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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
fiscalização do mercado de produtos e que altera as Diretivas 89/686/CEE, 93/15/CEE, 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 
2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 
2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE e 2010/65/UE do Conselho, e os 
Regulamentos (UE) n.º 305/2011, (CE) n.º 764/2008 e (CE) n.º 765/2008 do Parlamento 
Europeu e do Conselho
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0075),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 33.º, 114.º, n.º 1, e 207.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C7-0043/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 22 de maio 
de 20131,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão do Comércio Internacional, bem como da 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega a sua/o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As ações de fiscalização do mercado 
abrangidas pelo presente regulamento não 
devem visar exclusivamente a proteção da 
saúde e da segurança, mas velar igualmente 
pela aplicação da legislação da União que 
salvaguarda outros interesses públicos, 
regulamentando certos domínios como a 
precisão dos instrumentos de medição, a 
compatibilidade eletromagnética e a 
eficiência energética.

(2) As ações de fiscalização do mercado 
abrangidas pelo presente regulamento não 
devem visar exclusivamente a proteção da 
saúde e da segurança, mas velar igualmente 
pela aplicação da legislação da União que 
salvaguarda outros interesses públicos, 
regulamentando certos domínios como a 
precisão dos instrumentos de medição, a 
compatibilidade eletromagnética, a 
eficiência energética e a legislação 
ambiental aplicável.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Obrigar as autoridades responsáveis 
pelo controlo dos produtos que entram no 
mercado da União a efetuar verificações 
apropriadas, contribui portanto para uma 
maior segurança do mercado de produtos 
na União. É importante, para uma maior 
eficácia das verificações, reforçar a 
cooperação e o intercâmbio de 
informações entre essas autoridades e as 
autoridades de fiscalização do mercado no 
que diz respeito aos produtos que 
apresentam um risco.

(20) Obrigar as autoridades responsáveis 
pelo controlo dos produtos que entram no 
mercado da União a efetuar verificações 
apropriadas, contribui portanto para uma 
maior segurança do mercado de produtos 
na União. Para uma maior eficácia das 
verificações, essas autoridades e as 
autoridades de fiscalização do mercado 
devem ser obrigadas a cooperar e a trocar 
informações no que diz respeito aos 
produtos que apresentam um risco, bem 
como aos que não estão em conformidade.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) Devem ser dados poderes às 
autoridades de fiscalização do mercado 
para proceder à destruição ou inutilização 
dos produtos, ou para ordenar a sua 
destruição pelo operador económico 
relevante, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado para evitar que 
os produtos coloquem riscos adicionais. O 
operador económico pertinente deve 
suportar todos os custos relacionados com 
estas ações, nomeadamente os incorridos 
pela autoridade de fiscalização do 
mercado.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Dada a dimensão do mercado de 
produtos da União e o facto de não 
existirem fronteiras internas, é imperativo 
que as autoridades de fiscalização do 
mercado dos Estados-Membros estejam 
dispostas e tenham capacidade para
cooperar entre si eficazmente e para 
coordenar formas de apoio e de ação 
conjuntas. Para isso, é essencial criar 
mecanismos de assistência mútua.

(25) Dada a dimensão do mercado de 
produtos da União e o facto de não 
existirem fronteiras internas, é imperativo 
que o presente regulamento estabeleça o 
quadro para que as autoridades de 
fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros cooperem entre si 
eficazmente e coordenem formas de apoio 
e de ação conjuntas. Para isso, é essencial 
criar, reforçar, verificar e financiar 
devidamente mecanismos de assistência 
mútua.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A aplicação coerente do presente 
regulamento deve ser acompanhada de 
perto pela Comissão, que deve 
igualmente, caso necessário, fazer 
recomendações aos Estados-Membros 
sempre que considerar que as 
competências e os recursos que estes 
atribuíram às suas autoridades de 
fiscalização do mercado não são 
suficientes para cumprir adequadamente 
os requisitos do presente regulamento.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) As lesões e os acidentes 
representam um elevado encargo social e 
económico para as sociedades em geral e 
para os indivíduos. A sua prevenção pode 
ser reforçada principalmente através da 
melhoria da vigilância das lesões. Com 
base na experiência obtida no quadro do 
projeto da Ação Comum relativa ao 
acompanhamento de lesões na Europa 
(JAMIE), deve ser criada, com caráter de 
urgência, uma base de dados de lesões 
verdadeiramente pan-europeia, 
especialmente tendo em conta que o 
projeto JAMIE termina em 2014. Além 
disso, é necessário um compromisso 
político para assegurar que o intercâmbio 
de dados sobre lesões entre os 
Estados-Membros constitui uma 
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prioridade absoluta.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

(27) Nomeadamente, é indispensável criar 
um Fórum Europeu de Fiscalização do 
Mercado, composto por representantes das 
autoridades de fiscalização do mercado. 
Este fórum servirá como plataforma para 
uma cooperação estruturada entre as 
autoridades dos Estados-Membros e 
constituirá uma forma contínua e 
permanente de envolver todas as partes 
interessadas relevantes, incluindo as 
organizações profissionais, as 
organizações industriais e as organizações 
de consumidores, com vista a explorar 
informações disponíveis que sejam úteis 
para a fiscalização do mercado, ao 
elaborar, implementar e atualizar os 
programas de fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Considerando a escassez de recursos 
das autoridades de fiscalização do 
mercado, a Comissão deve apoiar a 
cooperação entre as autoridades de 
fiscalização do mercado e participar no 
fórum. O presente regulamento deve 

(28) Considerando a escassez de recursos 
das autoridades de fiscalização do 
mercado, a Comissão deve apoiar a 
cooperação entre as autoridades de 
fiscalização do mercado e participar no 
fórum. O presente regulamento deve 
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especificar as funções do fórum. Um 
secretariado, financiado pelos 
Estados-Membros e a Comissão, deve 
organizar as reuniões do fórum e assisti-lo 
no desempenho das suas funções.

especificar as funções do fórum. Um 
secretariado, financiado pelos 
Estados-Membros e a Comissão, deve 
organizar as reuniões do fórum e assisti-lo 
no desempenho das suas funções. No 
intuito de simplificar as práticas de 
fiscalização do mercado na União, bem 
como de tornar essa fiscalização mais 
eficaz, a Comissão deve ponderar propor, 
aquando da próxima revisão do presente 
regulamento, que sejam atribuídas 
competências ao fórum para fazer 
recomendações vinculativas relativamente 
à qualidade e às práticas de fiscalização 
do mercado.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Atendendo ao conflito entre, por 
um lado, o número crescente de produtos 
em circulação no mercado interno e, por 
outro, as restrições aos recursos públicos 
que limitam a possibilidade de aumentar 
drasticamente a fiscalização pública do 
mercado a uma escala adequada, a 
Comissão deve explorar soluções 
complementares, novas, inovadoras e 
baseadas no mercado para uma 
fiscalização do mercado mais eficaz em 
maior escala, tais como auditorias aos 
sistemas e produtos de controlo da 
qualidade realizadas por terceiras partes. 
A Comissão deve incluir os resultados 
dessas deliberações no relatório de 
avaliação geral elaborado em 
conformidade com o artigo 33.º do 
presente regulamento.
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Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

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

(33) Os Estados-Membros devem 
estabelecer o regime de sanções aplicáveis 
em caso de violação do presente 
regulamento e velar pela sua aplicação. 
Essas sanções devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasoras, bem como 
incluir sanções administrativas 
harmonizadas em toda a União. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as receitas decorrentes dessas sanções 
administrativas são afetadas a atividades 
de fiscalização do mercado.

Or. en

Justificação

Devem ser introduzidas sanções dissuasoras, incluindo multas pesadas, para os operadores 
económicos que introduzam deliberadamente produtos perigosos ou não conformes no 
mercado único. Os Estados-Membros devem considerar as atividades de fiscalização do 
mercado uma prioridade e, com base nessa situação, atribuir-lhes recursos suficientes.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) A fim de reforçar o caráter 
dissuasor das sanções, a Comissão deve 
publicá-las. Além disso, os operadores 
económicos que se encontrem 
repetidamente em violação do presente 
regulamento devem ser colocados numa 
lista negra pública e comum a toda a 
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União.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) A fiscalização do mercado deve ser 
financiada, pelo menos em parte, por taxas 
cobradas aos operadores económicos 
quando lhes seja exigida a aplicação de 
medidas corretivas pelas autoridades de 
fiscalização do mercado ou quando as 
próprias autoridades tenham de aplicar as 
medidas. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as receitas obtidas de taxas 
cobradas em conformidade com o 
presente regulamento são afetadas a 
atividades de fiscalização do mercado.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem considerar as atividades de fiscalização do mercado uma 
prioridade e, com base nessa situação, atribuir-lhes recursos suficientes.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão para 
definir condições uniformes de realização 
dos controlos por categorias de produtos ou 
setores, incluindo a dimensão dos controlos 

(38) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão para 
definir condições uniformes de realização 
dos controlos por categorias de produtos ou 
setores, incluindo a dimensão dos controlos 



PR\939909PT.doc 13/45 PE513.324v01-00

PT

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

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

Or. en

Alteração 14

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

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

Or. en

Justificação

Deve ser acrescentada uma referência específica ao princípio da precaução, de modo a 
sublinhar a sua importância fundamental no âmbito do presente regulamento.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. «Produto», qualquer substância, 
preparação ou bem produzidos através de 
um processo de fabrico, exceto alimentos 
para consumo humano ou animal, 
produtos de origem humana, bem como 
produtos de plantas e animais diretamente 
relacionados com a sua reprodução 
futura;

Or. en

Justificação

Clarificação do termo «produto».

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Mandatário», a pessoa singular ou 
coletiva estabelecida na União, mandatada 

5. «Mandatário», a pessoa singular ou 
coletiva estabelecida na União, mandatada 
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por escrito pelo fabricante para praticar 
determinados atos em seu nome;

por escrito pelo fabricante para praticar 
determinados atos em seu nome em 
cumprimento de deveres que lhe são 
impostos pela legislação aplicável da 
União;

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

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

13. «Produto que apresenta um risco», um 
produto que:

a) Não cumpre a legislação aplicável da 
União, ou
b) É suscetível de afetar adversamente a 
saúde e a segurança das pessoas em geral, a 
saúde e segurança no local de trabalho, a 
proteção do consumidor, o ambiente e a 
segurança pública, bem como outros 
interesses públicos, em medida superior à 
considerada razoável e aceitável em 
condições normais ou razoavelmente 
previsíveis de utilização do produto em 
causa, incluindo quanto à sua duração de 
utilização e, se for caso disso, aos 
requisitos de instalação, funcionamento e 
manutenção;
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Or. en

Justificação

Relativamente ao âmbito do regulamento, esta alteração clarifica que os requisitos previstos 
no presente regulamento não se devem limitar apenas à segurança dos produtos, precisando 
de ser alargados de modo a incluírem todas as outras áreas técnicas nas quais as 
autoridades de fiscalização são chamadas a agir.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

13-A. «Produto que apresenta um risco 
potencial», um produto que apresenta um 
risco recentemente desenvolvido ou um 
risco conhecido em condições novas ou 
desconhecidas, que potencialmente terá 
um impacto significativo, mas que ainda 
não pode ser totalmente compreendido ou 
quantificado.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

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

18. «Legislação de harmonização da 
União», a legislação da União destinada a 
harmonizar as condições de 
comercialização dos produtos, através da 
definição das características exigidas de 
um produto, tais como os níveis de 
qualidade ou de propriedade de utilização, 
a segurança, as dimensões, incluindo as 
prescrições aplicáveis ao produto no que 
respeita à denominação de venda, à 
terminologia, aos símbolos, aos ensaios e 
métodos de ensaio, à embalagem, à 
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marcação e à rotulagem, bem como aos 
processos de avaliação da conformidade;

Or. en

Justificação

Clarificação do termo, determinando que a legislação relativa à colocação de produtos no 
mercado deve ser abrangida.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

os resultados de controlos efetuados e ser 
comunicadas a todos os Estados-Membros. 
A Comissão deve publicar um resumo da 
informação que lhe for relatada, por via 
eletrónica e, se for caso disso, por outros 
meios.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem apresentar à Comissão um relatório das suas atividades. Além 
disso, deve ser publicada informação relevante sobre o desempenho de diferentes 
Estados-Membros.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A publicação dos resultados está incluída no n.º 3.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Cada Estado-Membro deve dotar as 
autoridades de fiscalização do mercado dos 
poderes, recursos e meios necessários à boa 
execução das suas funções, bem como 
apresentar um relatório à Comissão sobre 
esta matéria. A Comissão deve avaliar se 
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esses poderes e recursos são suficientes 
para o cumprimento adequado das 
obrigações desse Estado-Membro em 
termos de fiscalização do mercado ao 
abrigo do presente regulamento, bem 
como publicar os resultados das suas 
avaliações por via eletrónica e, se for caso 
disso, por outros meios.

Or. en

Justificação

Por forma a assegurar a aplicação harmonizada do presente regulamento em toda a UE, 
deve ser atribuída à Comissão a tarefa de acompanhar de perto a sua implementação. 

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem trocar informações, 
cooperar e coordenar as suas atividades, 
tanto entre si, como com as autoridades 
responsáveis pelo controlo dos produtos 
nas fronteiras externas da União.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada Estado-Membro informa a 
Comissão sobre a(s) respetiva(s) 
autoridade(s) de fiscalização do mercado e 
seus domínios de competência, 

4. Cada Estado-Membro informa a 
Comissão sobre a(s) respetiva(s) 
autoridade(s) de fiscalização do mercado e 
seus domínios de competência, 
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fornecendo-lhe os contactos necessários. 
Cabe à Comissão transmitir essa 
informação aos restantes 
Estados-Membros e publicar uma lista 
das autoridades de fiscalização do 
mercado.

fornecendo-lhe os contactos necessários.  
Cabe à Comissão publicar a lista por via 
eletrónica e, se for caso disso, por outros 
meios.

Or. en

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 27

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

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

As autoridades de fiscalização do mercado 
alertam, sem demora, os utilizadores nos 
seus territórios sobre os produtos que 
tenham identificado como apresentando 
um risco.

Or. en

Justificação

Não devem ser permitidos atrasos às autoridades de fiscalização do mercado na informação 
aos consumidores de produtos que apresentam um risco.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Deve ser feita uma referência específica ao princípio da precaução.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

b) Verificam se foram tomadas medidas 
corretivas;

b) Verificam se foram tomadas 
atempadamente medidas corretivas;

Or. en
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Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Tendo em conta o âmbito do presente regulamento, este requisito não se deve limitar apenas 
à segurança dos produtos, precisando de ser alargado de modo a incluir todas as outras 
áreas técnicas nas quais as autoridades de fiscalização são chamadas a agir.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro define programas 
setoriais específicos, procedendo à sua 
revisão e atualização, se necessário, todos 
os anos. Estes programas abrangem todos 
os setores em que as autoridades realizem 
atividades de fiscalização do mercado.

2. Cada Estado-Membro define programas 
setoriais específicos com o contributo das 
partes interessadas fundamentais em 
causa, incluindo organizações 
profissionais, industriais e de 
consumidores, procedendo à sua revisão e 
atualização, se necessário, todos os anos. 
Estes programas abrangem todos os setores 
em que as autoridades realizem atividades 
de fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve avaliar os programas 
gerais e setoriais específicos e, se for caso 
disso, fazer recomendações aos 
Estados-Membros com base nessa 
avaliação. Deve igualmente publicar, por 
via eletrónica ou, se for caso disso, por 
outros meios, os resultados das suas 
avaliações e, se aplicável, as suas 
recomendações aos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Por forma a assegurar a aplicação harmonizada do presente regulamento em toda a UE, 
deve ser atribuída à Comissão a tarefa de acompanhar de perto a sua implementação e, se 
for caso disso, de fazer recomendações aos Estados-Membros. 

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. No seguimento de um pedido
fundamentado, os operadores económicos 
devem, de acordo com a respetiva função 
na cadeia de abastecimento e, quando 
aplicável, incluindo os organismos de 
avaliação da conformidade, disponibilizar
às autoridades de fiscalização do mercado 
toda a documentação e informação exigida 
por essas autoridades para a realização das 
suas atividades.

Or. en

Justificação

As obrigações de diferentes operadores económicos devem ser definidas de forma mais clara, 
de acordo com as suas respetivas funções na cadeia de abastecimento.
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Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os fabricantes estabelecidos fora da 
União nomeiam um representante 
autorizado estabelecido na União para 
efeitos de fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

Sempre que, no decurso dos controlos 
referidos no artigo 6.º, n.º 1, ou em virtude 
de informações recebidas, as autoridades 
de fiscalização do mercado disponham de 
razões suficientes para considerar que um 

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

produto colocado ou disponibilizado no 
mercado ou utilizado na prestação de um 
serviço pode apresentar um risco, 
incluindo o incumprimento da legislação 
aplicável da União, realizam uma 
avaliação do risco eventual desse produto, 
tendo em conta as considerações e os 
critérios estabelecidos no artigo 13.º

Or. en

Justificação

Tendo em conta o âmbito do presente regulamento, deve ficar evidente que este requisito não 
se limita apenas à segurança dos produtos, incluindo igualmente todas as outras áreas 
técnicas nas quais as autoridades de fiscalização são chamadas a agir.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades de fiscalização do mercado 
podem destruir ou inutilizar por outros 
meios os produtos que apresentem um 
risco, sempre que tal seja considerado 
necessário e proporcionado. O custo dessa 
ação é total ou parcialmente suportado 
pelo operador económico em causa.

Or. en

Justificação

A prática de cobrança de taxas deve estar em conformidade com o regulamento, de modo a 
assegurar uma aplicação harmonizada em toda a UE. Uma obrigação em vez de uma medida 
opcional contribuirá para incentivar a ação por parte das autoridades de fiscalização do 
mercado e pode igualmente ser considerada uma dissuasão para os operadores económicos 
em causa.

Alteração 40

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

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

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

Or. en

Justificação

Clarificação para garantir a segurança jurídica. 

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

As taxas devem ser calculadas com base 
nos custos reais de cada atividade de 
fiscalização do mercado e devem ser 
aplicadas aos operadores económicos 
sujeitos a essas mesmas atividades. Essa 
taxa não deve exceder os custos reais da 
atividade de fiscalização do mercado 
desenvolvida e pode refletir parcial ou 
totalmente o tempo despendido pelo 
pessoal das autoridades de fiscalização do 
mercado no desempenho dos controlos da
fiscalização do mercado.

Or. en
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Justificação

A prática de cobrança de taxas deve estar em conformidade com o regulamento, de modo a 
assegurar uma aplicação harmonizada em toda a UE. Uma obrigação em vez de uma medida 
opcional contribuirá para incentivar a ação por parte das autoridades de fiscalização do 
mercado e pode igualmente ser considerada uma dissuasão para os operadores económicos 
em causa.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Clarificação para garantir a segurança jurídica. 

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer uma metodologia 
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geral de avaliação dos riscos e, se for caso 
disso, orientações para a aplicação dessa 
metodologia geral a categorias específicas 
de produtos. Tais atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 32.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a aplicação harmonizada do presente regulamento, devem ser atribuídas 
à Comissão competências para estabelecer o quadro para a metodologia geral de avaliação 
dos riscos.

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Os requisitos previstos ou decorrentes da 
legislação de harmonização da União que 
sejam aplicáveis ao produto e estejam 
relacionados com o risco potencial 
considerado, tendo plenamente em conta os 
relatórios de testes, de inspeções e de 
calibrações e os certificados de 
conformidade emitidos por um organismo 
de avaliação da conformidade acreditado 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 765/2008;

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer produto cuja introdução em 
livre prática tenha sido suspensa pelas 
autoridades responsáveis pelos controlos 
nas fronteiras externas nos termos do 
artigo 14.º, pode ser introduzido em livre 
prática se, no prazo de três dias úteis, a 
contar da referida suspensão, as 
autoridades de fiscalização do mercado não 
requererem àquelas autoridades a 
continuação da suspensão ou tenham 
informado que o produto não apresenta um 
risco, e desde que as restantes condições e 
formalidades relativas a essa introdução 
tenham sido cumpridas.

1. Qualquer produto, cuja introdução em 
livre prática tenha sido suspensa pelas 
autoridades responsáveis pelos controlos 
nas fronteiras externas nos termos do 
artigo 14.º, pode ser introduzido em livre 
prática se, no prazo de três dias úteis, a 
contar da notificação da referida 
suspensão, as autoridades de fiscalização 
do mercado não requererem àquelas 
autoridades a continuação da suspensão ou 
tenham informado que o produto não 
apresenta um risco, e desde que as 
restantes condições e formalidades 
relativas a essa introdução tenham sido 
cumpridas.

Or. en

Justificação

O artigo 14.º, n.º 4, do regulamento proposto prevê que as autoridades responsáveis pelos 
controlos nas fronteiras externas devem notificar de imediato as autoridades de fiscalização 
do mercado acerca de eventuais suspensões. Por conseguinte, é adequado que o período de 
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três dias úteis referido no artigo 15.º, n.º 1, tenha início a partir da notificação da suspensão.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A conformidade com os requisitos da 
legislação de harmonização da União, 
aplicáveis ao produto logo após a sua 
introdução em livre prática, em relação ao 
risco potencial considerado, tendo 
plenamente em conta os relatórios de 
ensaio, inspeção e calibração ou 
certificados de conformidade emitidos por 
um organismo de avaliação da 
conformidade acreditado nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008, constitui 
razão suficiente para as autoridades de 
fiscalização do mercado presumirem que o 
produto não apresenta um risco. Todavia, 
tal não deve impedir que essas autoridades 
requeiram às autoridades responsáveis 
pelos controlos nas fronteiras externas a 
não introdução em livre prática do produto, 
quando existam indícios de que, não 
obstante essa conformidade, o produto 
apresenta de facto um risco.

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem cobrar taxas à pessoa que 
declara o produto para introdução em 
livre prática, cobrindo a totalidade ou parte 
das suas atividades, incluindo os testes 
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os riscos, nos casos em que sejam tomadas 
medidas em conformidade com o n.º 1.

efetuados para avaliar os riscos, nos casos 
em que sejam tomadas medidas em 
conformidade com o n.º 1.

As taxas devem ser calculadas com base 
nos custos reais de cada atividade de 
fiscalização do mercado e devem ser 
aplicadas à pessoa que declara o produto 
para introdução em livre prática, sujeita a 
essas mesmas atividades. Essa taxa não 
deve exceder os custos reais da atividade 
de fiscalização do mercado desenvolvida e 
pode refletir parcial ou totalmente o 
tempo despendido pelo pessoal das 
autoridades de fiscalização do mercado no 
desempenho dos controlos da fiscalização 
do mercado.

Or. en

Justificação

A prática de cobrança de taxas deve estar em conformidade com o regulamento, de modo a 
assegurar uma aplicação harmonizada em toda a UE.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Clarificação para garantir a segurança jurídica. 

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Na medida em que os produtos circulam livremente no mercado único, esta derrogação deve 
ser suprimida, pois é desnecessária.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A identificação dos riscos e das suas 
características;

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Quando necessário ou apropriado, o 
ICSMS pode também ser disponibilizado 
às autoridades responsáveis pelos controlos 
nas fronteiras externas.

Quando necessário ou apropriado, o 
ICSMS deve também ser disponibilizado às 
autoridades responsáveis pelos controlos 
nas fronteiras externas.

Or. en

Justificação

A melhoria da partilha de informação irá incentivar e reforçar a cooperação com as 
autoridades responsáveis pelos controlos nas fronteiras externas.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem reconhecer a validade e 
utilizar os relatórios de ensaio elaborados 
por ou para os seus homólogos noutros 
Estados-Membros e registados no ICSMS.

3. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem reconhecer a validade e 
utilizar os relatórios de ensaio, inspeção ou 
calibração elaborados por ou para os seus 
homólogos noutros Estados-Membros e 
registados no ICSMS.

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão e os Estados-Membros 
podem proceder ao intercâmbio de 
informações confidenciais, incluindo 
informações trocadas através do sistema 
RAPEX, com as autoridades de regulação 
de países terceiros ou organizações 
internacionais com os quais a Comissão e o 
Estado-Membro ou grupo de 

A Comissão e os Estados-Membros podem 
proceder ao intercâmbio de informações 
confidenciais, incluindo informações 
trocadas através do sistema RAPEX, com 
as autoridades de regulação de países 
candidatos, países terceiros ou 
organizações internacionais com os quais a 
Comissão e o Estado-Membro ou grupo de 
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Estados-Membros tenham celebrado 
acordos de confidencialidade bilaterais ou 
multilaterais, com base no princípio da 
reciprocidade.

Estados-Membros tenham celebrado 
acordos de confidencialidade bilaterais ou 
multilaterais, com base no princípio da 
reciprocidade.

Or. en

Justificação

Para alinhar com o artigo 19.º, n.º 4.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Deve ser assegurado um intercâmbio de 
informações e uma cooperação eficazes 
entre as autoridades de fiscalização do 
mercado dos Estados-Membros, entre as 
diferentes autoridades existentes em cada 
Estado-Membro e entre as autoridades de 
fiscalização do mercado e a Comissão e as 
agências pertinentes da União no que diz 
respeito aos programas de fiscalização do 
mercado e a todas as questões relativas aos 
produtos que apresentam um risco.

1. Deve ser assegurado um intercâmbio de 
informações e uma cooperação eficazes 
entre as autoridades de fiscalização do 
mercado dos Estados-Membros, entre as 
diferentes autoridades existentes nos
Estados-Membros, entre estes e entre as 
autoridades de fiscalização do mercado e a 
Comissão e as agências pertinentes da 
União no que diz respeito aos programas 
de fiscalização do mercado e a todas as 
questões relativas aos produtos que 
apresentam um risco.

Or. en

Justificação

Deve ser garantida a cooperação e o intercâmbio de informações entre as várias autoridades 
pertinentes, não só num único Estado-Membro, mas também entre todos os 
Estados-Membros, na medida em que contribui para uma melhor cooperação e coordenação 
entre as autoridades relevantes.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. O FEFM pode convidar peritos e outros 
terceiros interessados, para participação 
nas reuniões ou apresentação de 
contribuições escritas.

5. O FEFM pode convidar peritos e outros 
terceiros interessados, para participação 
nas reuniões ou apresentação de 
contribuições escritas, de modo regular e 
contínuo.

Or. en

Justificação

Uma maior cooperação com as partes interessadas preenche uma lacuna fundamental em 
termos de competências técnicas, nomeadamente no âmbito de tecnologias complexas, 
sentida pelas autoridades de fiscalização do mercado.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O FEFM pode instituir subgrupos 
temporários ou permanentes, incluindo 
grupos de cooperação administrativa para a 
fiscalização do mercado, estabelecidos para 
a aplicação da legislação de harmonização 
da União. As organizações que 
representam os interesses da indústria, das 
pequenas e médias empresas, dos 
consumidores, dos laboratórios e dos 
organismos de avaliação da conformidade 
a nível da União podem ser convidadas a 
participar nesses subgrupos na qualidade 
de observadores.

6. O FEFM pode instituir subgrupos 
temporários ou permanentes, incluindo 
grupos de cooperação administrativa para a 
fiscalização do mercado, estabelecidos para 
a aplicação da legislação de harmonização 
da União. As organizações que 
representam os interesses da indústria, das 
pequenas e médias empresas, dos 
consumidores, dos laboratórios e dos 
organismos de avaliação da conformidade 
a nível da União devem ser convidadas a 
participar nesses subgrupos na qualidade 
de observadores, de modo regular e 
contínuo.

Or. en

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 27 – alínea l-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

l-A) Organizar ações específicas e 
regulares de fiscalização do mercado 
sobre produtos distribuídos em linha;

Or. en

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Ser acreditado em conformidade com 
as disposições do Regulamento (CE) 
n.º 765/2008.

Or. en

Justificação

Os laboratórios de referência da UE sugeridos devem ser acreditados em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 765/2008, de modo a garantir que são colocados em pé de igualdade 
com outros organismos de avaliação da conformidade acreditados.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para a resolução de litígios 
entre as autoridades dos Estados-Membros, 
os operadores económicos e os organismos 
de avaliação da conformidade;

b) Resolver litígios decorrentes de uma 
avaliação dos riscos divergente entre as 
autoridades de fiscalização do mercado de
diferentes Estados-Membros, os 
operadores económicos e os organismos de 
avaliação da conformidade;

Or. en
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem o 
regime de sanções aplicáveis à violação de 
disposições do presente regulamento que 
imponham obrigações aos operadores 
económicos e à violação de disposições de 
qualquer legislação de harmonização da 
União sobre produtos abrangidos pelo 
presente regulamento que imponham 
obrigações aos operadores económicos, 
sempre que essa legislação não preveja 
sanções, e adotam todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. 
As sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasoras. Os 
Estados-Membros notificam o regime de 
sanções à Comissão até [3 meses antes da 
data de aplicação do presente 
regulamento] e, logo que possível, 
qualquer alteração posterior ao mesmo.

Os Estados-Membros estabelecem o 
regime que determina as sanções 
adequadas aplicáveis à violação de 
disposições do presente regulamento que 
imponham obrigações aos operadores 
económicos e à violação de disposições de 
qualquer legislação de harmonização da 
União sobre produtos abrangidos pelo 
presente regulamento que imponham 
obrigações aos operadores económicos, 
sempre que essa legislação não preveja 
sanções, e adotam todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. 
Os Estados-Membros notificam o regime 
de sanções à Comissão até  … * e, logo 
que possível, qualquer alteração posterior 
ao mesmo.

____________
* JO: inserir a data: três meses antes da 
data de início da aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasoras e devem 
incluir, entre outras, sanções 
administrativas para o operador 
económico em causa, de pelo menos 10 % 
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do seu volume de negócios anual total no 
exercício anterior; 

Or. en

Justificação

Devem ser introduzidas sanções dissuasoras, incluindo multas pesadas, para os operadores 
económicos que introduzam deliberadamente produtos perigosos ou não conformes no 
mercado único.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As sanções referidas no primeiro parágrafo 
devem ter em conta a dimensão das 
empresas e, em especial, a situação das 
pequenas e médias empresas. As sanções
podem ser agravadas se o operador 
económico em causa tiver previamente 
cometido uma violação semelhante e
podem incluir sanções de natureza penal 
em caso de violação grave.

As sanções referidas no segundo parágrafo 
devem ter em conta a gravidade e a 
duração da infração, bem como a 
dimensão das empresas e, em especial, a 
situação das pequenas e médias empresas. 
Além disso, as sanções devem ter em 
consideração se o operador económico em 
causa cometeu previamente uma violação 
semelhante. Podem ainda incluir sanções 
de natureza penal em caso de violação 
grave.

Or. en

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem informar a 
Comissão das sanções impostas nos 
termos do presente regulamento e a 
Comissão deve publicar essa informação 
por via eletrónica e, se for caso disso, por 
outros meios, sem demora indevida. Se tal 
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publicação for suscetível de provocar 
danos desproporcionados para as partes 
envolvidas, as sanções devem ser 
publicadas sob regime de anonimato.
A Comissão deve coligir, atualizar e 
publicar uma lista negra dos operadores 
económicos que se encontrem 
repetidamente em violação do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A publicação das sanções irá reforçar o seu efeito dissuasor. Além disso, deve ser elaborada 
uma lista negra pública que abranja toda a UE, composta pelos operadores que violam 
repetidamente o presente regulamento.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 33 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O mais tardar [cinco] anos a contar da data 
de aplicação, a Comissão avalia a aplicação 
do presente regulamento e apresenta um 
relatório de avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O relatório deve 
avaliar se o presente regulamento atingiu 
os seus objetivos, nomeadamente no que 
diz respeito a uma maior eficácia e 
eficiência na aplicação das regras relativas 
à segurança dos produtos e da legislação de 
harmonização da União, à melhoria da 
cooperação entre as autoridades de 
fiscalização do mercado, ao reforço do 
controlo dos produtos que entram na União 
e da proteção da saúde e segurança das 
pessoas em geral, da saúde e segurança no 
local de trabalho, dos consumidores e do 
ambiente, da segurança pública e de outros 
interesses públicos, tendo em conta o seu 
impacto nas empresas e, em especial, nas 
pequenas e médias empresas.

O mais tardar [cinco] anos a contar da data 
de aplicação, a Comissão avalia a aplicação 
do presente regulamento e apresenta um 
relatório de avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O relatório deve 
avaliar se o presente regulamento atingiu 
os seus objetivos, nomeadamente no que 
diz respeito a uma maior eficácia e 
eficiência na aplicação das regras relativas 
à segurança dos produtos e da legislação de 
harmonização da União, à melhoria da 
cooperação entre as autoridades de 
fiscalização do mercado, ao reforço do 
controlo dos produtos que entram na União 
e da proteção da saúde e segurança das 
pessoas em geral, da saúde e segurança no 
local de trabalho, dos consumidores e do 
ambiente, da eficiência energética, da 
segurança pública e de outros interesses 
públicos, tendo em conta o seu impacto nas 
empresas e, em especial, nas pequenas e 
médias empresas. Além disso, o relatório 
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deve explorar soluções novas e 
inovadoras, baseadas no mercado, que 
possam complementar eficazmente as 
ações de fiscalização do mercado levadas 
a cabo pelas autoridades responsáveis 
pelas mesmas, devendo ainda incluir, mas 
não exclusivamente, a exploração do 
potencial dos sistemas obrigatórios de 
auditoria por terceiras partes.

Or. en

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

A livre circulação de mercadorias constitui um dos quatro pilares do mercado único da UE. 
Este pilar e o bom funcionamento do mercado único dependem, em última análise, da 
confiança dos consumidores: os consumidores europeus têm de ter a confiança de que -
independentemente de onde o produto for fabricado e do Estado-Membro onde o poderão 
comprar - os produtos que utilizam são seguros e conformes. Uma fiscalização do mercado 
eficiente e de elevada qualidade deve funcionar como garante último disso mesmo. Deve 
assegurar que os produtos não apresentam riscos para a saúde ou segurança dos consumidores 
nem das pessoas no local de trabalho, garantindo igualmente que cumprem a legislação 
aplicável da União, tais como regras que especificam a eficiência energética, os níveis de 
ruído e os limites das emissões. 

No entanto, tem vindo a tornar-se cada vez mais evidente que a fiscalização do mercado não 
está a superar o desafio colocado pelo aumento de importações para a UE e pelo número 
crescente de produtos que circulam no mercado único. Segundo a Comissão, apenas cerca de 
0,3 % de todas as mercadorias importadas ou colocadas no mercado na UE são verificadas 
pelas autoridades. Simultaneamente, espera-se que as autoridades de fiscalização do mercado 
deem resposta a novos desafios emergentes, como o aumento do comércio eletrónico. 

A situação tem sido agravada por uma estrutura jurídica complexa, algo que foi igualmente 
salientado pelo Parlamento Europeu na sua Resolução, de 8 de março de 2011, sobre a revisão 
da diretiva relativa à segurança geral dos produtos e supervisão do mercado1: a resolução 
declarou que «o atual quadro legislativo para a fiscalização do mercado não proporciona 
suficiente coerência e deveria, portanto, ser revisto e ser alvo de uma maior coordenação». 
Atualmente, verifica-se uma falta de coerência nos requisitos da UE aplicáveis à segurança 
dos produtos para os produtos harmonizados, por um lado, e para os produtos não 
harmonizados, por outro, bem como entre produtos de consumo e produtos destinados a 
utilização profissional. Outra fonte de ambiguidade resulta da falta de índices de referência 
específicos para produtos de consumo não harmonizados e da complexidade decorrente de 
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diferentes níveis de regras da UE relativas a segurança dos produtos. 

Na sequência dessa situação, o Parlamento Europeu propôs, na resolução supramencionada, 
que a Comissão estabeleça um quadro comum europeu para a fiscalização do mercado que 
diga respeito a todos os produtos em circulação no mercado interno, incluindo os importados 
para a UE. A proposta em apreço surge no seguimento desse pedido, fazendo parte de um 
pacote maior relativo à segurança dos produtos, que além da fiscalização do mercado inclui 
uma proposta para um regulamento relativo à segurança geral dos produtos, bem como uma 
comunicação que institui um plano plurianual para a fiscalização do mercado.

No geral, a relatora apoia inteiramente a proposta da Comissão e os objetivos que se propõe 
atingir. No entanto, gostaria de reforçar a proposta relativamente a uma série de questões, bem 
como destacar alguns dos seus elementos essenciais.

Garantir a segurança, mas igualmente condições de concorrência equitativas para os 
operadores do mercado

A relatora saúda o facto de a fiscalização do mercado, conforme estabelecida no presente 
regulamento, dever salvaguardar a saúde e a segurança, mas também, de uma forma mais 
geral, a aplicação da legislação da União que visa defender outros interesses públicos, tais
como o ambiente ou a eficiência energética. Os intervenientes honestos no mercado fazem um 
esforço considerável e dedicam uma quantidade significativa de recursos para garantir que 
cumprem os vários requisitos da União em termos de segurança, ambiente e outros; a função 
da fiscalização do mercado é assegurar que os intervenientes que não cumprem as regras não 
ficam numa situação vantajosa no mercado relativamente aos operadores cumpridores. Cabe 
às autoridades de fiscalização do mercado garantir que os produtos não seguros ou de alguma 
forma nocivos, bem como os não conformes, são identificados e mantidos fora ou retirados do 
mercado. Tal é feito no interesse dos consumidores, bem como dos fabricantes, importadores 
e distribuidores fiáveis. 

A relatora, com as suas várias alterações, pretende clarificar que a fiscalização do mercado 
inclui todos os diferentes aspetos descritos no presente regulamento.

Na medida em que um dos maiores desafios são os recursos limitados que os 
Estados-Membros podem atribuir para a fiscalização do mercado, nomeadamente perante o 
volume crescente de trocas comerciais, a relatora sugere que a Comissão, como parte da 
procura de soluções a longo prazo, explore soluções novas, inovadores e baseadas no 
mercado, que complementem as ações de fiscalização do mercado atualmente realizadas 
unicamente pelas autoridades. Além disso, destaca como uma dessas possíveis soluções a 
auditora realizada por terceiras partes aos sistemas de controlo da qualidade dos operadores 
económicos, bem como aos produtos finais. A Comissão deve incluir essas deliberações no 
relatório de avaliação que terá de elaborar em conformidade com o artigo 33.º.

Uma cooperação mais estreita, mais forte e com melhor funcionamento entre as 
autoridades de fiscalização dos Estados-Membros

Atualmente, um dos problemas decorre da fraca coordenação, cooperação e intercâmbio de 
informações entre as autoridades de fiscalização da segurança dos produtos no mercado de 
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diferentes Estados-Membros. A proposta da Comissão procura retificar essa situação com 
disposições que visam melhorar a partilha de informação e de trabalho, bem como a 
assistência mútua entre as autoridades de diferentes Estados-Membros e com as autoridades 
competentes de países terceiros.

O intercâmbio de informações assenta principalmente em dois pilares: o já bem estabelecido e 
rápido sistema de alerta para produtos que apresentem um risco (RAPEX) e o Sistema de 
Informação e Comunicação na área da Fiscalização do Mercado (ICSMS) para o 
intercâmbio de informações de natureza mais geral. O intercâmbio através do ICSMS permite 
que as autoridades de fiscalização beneficiem da experiência e do trabalho umas das outras, 
bem como poupem os escassos recursos, na medida em que, por exemplo, não têm de repetir 
os testes e as avaliações que já foram realizados noutro Estado-Membro. A relatora considera 
que estas propostas são merecedoras de apoio total e apenas propõe a clarificação de alguma 
formulação dos artigos pertinentes.

Uma das disposições fundamentais para uma melhor cooperação e intercâmbio de 
informações é a criação de um Fórum Europeu de Fiscalização do Mercado. O fórum deve 
servir como uma plataforma para a cooperação, não só entre as autoridades, mas também 
entre as autoridades e os operadores económicos, bem como outras partes interessadas, tais 
como grupos de consumidores. A relatora pretende sublinhar a importância da cooperação 
contínua e estruturada sob os auspícios deste fórum a ser criado, bem como reforçar o seu 
papel no futuro propondo que se deve ponderar atribuir ao fórum - aquando da próxima 
revisão do regulamento - competências para fazer recomendações vinculativas sempre que o 
fórum concorde serem necessárias para melhorar e reforçar as práticas de fiscalização do 
mercado nos Estados-Membros e, nomeadamente, nas fronteiras externas da UE.

Além disso, o papel das diferentes partes interessadas no fórum deve ser reforçado, bem como 
assegurada a sua participação regular. Diferentes partes interessadas podem acrescentar 
informações valiosas, na medida em que possuem muita informação sobre o mercado e 
contribuem para a definição de áreas problemáticas específicas e potenciais soluções.

Sanções dissuasoras

Na sua resolução de 2011, o Parlamento salientou igualmente a importância das sanções 
dissuasoras, incluindo multas pesadas, para os operadores económicos que introduzam 
deliberadamente produtos perigosos ou não conformes no mercado único. 

Devem ser asseguradas condições concorrenciais equitativas e justas para os operadores 
económicos; aqueles que cumprem as regras não devem ser penalizados pela incapacidade do 
sistema de punir os que deliberadamente não o fazem. Além disso, o sistema é sempre tão 
forte quanto o seu elo mais fraco e o regime beneficiaria com uma maior harmonização nesta 
área. 

Por conseguinte, de modo a garantir que a legislação tem um verdadeiro efeito dissuasor na 
UE, a relatora propõe a introdução, em toda a UE, de sanções administrativas harmonizadas. 
A juntar ao efeito dissuasor criado com as sanções, as que forem impostas nos termos do 
regulamento devem igualmente ser tornadas públicas. Além disso, a relatora propõe que se 
crie uma lista negra de operadores que violam repetidamente o presente regulamento.
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ANEXO - LISTA DE RESPOSTAS DE PARTES INTERESSADAS

Declaração de exoneração de responsabilidade

A lista de partes interessadas que se segue é coligida com base em reuniões, mensagens de 
correio eletrónico e documentos de posição, desde que a relatora foi nomeada até ao final do 
prazo para este projeto de relatório em junho de 2013.

É preciso salientar que esta lista não é exaustiva, na medida em que é difícil elencar todos os 
contributos implícitos e trabalhos de promoção que inspiraram o relatório. Deve igualmente 
referir-se que o presente relatório marca apenas a fase inicial para o trabalho no Parlamento, 
com debates e trabalho legislativo a continuarem até à aprovação final desta legislação. As 
partes interessadas dão igualmente o seu contributo em fases posteriores; portanto, a lista que 
aqui se apresenta tem de ser considerada como incompleta.

No entanto, o intuito desta apresentação dos intervenientes é mostrar de uma forma aberta 
onde a relatora retirou inspiração para a elaboração deste projeto de relatório. 

Lista de partes interessadas

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE 
 Caterpillar
 CECE (Comité Europeu do Material de Construção)
 CECIMO (Comité Europeu para a Cooperação das Indústrias de Máquinas-Ferramentas)
 Confederação das Indústrias da Finlândia 
 Cosméticos Europa
 DG SANCO
 DG ENTR
 DigitalEurope
 EPEE (Parceria Europeia para a Energia e o Ambiente) 
 Eurocommerce
 Federação Europeia de Fabricantes de Isqueiros
 Associação Europeia de Fabricantes de Pneus e Borracha
 Ministério finlandês do Emprego e Economia (TEM) 
 Próxima presidência lituana do Conselho da União Europeia do outono de 2013
 Presidência irlandesa do Conselho da União Europeia da primavera de 2013
 LEGO, brinquedos nórdicos e TIE (Toy Industries of Europe) 
 Orgalime
 VDMA (Associação dos Fabricantes Alemães de Máquinas e Equipamentos)

Além disso, a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores organizou 
uma audiência sobre o pacote de fiscalização do mercado e segurança dos produtos, em 
29 de maio de 2013. Para a lista de oradores e outras informações, é favor consulta a sítio 
Web desta comissão.


