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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A livre circulação de produtos de consumo seguros, legais e genuínos representa um dos 
fundamentos da União Europeia, o pilar essencial do funcionamento do mercado único para 
restituir a confiança aos consumidores que hoje, graças a uma lacuna legislativa europeia, não
têm o direito de conhecer a proveniência dos produtos que compram.

A presente proposta tem por objetivo clarificar o quadro normativo relativo aos produtos de 
consumo, não alimentares, tendo em conta as competências dos operadores económicos e das 
autoridades nacionais, que necessitam de uma harmonização em matéria de regulamentação, 
controlos e interpretação e aplicação das normas em vigor; uma falha que se traduz num grave 
obstáculo à eficácia às ações de vigilância do mercado e, como consequência, em custos mais 
elevados para as empresas europeias.

O texto do regulamento é ambicioso e contém uma série de obrigações para produtores, 
importadores e distribuidores visando garantir que as informações necessárias estejam sempre 
bem visíveis para os consumidores, embora subsistam alguns problemas quanto à aplicação 
das referidas obrigações.

A relatora considera positivo que a proposta de regulamento delimite com clareza o âmbito de 
aplicação que abrange os produtos manufaturados destinados ao consumo e não alimentares, 
com uma aplicação horizontal em matéria de segurança. Considera, de facto, essencial a 
obrigação de rastreabilidade de um produto, a fim de evitar ou limitar práticas comerciais 
ilícitas e desleais, obrigação presente no controlo de toda a cadeia de abastecimento, já em 
vigor para muitas empresas europeias como resposta às exigências do mercado.

A indicação obrigatória da origem dos produtos acresce e valoriza os requisitos de base da 
rastreabilidade na medida em que facilita a tarefa da autoridade de controlo para identificar o 
local de fabrico e favorece os contactos com a autoridade do país de origem no quadro da 
cooperação bilateral ou multilateral em matéria de segurança. Ter conhecimento dos países 
em que um produto foi fabricado não é de facto um elemento falacioso para a escolha dos 
consumidores, mas é antes essencial para compreender a sustentabilidade de um produto em 
matéria de normas sociais, ambientais, produtivas e de qualidade e segurança do próprio 
produto. A escolha é livre quando o consumidor pode conhecer todos os parâmetros úteis para 
uma compra informada. O mesmo acontece já em muitos países, nossos parceiros e 
concorrentes comerciais, onde são aplicadas as regras de origem mais rigorosas desde os anos 
20, com caráter obrigatório para todas as mercadorias, incluindo as que são produzidas na 
Europa e importadas para os referidos países. São exemplo os Estados Unidos da América, o 
México, o Canadá, o Japão e outros. 
A informação significa segurança e a segurança da informação é importante tanto para a 
saúde dos consumidores como para o desenvolvimento industrial europeu.

A relatora considera, no entanto, dúbia a natureza do risco referido no regulamento. Não é 
claro se as obrigações de rastreabilidade devem incidir indiscriminadamente sobre todos os 
produtos não harmonizados ou se, para assegurar a proporcionalidade, os produtos cujo nível 
de risco é muito reduzido ou que estão já abrangidos por outras diretivas ou regulamentos 
devem ficar isentos. 
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No quadro da simplificação legislativa seria oportuno ampliar o âmbito do presente 
regulamento a todos os produtos não harmonizados, com a única exceção do setor alimentar.

A relatora entende ainda que as modalidades, a severidade e o calendário, segundo os quais os 
Estados-Membros aplicam a legislação para punir a inobservância do regulamento, devem ser 
mais claros e definidos. É desejável estabelecer níveis comuns mínimos e máximos de 
sanções e os prazos da sua execução, a fim de assegurar que os operadores que não respeitem 
as normas de segurança enfrentem as mesmas consequências independentemente do 
Estado-Membro em que atuem, e rever o princípio de proporcionalidade baseando-o no 
pressuposto de que a sanção deve ser proporcional à quantidade de produtos vendidos no 
território europeu e ao seu valor monetário.

O território da União, cujas fronteiras são abertas, não pode conter normas excessivamente 
divergentes para punir o mesmo delito no domínio comercial sobre o qual a União tem uma 
competência quase exclusiva.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No que respeita à evolução das 
vendas em linha e das alfândegas, deve 
ter-se em conta a importância das 
dificuldades sentidas pelas autoridades de 
fiscalização do mercado quando têm de 
tomar medidas contra os produtos 
perigosos vendidos em linha. Este aspeto é 
particularmente importante na medida em 
que está a aumentar o número de 
produtos provenientes de países terceiros, 
adquiridos em linha pelos consumidores, 
e que não cumprem as normas europeias, 
pondo, deste modo, em risco a segurança 
e a saúde dos consumidores. Para fazer 
face a estes desafios, é necessário 
estabelecer controlos adequados para os 
produtos importados. Para este efeito, 
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devem ser criados instrumentos 
específicos para as autoridades 
aduaneiras e deve ser reforçada a 
cooperação entre as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei. Os 
controlos aduaneiros e a fiscalização do 
mercado em relação a produtos 
comprados pela Internet devem ser 
reforçados e normalizados.

Alteração 2

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, composição, 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.

Justificação

A indicação dos materiais que compõem os produtos complementa a informação destinada ao 
consumidor. Além disso, a autenticidade do produto e a existência de uma marca comercial 
registada indicam que o produto respeita as normas reconhecidas a nível da UE. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) No caso de produtos que não 
estejam sujeitos à legislação de 
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harmonização da União, às normas da 
UE ou à legislação nacional em matéria 
de requisitos de saúde e segurança, os 
operadores económicos avaliarão a 
segurança dos produtos de acordo com 
critérios específicos, com base nos quais 
definirão o nível de risco associado a um 
produto. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem ajudar os operadores a 
realizar a avaliação da segurança.

Justificação

É importante que as autoridades de fiscalização do mercado ajudem os operadores 
económicos (por exemplo, fabricantes e importadores etc.) na avaliação dos riscos 
associados aos produtos, em particular quando os mesmos não se encontram sujeitos à 
legislação de harmonização ou às normas europeias. Especialmente no caso dos produtos 
importados, a avaliação da segurança dos produtos pode ser complexa, tendo em conta que 
os importadores não conhecem plenamente as características de cada produto.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) «Risco», risco 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 funcionamento, instalação e 
manutenção;

Justificação

A diretiva relativa à segurança geral dos produtos apenas fornece a definição de «risco 
grave». Por razões de coerência com o regulamento relativo à fiscalização do mercado, a 
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diretiva também deve incluir uma definição geral de «risco».

Alteração 5

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, 
a indicação da origem e a rastreabilidade 
dos produtos com base em especificações 
e critérios rigorosos 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 e da destruição de 
produtos. 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 
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para efeitos do presente regulamento. Por 
conseguinte, a Comissão deve criar uma 
base de dados pública com informações 
sobre a segurança dos produtos de 
consumo, a fim de alertar para os 
produtos perigosos transfronteiriços no 
mercado interno e informar devidamente 
os consumidores, produtores e 
distribuidores envolvidos, assegurando 
em simultâneo a necessária 
confidencialidade.

Alteração 6

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, 
sem aumentar os encargos 
administrativos. 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, para permitir 
aos consumidores associar os produtos às 
normas sociais, ambientais e de 
segurança dos países de origem e 
protegê-los dos produtos de contrafação 
ou ilegais. 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 e de luta à contrafação para 
ações de acompanhamento adequadas, à 
semelhança do que já sucede em muitos 
países parceiros e concorrentes 
comerciais da UE, onde são aplicadas 



AD\1003298PT.doc 9/22 PE513.019v02-00

PT

regras de origem mais rigorosas desde os 
anos vinte do século passado a todas as 
mercadorias, inclusive as que são 
importadas da Europa. É este o caso, 
entre outros, dos Estados Unidos, do 
México, do Canadá e do Japão. A 
Comissão deve desempenhar um papel 
mais ativo na coordenação das atividades 
das autoridades europeias de fiscalização 
do mercado e das autoridades aduaneiras 
com as autoridades dos países terceiros e 
lançar campanhas de informação e 
sensibilização dos cidadãos sobre o papel 
das autoridades de fiscalização do 
mercado como serviço de apoio aos 
consumidores.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A União Europeia já concluiu, ou 
está a negociar, acordos bilaterais com 
países onde a indicação da origem é 
obrigatória, e considera que a indicação 
obrigatória do país de origem cria um 
mercado mais equilibrado e equitativo, 
bem como aumenta a concorrência entre 
países, ao passo que qualquer disparidade 
de tratamento constitui um obstáculo ao 
comércio.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) As informações sobre a origem dos 
produtos aumentarão a eficácia das 
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autoridades de fiscalização do mercado no 
rastreio de produtos perigosos. Além 
disso, a indicação do país de origem 
desempenha um papel determinante no 
que diz respeito às recolhas de produtos 
ou retiradas de produtos perigosos do 
mercado da UE.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 21-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-C) As autoridades nacionais 
competentes devem realizar campanhas 
de sensibilização dirigidas aos 
consumidores, para os informar dos 
riscos inerentes à aquisição de produtos 
de contrafação, especialmente em linha.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) Os Estados-Membros devem 
estabelecer o regime de sanções aplicáveis 
em caso de violação do presente 
regulamento e velar pela sua aplicação. As 
referidas sanções devem ser eficazes, tão 
harmonizadas quanto possível,
proporcionadas em relação à quantidade, 
ao valor do produto e ao período em que 
este esteve disponível no mercado, e 
dissuasivas.

Justificação

Sem a existência de sanções harmonizadas nos vários Estados-Membros ou, pelo menos, de 
sanções em consonância com os níveis mínimos e máximos à escala europeia, o problema 
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não será resolvido; pelo contrário, incentivar-se-á a importação e distribuição nos Estados 
onde as sanções forem menos severas.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se a 
produtos obtidos através de um processo de 
fabrico, colocados ou disponibilizados no 
mercado, quer se trate de produtos novos, 
usados ou recuperados, que cumpram um 
dos seguintes critérios:

1. O presente regulamento aplica-se a 
produtos obtidos através de um processo de 
fabrico, colocados ou disponibilizados no 
mercado, incluindo no mercado em linha, 
quer se trate de produtos novos, usados ou 
recuperados, que cumpram um dos 
seguintes critérios:

Justificação

Tendo em conta o papel cada vez mais importante do comércio eletrónico, é conveniente 
especificar que o regulamento se aplica igualmente ao mercado em linha.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

(l-A) Produtos de construção, na aceção 
do Regulamento (UE) n.º 305/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de março de 2011, que estabelece 
condições harmonizadas para a 
comercialização dos produtos de 
construção;
__________________
*JO L 88 de 4.4.2011, p. 5. 

Justificação

Em princípio, os produtos de construção são apenas produtos intermédios e não produtos 
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finais.  Nos raros casos em que devem ser aplicados requisitos de segurança ao próprio 
produto, o Regulamento (UE) n.º 305/2011 prevê disposições adequadas de modo a cumprir 
esses requisitos (ver artigo 3.º, n.º 3, artigo 11.º, n.º 6, e artigo 27.º, n.ºs 3 e 4).

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Referência ao mercado em linha, o qual não é objeto de fiscalização nos casos em que um 
produto comercializado é distribuído diretamente no domicílio do consumidor. Trata-se 
sobretudo de situações que envolvem produtos de pequena dimensão.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Se o produto for autêntico, ou seja, 
se o produto ou qualquer apresentação do 
mesmo não ostentar uma marca 
comercial sem a autorização do titular da 
marca que seja idêntica ou semelhante à 
marca comercial registada desse produto, 
induzindo em erro os consumidores 
quanto à verdadeira identidade do 
mesmo;
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Alteração 15

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 composição, 
autenticidade, embalagem, instruções de 
montagem, e, se aplicável, de instalação e 
de conservação;

Justificação

A autenticidade do produto e a existência de uma marca comercial registada indicam que o 
produto respeita as normas reconhecidas a nível da UE.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos do disposto nos n.ºs 1 e 
2, os operadores económicos devem 
disponibilizar às autoridades nacionais de 
fiscalização do mercado uma lista de 
controlo na qual são descritos o processo 
de avaliação dos parâmetros definidos nos 
n.ºs 1 e 2 e a estimativa dos eventuais 
riscos do produto com base nessa lista. As 
autoridades de fiscalização do mercado, 
mediante pedido, ajudarão os operadores 
económicos a realizar a avaliação.

Justificação

Em caso de produtos que não estejam sujeitos a qualquer legislação de harmonização da 
União, normas da UE ou legislação nacional em matéria de saúde e segurança, é necessário 
prever parâmetros claros com base nos quais o risco possa ser devidamente avaliado e 
definido. Contudo, esta avaliação não deve ser deixada apenas a cargo dos operadores 
económicos, mas sim existir um controlo das autoridades de fiscalização do mercado que 
seja, no mínimo, baseado em declarações dos próprios operadores económicos demonstrando 
de que forma foi efetuada a avaliação de risco. Este aspeto é particularmente importante no 
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caso de produtos importados uma vez que os importadores podem dispor de um 
conhecimento mais limitado sobre como se aplicam os requisitos referidos no n.º 2 a um 
produto importado.

Alteração 17

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, importadores e 
distribuidores devem assegurar que os 
produtos de consumo final têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto de 
consumo final não o permitirem, que essa 
indicação consta da embalagem ou de um 
documento que acompanhe esse produto, 
tal com material utilizado para a venda.
Os fabricantes ou os importadores devem 
garantir que o país de origem é indicado 
em todos os produtos vendidos na União 
Europeia, independentemente de o 
produto ser proveniente de um 
Estado-Membro da UE ou de um país 
terceiro. Os distribuidores devem verificar 
se os fabricantes ou importadores 
procederam à correta rotulagem dos 
produtos de consumo antes de os 
venderem ou fornecerem ao mercado da 
UE.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A indicação do país de origem do 
produto é feita pela expressão «fabricado 
em» seguida do nome do país de origem. 
Esta indicação pode ser expressa em 
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qualquer língua oficial da União 
Europeia que seja facilmente 
compreensível para os consumidores ou 
os destinatários finais no Estado-Membro 
em que os produtos serão 
comercializados. A indicação não pode 
ser expressa em qualquer outro alfabeto 
que não o latino no caso dos produtos 
comercializados em países cuja língua 
seja escrita neste alfabeto, ao passo que, 
em países onde seja utilizado outro 
alfabeto que não o latino, a indicação 
deve ser igualmente expressa no alfabeto 
latino.

Justificação

É necessário referir como deve ser expressa a indicação da origem e dar a possibilidade aos 
fornecedores de escolher a língua apropriada para o grupo-alvo dos consumidores.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A indicação da origem deve aparecer 
em carateres claros, bem legíveis e 
indeléveis, ser visível em condições 
normais de utilização, ser totalmente 
distinta de qualquer outra informação e 
ser apresentada de forma não enganosa e 
que não possa induzir em erro quanto à 
origem do produto.

Justificação

No interesse da informação e da segurança dos consumidores, é essencial assegurar que a 
indicação da origem seja autêntica e não possa ser utilizada para induzir os consumidores 
em erro.

Alteração 20

Proposta de regulamento
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Artigo 7 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. O artigo 7.º do presente regulamento 
aplica-se aos produtos destinados ao 
consumo final, com exceção dos produtos 
da pesca e da aquicultura tal como 
definidos no artigo 1.º do Regulamento 
(CE) nº 104/2000 do Conselho e dos 
géneros alimentícios tal como definidos 
no artigo 2.º do Regulamento (CE) nº 
178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Alteração 21

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, o rótulo 
«fabricado em» pode fazer referência à 
União ou a um Estado-Membro em 
particular. O nome e o endereço do 
fabricante devem também ser fornecidos 
em todos os produtos de consumo 
comercializados no mercado da UE.

Alteração 22

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 avaliados 
com base no artigo 6.º. A documentação 
técnica deve conter, conforme o caso:
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Alteração 23

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 estão sujeitos às 
mesmas obrigações dos produtores da UE 
e devem, por conseguinte, assegurar que o 
produto está conforme ao requisito de 
segurança geral previsto no artigo 4.º, que 
o fabricante respeita os requisitos previstos 
no artigo 8.º e que a documentação 
técnica que o acompanha comprova a 
conformidade do produto no que toca a 
eventuais riscos associados a este.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma vez que as obrigações 
estabelecidas no artigo 8.º, n.º 4,  se 
baseiam na avaliação de risco de um
produto, que em países terceiros pode 
assentar em diferentes critérios e 
parâmetros, cabe ao importador assegurar 
que o fabricante estrangeiro teve em 
conta os parâmetros da UE previstos no 
artigo 6.º, os quais devem figurar na 
documentação técnica entregue ao 
importador.

Justificação

É necessário garantir que a avaliação de risco realizada pelos fabricantes estrangeiros se 
baseia nos mesmos requisitos da UE relativos aos produtos importados para a UE e à 
introdução no mercado da UE.
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Alteração 25

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 número 
de tipo, 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. 

Alteração 26

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, avaliados 
com base no artigo 6.º, 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.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7
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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.

Alteração 28

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 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, bem como de qualquer operador 
económico ao qual tenha fornecido os 
seus produtos, com documentos 
comprovativos da existência de diferenças 
substanciais entre os seus modelos.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5
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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 
da União ou em linha 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. 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.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 dissuasoras. 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.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
o regime de sanções aplicáveis em caso de 
infração ao presente regulamento, com 
base nos níveis mínimos comuns 
propostos pela Comissão, e tomar as 
medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasoras. Os 
Estados-Membros devem notificar esse 
regime à Comissão até [inserir data –
3 meses a contar da data de aplicação do 
presente regulamento] e qualquer alteração 
posterior do mesmo no mais breve prazo 
possível. As sanções previstas devem ser 
harmonizadas e proporcionadas em 
relação ao valor e à quantidade de 
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produtos não conformes, bem como à 
duração do período de comercialização ao 
período.
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