c) O conhecimento da causa do risco do 
produto não constitui uma informação 
útil para as autoridades nem para o 
público.

Or. de

Alteração 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. A obrigação de informar as autoridades 
de fiscalização do mercado em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 9, artigo 
10.º, n.º 2 e n.º 7, e artigo 11.º, n.º 3 e n.º 5, 
não se aplicará quando estiverem 
preenchidas as seguintes condições:

1. A obrigação de informar as autoridades 
de fiscalização do mercado em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 9, artigo 
10.º, n.º 2 e n.º 7, e artigo 11.º, n.º 3 e n.º 5, 
não se aplicará se o fabricante, importador 
ou distribuidor demonstrar que o risco foi 
completamente controlado, que já não 
existe perigo para a saúde e a segurança 
das pessoas e que foram tomadas todas as 
medidas corretivas necessárias para 
assegurar a conformidade do produto ou 
proceder à sua retirada ou recolha.
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Or. it

Alteração 310
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A obrigação de informar as autoridades 
de fiscalização do mercado em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 9, artigo 
10.º, n.º 2 e n.º 7, e artigo 11.º, n.º 3 e n.º 5, 
não se aplicará quando estiverem 
preenchidas as seguintes condições:

1. A obrigação de informar as autoridades 
de fiscalização do mercado em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 9, artigo 
10.º, n.º 2 e n.º 7, e artigo 11.º, n.º 3 e n.º 5, 
não se aplicará quando se referem a riscos 
reduzidos, compatíveis com a utilização 
do produto e considerados aceitáveis e 
coerentes com um elevado nível de 
proteção da saúde e segurança das 
pessoas, em conformidade com o artigo 
3.º, n.º 1 ou quando estiverem preenchidas 
as seguintes condições:

Or. fr

Justificação

Referente a uma clarificação. A obrigação de informar as autoridades de fiscalização do 
mercado tão pouco se aplica aos produtos seguros nos termos do artigo 3.º, isto é, aos 
produtos que apresentam riscos reduzidos, compatíveis com a utilização do produto e 
considerados aceitáveis e coerentes com um elevado nível de proteção da saúde e segurança 
das pessoas.

Alteração 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Não é seguro apenas um número 
reduzido de produtos bem identificados;

Suprimido



AM\1003186PT.doc 147/169 PE516.922v03-00

PT

Or. it

Alteração 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O fabricante, importador ou 
distribuidor podem demonstrar que o 
risco foi completamente controlado e já 
não pode pôr em perigo a saúde e a 
segurança das pessoas;

Suprimido

Or. it

Alteração 313
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O fabricante, importador ou 
distribuidor podem demonstrar que o risco 
foi completamente controlado e já não 
pode pôr em perigo a saúde e a segurança 
das pessoas;

(b) O fabricante, importador ou 
distribuidor pode demonstrar que o risco 
foi efetivamente controlado, de modo a 
evitar qualquer perigo para a saúde e a 
segurança das pessoas;

Or. en

Justificação

Um controlo total dos riscos é, na prática, impossível. Neste sentido, importa adaptar a 
redação com vista a criar segurança jurídica para os operadores económicos.

Alteração 314
Ashley Fox
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O fabricante, importador ou 
distribuidor podem demonstrar que o risco 
foi completamente controlado e já não 
pode pôr em perigo a saúde e a segurança 
das pessoas;

(b) O fabricante, importador ou 
distribuidor pode demonstrar que o risco 
foi efetivamente controlado;

Or. en

Alteração 315
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O conhecimento da causa do risco do 
produto não constitui uma informação 
útil para as autoridades nem para o 
público.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em primeiro lugar, a causa do risco pode não ser conhecida. Em segundo lugar, se a causa 
do risco for conhecida, poderá revelar-se difícil aos operadores económicos julgarem se é de 
interesse público. Esta condição obrigatória cria insegurança jurídica.

Alteração 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O conhecimento da causa do risco do 
produto não constitui uma informação 

Suprimido
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útil para as autoridades nem para o 
público.

Or. it

Alteração 317
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, mediante atos de 
execução, determinar as situações que 
preenchem as condições enunciadas no 
número 1. Esses atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 19.º, n.º 3.

Suprimido

Or. de

Alteração 318
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 20.º, que determinem os produtos, 
categorias ou grupos de produtos 
relativamente aos quais, devido ao seu 
baixo nível de risco, não é necessário 
indicar no próprio produto as 
informações indicadas no artigo 8.º, n.º 7, 
e no artigo 10.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en



PE516.922v03-00 150/169 AM\1003186PT.doc

PT

Alteração 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 20.º, que determinem os produtos, 
categorias ou grupos de produtos 
relativamente aos quais, devido ao seu 
baixo nível de risco, não é necessário 
indicar no próprio produto as 
informações indicadas no artigo 8.º, n.º 7, 
e no artigo 10.º, n.º 3.

Suprimido

Or. it

Alteração 320
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
20.º, que determinem os produtos, 
categorias ou grupos de produtos 
relativamente aos quais, devido ao seu 
baixo nível de risco, não é necessário 
indicar no próprio produto as informações 
indicadas no artigo 8.º, n.º 7, e no artigo 
10.º, n.º 3.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
20.º, que determinem os produtos, 
categorias ou grupos de produtos 
relativamente aos quais, devido ao seu 
baixo nível de risco, não são exigidas as 
informações referidas no artigo 8.º, n.º 7, e 
no artigo 10.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Alinhamento com a redação do artigo 8.º, n.º 7, e do artigo 10.º, n.º 3, nos termos dos quais 
as informações exigidas podem igualmente ser indicadas na embalagem ou nos documentos 
de acompanhamento caso não possam constar do próprio produto.



AM\1003186PT.doc 151/169 PE516.922v03-00

PT

Alteração 321
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
20.º, que determinem os produtos, 
categorias ou grupos de produtos 
relativamente aos quais, devido ao seu 
baixo nível de risco, não é necessário 
indicar no próprio produto as informações 
indicadas no artigo 8.º, n.º 7, e no artigo 
10.º, n.º 3.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
20.º, que determinem os produtos, 
categorias ou grupos de produtos 
relativamente aos quais não é necessário 
indicar no próprio produto as informações 
indicadas no artigo 8.º, n.º 7, e no artigo 
10.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

A identificação do produto e dos operadores económicos é crucial. A fim de garantir a 
segurança do produto colocado no mercado, afigura-se essencial uma identificação e uma 
definição claras da obrigação e das funções dos agentes individuais.

Alteração 322
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido das autoridades de fiscalização 
do mercado, os operadores económicos 
devem identificar:

1. A pedido das autoridades de fiscalização 
do mercado, os operadores económicos 
devem fornecer as seguintes informações:

Or. fr

Justificação

A informação sobre a quantidade de produtos em causa, bem como toda a informação 
disponível sobre rastreabilidade, reveste-se de particular utilidade para a avaliação do risco 
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e objetivo dos controlos.

Alteração 323
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Qualquer operador económico que lhes 
tenha fornecido o produto;

(a) Qualquer operador económico que lhes 
tenha fornecido o produto; a natureza e o 
número de produtos que lhes foram 
fornecidos, bem como todos os elementos 
de rastreabilidade;

Or. de

Alteração 324
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Qualquer operador económico que lhes 
tenha fornecido o produto;

(a) A identidade de qualquer operador 
económico que lhes tenha fornecido o 
produto, bem como o número de produtos 
em causa e toda a informação 
complementar disponível sobre 
rastreabilidade;

Or. fr

Justificação

A informação sobre a quantidade de produtos em causa, bem como toda a informação 
disponível sobre rastreabilidade, reveste-se de particular utilidade para a avaliação do risco 
e objetivo dos controlos.
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Alteração 325
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Qualquer operador económico a quem 
tenham fornecido o produto.

(b) Qualquer operador económico a quem 
tenham fornecido o produto; a natureza e o 
número de produtos fornecidos, bem 
como todos os elementos de 
rastreabilidade;

Or. de

Alteração 326
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Qualquer operador económico a quem 
tenham fornecido o produto.

(b) A identidade de qualquer operador 
económico que lhes tenha fornecido o 
produto, bem como o número de produtos 
em causa e toda a informação 
complementar disponível sobre 
rastreabilidade.

Or. fr

Justificação

A informação sobre a quantidade de produtos em causa, bem como toda a informação 
disponível sobre rastreabilidade, reveste-se de particular utilidade para a avaliação do risco 
e objetivo dos controlos.

Alteração 327
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores económicos devem estar 
em condições de apresentar as informações 
referidas no primeiro parágrafo durante um 
período de 10 anos após lhes ter sido 
fornecido o produto e de 10 anos após 
terem fornecido o produto.

2. Os operadores económicos devem estar 
em condições de apresentar as informações 
referidas no primeiro parágrafo durante um 
período de cinco anos após lhes ter sido 
fornecido o produto e de cinco anos após 
terem fornecido o produto.

Or. en

Justificação

Dado o vasto âmbito dos produtos abrangidos pelo presente regulamento e o seu nível de 
risco relativamente baixo, a obrigação de conservar informações sobre as cadeias de 
abastecimento de todos os produtos de consumo durante 10 anos acarretaria encargos 
administrativos desproporcionados. O cumprimento desse requisito pelas pequenas e médias 
empresas afigura-se praticamente impossível e, em termos essenciais, afetará a sua 
capacidade para competir com empresas de maior dimensão.

Alteração 328
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores económicos devem estar 
em condições de apresentar as informações 
referidas no primeiro parágrafo durante um 
período de 10 anos após lhes ter sido 
fornecido o produto e de 10 anos após 
terem fornecido o produto.

2. Os operadores económicos devem estar 
em condições de apresentar as informações 
referidas no primeiro parágrafo durante um 
período que corresponda a uma avaliação 
razoável do ciclo de vida de um produto
após terem fornecido o produto.

Or. en

Alteração 329
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que os operadores 
económicos identificam as informações 
referidas no n.º 1, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem atribuir a 
essas informações um caráter 
confidencial.

Or. en

Justificação

Para muitos distribuidores e vendedores a retalho, os canais de abastecimento e 
redistribuição constituem um segredo empresarial, pelo que se impõe uma proteção da 
identidade dos fornecedores. As informações facultadas pelos operadores económicos devem 
ser unicamente utilizadas pelas autoridades de fiscalização do mercado e deve evitar-se uma 
eventual publicação de informações comercialmente sensíveis ou a sua passagem para as 
mãos de concorrentes.

Alteração 330
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 15.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido
Rastreabilidade dos produtos
1. No que diz respeito a certos produtos, 
categorias ou grupos de produtos que, 
devido às suas características específicas 
ou condições específicas de distribuição 
ou utilização, sejam suscetíveis de colocar 
um grave risco para a saúde ou segurança 
das pessoas, a Comissão pode requerer 
aos operadores económicos que colocam e 
disponibilizam esses produtos no mercado 
que estabeleçam ou adiram a um sistema 
de rastreabilidade.
2. O sistema de rastreabilidade deve 
consistir na recolha e no armazenamento 
de dados por meios eletrónicos que 
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permitam identificar o produto e os 
operadores económicos envolvidos na sua 
cadeia de abastecimento, bem como na 
colocação de um suporte de dados no 
produto, na sua embalagem ou nos 
documentos de acompanhamento, que 
permita aceder a esses dados.
3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 20.º, a fim de:
(a) Determinar os produtos, categorias ou 
grupos de produtos suscetíveis de colocar 
um grave risco para a saúde ou segurança 
das pessoas, tal como referido no n.º 1;
(b) Especificar os dados que os 
operadores económicos devem recolher e 
conservar através do sistema de 
rastreabilidade referido no n.º 2.
4. A Comissão pode estabelecer, por meio 
de atos de execução, o tipo de suporte de 
dados e a sua colocação, tal como referido 
no n.º 2. Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 19.º, n.º 3.
5. Ao adotar as medidas a que se referem 
o n.º 3 e o n.º 4, a Comissão deve tomar 
em conta os seguintes aspetos:
(a) A eficácia das medidas em termos de 
custos, incluindo o seu impacto nas 
empresas, em especial nas pequenas e 
médias empresas;
(b) A compatibilidade com os sistemas de 
rastreabilidade existentes a nível 
internacional.

Or. en

Justificação

Nada demonstra que as disposições em apreço trarão mais-valias ou benefícios para 
consumidores, autoridades de fiscalização do mercado ou operadores económicos. Essas 
disposições terão um custo para as empresas que não tenham sido avaliadas, que será 
provavelmente suportado pelos consumidores. Além disso, nada demonstra que existam 
produtos não harmonizados cuja gravidade dos riscos justifique essa abordagem. Trata-se, 
portanto, de uma abordagem desproporcionada.
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Alteração 331
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito a certos produtos, 
categorias ou grupos de produtos que, 
devido às suas características específicas 
ou condições específicas de distribuição ou 
utilização, sejam suscetíveis de colocar um 
grave risco para a saúde ou segurança das 
pessoas, a Comissão pode requerer aos 
operadores económicos que colocam e 
disponibilizam esses produtos no mercado 
que estabeleçam ou adiram a um sistema 
de rastreabilidade.

1. No que diz respeito a certos produtos, 
categorias ou grupos de produtos que, 
devido às suas características específicas 
ou condições específicas de distribuição ou 
utilização, sejam suscetíveis de colocar um 
grave risco para a saúde ou segurança das 
pessoas, a Comissão pode, após consulta 
com as partes interessadas, consoante o 
caso, requerer aos operadores económicos 
que colocam e disponibilizam esses 
produtos no mercado que estabeleçam ou 
adiram a um sistema de rastreabilidade.

Or. en

Justificação

Antes de propor novos requisitos de rastreabilidade, a Comissão deve consultar as partes 
interessadas, designadamente as associações empresariais e de consumidores, de modo a 
tirar partido da sua experiência e ponderar as implicações práticas desses requisitos.

Alteração 332
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito a certos produtos, 
categorias ou grupos de produtos que, 
devido às suas características específicas 
ou condições específicas de distribuição ou 
utilização, sejam suscetíveis de colocar um 
grave risco para a saúde ou segurança das 
pessoas, a Comissão pode requerer aos 

1. No que diz respeito a certos produtos, 
categorias ou grupos de produtos e, em 
especial, àqueles que, devido às suas 
características específicas ou condições 
específicas de distribuição ou utilização, 
sejam suscetíveis de colocar um grave 
risco para a saúde ou segurança das 
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operadores económicos que colocam e 
disponibilizam esses produtos no mercado 
que estabeleçam ou adiram a um sistema 
de rastreabilidade.

pessoas, a Comissão pode requerer aos 
operadores económicos que colocam e 
disponibilizam esses produtos no mercado 
que estabeleçam ou adiram a um sistema 
de rastreabilidade.

Or. en

Justificação

Poderá revelar-se útil estabelecer igualmente um sistema de rastreabilidade relativo a outras 
categorias de produtos, uma vez que a identificação do produto ou do operador económico 
envolvido na cadeia de abastecimento é essencial (artigo 15.º, n.º 2).

Alteração 333
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema de rastreabilidade deve 
consistir na recolha e no armazenamento 
de dados por meios eletrónicos que 
permitam identificar o produto e os 
operadores económicos envolvidos na sua 
cadeia de abastecimento, bem como na 
colocação de um suporte de dados no 
produto, na sua embalagem ou nos 
documentos de acompanhamento, que 
permita aceder a esses dados.

2. O sistema de rastreabilidade deve 
consistir na recolha e no armazenamento 
de dados por meios eletrónicos que 
permitam identificar o produto e os 
operadores económicos envolvidos na sua 
cadeia de abastecimento, bem como na 
colocação de um suporte de dados no 
produto, na sua embalagem ou nos 
documentos de acompanhamento, que 
permita aceder a esses dados. O sistema de 
rastreabilidade deve incluir mecanismos 
destinados a alargar a rastreabilidade dos 
produtos aos consumidores através de 
medidas de inclusão voluntária. 

Or. en

Alteração 334
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. O sistema de rastreabilidade deve 
incluir mecanismos destinados a alargar a 
rastreabilidade dos produtos aos 
consumidores através de medidas de 
inclusão voluntária.

Or. en

Alteração 335
Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Determinar os produtos, categorias ou 
grupos de produtos suscetíveis de colocar 
um grave risco para a saúde ou segurança 
das pessoas, tal como referido no n.º 1;

(a) Determinar os produtos, categorias ou 
grupos de produtos que devem ser 
abrangidos por requisitos de 
rastreabilidade, tal como referido no n.º 1;

Or. en

Justificação

Poderá revelar-se útil estabelecer igualmente um sistema de rastreabilidade relativo a outras 
categorias de produtos, uma vez que a identificação do produto ou do operador económico 
envolvido na cadeia de abastecimento é essencial (artigo 15.º, n.º 2).

Alteração 336
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Determinar os produtos, categorias ou 
grupos de produtos suscetíveis de colocar 
um grave risco para a saúde ou segurança 
das pessoas, tal como referido no n.º 1;

(a) Determinar os produtos, categorias ou 
grupos de produtos suscetíveis de colocar 
um grave risco para a saúde ou segurança 
das pessoas, tal como referido no n.º 1. a 
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Comissão deve indicar nos atos delegados 
em causa se utilizou o método de 
avaliação de riscos previsto na Decisão 
2010/15/UE, ou, se a referida avaliação 
não for apropriada para o produto em 
causa, uma descrição pormenorizada do 
método utilizado;

Or. fr

Alteração 337
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode solicitar a uma ou mais 
organizações europeias de normalização 
que redijam ou identifiquem uma norma 
europeia que vise assegurar que os 
produtos conformes a essa norma ou partes 
dela cumprem o requisito de segurança 
geral estabelecido no artigo 4.º A 
Comissão deve determinar os requisitos 
relativos ao conteúdo que a norma europeia 
solicitada deve preencher e o prazo para a 
sua adoção.

A Comissão pode solicitar a uma ou mais 
organizações europeias de normalização 
que redijam ou identifiquem uma norma 
europeia que vise assegurar que os 
produtos conformes a essa norma ou partes 
dela cumprem o requisito de segurança 
geral estabelecido no artigo 4.º Tendo em 
conta as opiniões das partes interessadas, 
consoante o caso, a Comissão deve 
determinar os requisitos relativos ao 
conteúdo que a norma europeia solicitada 
deve preencher e o prazo para a sua 
adoção.

Or. en

(Ver alteração ao considerando 24 do mesmo autor.)

Justificação

A Comissão deverá ter em consideração as opiniões das partes interessadas, consoante o 
caso, ao determinar o conteúdo das novas normas de segurança europeias, a fim de 
assegurar que as mesmas são pertinentes, proporcionais e eficazes.

Alteração 338
Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode solicitar a uma ou mais 
organizações europeias de normalização 
que redijam ou identifiquem uma norma 
europeia que vise assegurar que os 
produtos conformes a essa norma ou partes 
dela cumprem o requisito de segurança 
geral estabelecido no artigo 4.º A 
Comissão deve determinar os requisitos 
relativos ao conteúdo que a norma europeia 
solicitada deve preencher e o prazo para a 
sua adoção.

A Comissão pode solicitar a uma ou mais 
organizações europeias de normalização 
que redijam ou identifiquem uma norma 
europeia que vise assegurar que os 
produtos conformes a essa norma ou partes 
dela cumprem o requisito de segurança 
geral estabelecido no artigo 4.º. A 
Comissão deve determinar os requisitos 
relativos ao conteúdo que a norma europeia 
solicitada deve preencher e o prazo para a 
sua adoção, em conformidade com uma 
recomendação do comité referido no 
artigo 19.º, n.º 1, parágrafo 1.

Or. de

Alteração 339
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adotar o pedido referido 
no primeiro parágrafo através de uma 
decisão de execução. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 19.º, n.º 3.

A Comissão deve adotar o pedido referido 
no primeiro parágrafo através do ato 
delegado a que se refere o artigo 20.º.

Or. en

(Ver alteração ao considerando 27 do mesmo autor.)

Justificação

As novas normas de segurança europeias para os produtos de consumo baseadas no artigo 
4.º devem ser consideradas completar o ato de base mediante o aditamento de elementos não 
essenciais, nos termos do artigo 290.º do TFUE. Atendendo ao cariz muito genérico do artigo 
4.º, o Parlamento Europeu e o Conselho devem dispor da possibilidade de revogar e 
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apresentar objeções a um mandato para novas normas da Comissão. Afigura-se, portanto, 
adequado adotar o mandato por via de ato delegado.

Alteração 340
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A organização europeia de normalização 
relevante deve indicar se aceita o pedido 
referido no n.º 1, no prazo de um mês a 
contar da sua receção.

2. A organização europeia de normalização 
relevante deve indicar se aceita o pedido 
referido no n.º 1, no prazo de um mês a 
contar da sua receção. Caso a organização 
de normalização não aceite o pedido 
referido no n.º 1, a Comissão pode 
recorrer a outros operadores pertinentes.

Or. de

Alteração 341
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso a norma europeia cumpra os 
requisitos que visa abranger e o requisito 
de segurança geral estabelecido no artigo 
4.º, a Comissão deve publicar sem demora 
uma referência a essa norma europeia no 
Jornal Oficial da União Europeia.

5. Caso a norma europeia cumpra tanto os 
requisitos que visa abranger como o 
requisito de segurança geral estabelecido 
no artigo 4.º, e esta situação seja 
confirmada pelo comité referido no artigo 
19.º, n.º 1, parágrafo 1, em conformidade 
com o artigo 19.º, n.º 3, a Comissão deve 
publicar sem demora uma referência a essa 
norma europeia no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. de
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Alteração 342
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 18.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Sanções
1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
o regime de sanções aplicáveis em caso de 
infração ao presente regulamento e tomar 
as medidas necessárias para garantir a 
sua aplicação. As sanções previstas devem 
ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas. 
Os Estados-Membros devem notificar esse 
regime à Comissão até [inserir data –
3 meses antes da data de aplicação do 
presente regulamento] e qualquer 
alteração posterior do mesmo no mais 
breve prazo possível.
2. As sanções a que se refere o n.º 1 
devem ter em conta a dimensão das 
empresas e, em especial, a situação das 
pequenas e médias empresas. As sanções 
podem ser aumentadas se o operador 
económico relevante tiver cometido 
anteriormente uma infração semelhante, 
podendo incluir sanções penais no caso 
de infrações graves.

Or. en

(Ver artigo 31.º do Regulamento 2013/0048 (COD).)

Justificação

As sanções aplicáveis às infrações das regras em matéria de segurança dos produtos devem 
ser idênticas para todos os produtos (harmonizados, não harmonizados, de consumo e 
profissionais) e devem também aplicar-se aos casos de incumprimento, por exemplo, das 
normas ambientais. Por conseguinte, as regras relativas às sanções devem ser 
exclusivamente definidas no Regulamento relativo à fiscalização do mercado.
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Alteração 343
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sanções a que se refere o n.º 1 
devem ter em conta a dimensão das 
empresas e, em especial, a situação das 
pequenas e médias empresas. As sanções 
podem ser aumentadas se o operador 
económico relevante tiver cometido 
anteriormente uma infração semelhante, 
podendo incluir sanções penais no caso 
de infrações graves.

Suprimido

Or. en

Justificação

A proporcionalidade das sanções já está implícita na passagem que refere que «as sanções 
previstas devem ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas».

Alteração 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a dimensão das empresas e, 
em especial, a situação das pequenas e 
médias empresas. As sanções podem ser 
aumentadas se o operador económico 
relevante tiver cometido anteriormente 
uma infração semelhante, podendo incluir 
sanções penais no caso de infrações graves.

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a dimensão das empresas e o 
volume de negócios das empresas, bem 
como a atividade verdadeiramente 
exercida pelo operador económico no 
âmbito dos processos produtivos e a sua 
capacidade de alterar a segurança do 
produto. As sanções podem ser 
aumentadas se o operador económico 
relevante tiver cometido anteriormente 
uma infração semelhante, podendo incluir 
sanções penais no caso de infrações graves.
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Or. it

Alteração 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a dimensão das empresas e, 
em especial, a situação das pequenas e 
médias empresas. As sanções podem ser 
aumentadas se o operador económico 
relevante tiver cometido anteriormente 
uma infração semelhante, podendo incluir 
sanções penais no caso de infrações graves.

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a dimensão das empresas e, 
em especial, a situação das pequenas e 
médias empresas. As sanções podem ser 
aumentadas se o operador económico 
relevante tiver cometido anteriormente 
uma infração semelhante, podendo incluir 
sanções penais no caso de infrações graves. 
As sanções podem ainda ser aumentadas 
em relação ao número e valor, bem como 
ao tempo em que um produto se encontra 
disponível no mercado.

Or. de

Alteração 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a dimensão das empresas e, 
em especial, a situação das pequenas e 
médias empresas. As sanções podem ser 
aumentadas se o operador económico 
relevante tiver cometido anteriormente 
uma infração semelhante, podendo incluir 
sanções penais no caso de infrações graves.

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a dimensão do volume de 
negócios anual das empresas. As sanções 
podem ser aumentadas se o operador 
económico relevante tiver cometido 
anteriormente uma infração semelhante, 
podendo incluir sanções penais no caso de 
infrações graves.

Or. pl
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Alteração 347
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a dimensão das empresas e, 
em especial, a situação das pequenas e 
médias empresas. As sanções podem ser 
aumentadas se o operador económico
relevante tiver cometido anteriormente 
uma infração semelhante, podendo incluir 
sanções penais no caso de infrações graves.

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta o volume de negócios dos 
produtos não conformes ou produtos das 
empresas e, em especial, a situação das 
pequenas e médias empresas. As sanções 
podem ser aumentadas se o operador 
económico relevante tiver cometido 
anteriormente uma infração semelhante, 
podendo incluir sanções penais no caso de 
infrações graves.

Or. en

Justificação

A dimensão de uma empresa não constitui, em si, uma referência adequada para determinar 
as sanções. É preferível ter em conta o volume de negócios efetivamente gerado pelos 
produtos não conformes, no sentido de não sancionar as empresas de forma desproporcional.

Alteração 348
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a dimensão das empresas e, 
em especial, a situação das pequenas e 
médias empresas. As sanções podem ser 
aumentadas se o operador económico 
relevante tiver cometido anteriormente 
uma infração semelhante, podendo incluir 
sanções penais no caso de infrações graves.

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a gravidade das violações, a 
dimensão das empresas e, em especial, a 
situação das pequenas e médias empresas, 
bem como a atividade verdadeiramente 
exercida pelo operador económico no 
âmbito dos processos produtivos e a sua 
capacidade de alterar a segurança do 
produto. As sanções podem ser 
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aumentadas se o operador económico 
relevante, responsável pela primeira 
colocação no mercado, tiver cometido 
anteriormente uma infração semelhante, 
podendo incluir sanções penais no caso de 
infrações graves.

Or. it

Alteração 349
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a dimensão das empresas e, 
em especial, a situação das pequenas e 
médias empresas. As sanções podem ser 
aumentadas se o operador económico 
relevante tiver cometido anteriormente 
uma infração semelhante, podendo incluir 
sanções penais no caso de infrações graves.

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a dimensão e a situação das
empresas. As sanções podem ser 
aumentadas se o operador económico 
relevante tiver cometido anteriormente 
uma infração semelhante, podendo incluir 
sanções penais no caso de infrações graves.

Or. pl

Alteração 350
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a dimensão das empresas e, 
em especial, a situação das pequenas e 
médias empresas. As sanções podem ser 
aumentadas se o operador económico 
relevante tiver cometido anteriormente 
uma infração semelhante, podendo incluir 
sanções penais no caso de infrações graves.

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a gravidade das violações, o 
volume de negócios das empresas, a 
dimensão das empresas e, em especial, a 
situação das pequenas e médias empresas, 
bem como a atividade verdadeiramente 
exercida pelo operador económico no 
âmbito dos processos produtivos e a sua 
capacidade de alterar a segurança do 
produto. As sanções podem ser 
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aumentadas se o operador económico 
relevante, responsável pela primeira 
colocação no mercado, tiver cometido 
anteriormente uma infração semelhante, 
podendo incluir sanções penais no caso de 
infrações graves.

Or. it

Alteração 351
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sanções a que se refere o n.º 1 devem 
ter em conta a dimensão das empresas e, 
em especial, a situação das pequenas e 
médias empresas. As sanções podem ser 
aumentadas se o operador económico 
relevante tiver cometido anteriormente 
uma infração semelhante, podendo incluir 
sanções penais no caso de infrações graves.

2. As sanções a que se refere o primeiro 
parágrafo devem ter em conta a gravidade
das infrações e o montante das receitas 
indevidamente geradas. As sanções podem 
ser aumentadas se o operador económico 
relevante tiver cometido anteriormente 
uma infração semelhante, podendo incluir 
sanções penais no caso de infrações graves.

Or. en

Alteração 352
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, para efeitos dos artigos 16.º e 17.º 
do presente regulamento, a Comissão será 
assistida pelo comité instituído pelo 
Regulamento (UE) n.º 1025/2012. Esse 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Todavia, para efeitos dos artigos 16.º e 17.º 
do presente regulamento, a Comissão será 
assistida pelo comité instituído pelo 
Regulamento (UE) n.º 1025/2012. Esse 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. As 
competências a que se refere o artigo 16.º, 
n.º 1, mantêm-se aqui inalteradas.

Or. de
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Alteração 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 13.º, n.º 3, e no artigo 15.º, n.º 3, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes indicada 
nessa decisão. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida 
no artigo 15.º, n.º 3, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
poderes indicada nessa decisão. Produz 
efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

Or. it


