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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 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 

(20) Assegurar a identificação do produto, 
a origem 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 
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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.

fabricantes devem também elaborar 
documentação técnica relativa aos seus 
produtos, para a qual podem escolher a 
forma mais adequada e mais eficiente em 
termos de custos, como por exemplo meios 
eletrónicos. Os operadores económicos 
devem ainda ser obrigados a identificar os 
operadores que os forneceram e a quem 
forneceram determinado produto. A 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, 
relativa à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados, 
é aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado para efeitos do presente 
regulamento.

Or. it

Justificação

A identificação da origem dos produtos constitui um dos requisitos de apoio à rastreabilidade 
para dar informações quer aos consumidores quer à autoridade nacional competente, em 
caso de um produto considerado não conforme às normas de segurança nas quais se baseia o 
regulamento. 

Alteração 2

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 

(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, 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 
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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.

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, nossos parceiros e concorrentes a 
nível comercial, onde são aplicadas as 
regras de origem mais rigorosas desde os 
anos vinte do século passado, de forma 
obrigatória para todos as mercadorias, 
inclusive as que são produzidas na 
Europa e importadas pelos referidos 
países. É este o caso, entre outros, dos 
Estados Unidos, do México, do Canadá e 
do Japão.

Or. it

Justificação

A indicação da origem constitui um requisito essencial para a segurança dos produtos não 
apenas em relação às autoridades nacionais competentes, caso seja necessário identificar o 
local onde o produto foi fabricado, mas também para segurança dos consumidores que 
estarão informados e sentir-se-ão protegidos, escolhendo em consciência aquilo que 
compram.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros deverão 
estabelecer regras relativas às sanções 
aplicáveis em caso de infração ao presente 
regulamento e garantir a sua aplicação. As 
referidas sanções devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

(30) Os Estados-Membros deverão 
estabelecer regras relativas às sanções 
aplicáveis em caso de infração ao presente 
regulamento e garantir a 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 
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este esteve disponível no mercado e 
dissuasivas.

Or. it

Justificação

Sem a existência de sanções harmonizadas nos vários Estados-Membros ou, pelo menos, de 
sanções que sigam as linhas mínimas e máximas estabelecidas a nível europeu, o problema 
não será resolvido; pelo contrário, incentivar-se-á a importação e distribuição nos Estados 
onde os montantes das sanções forem menores em relação aos outros.

Alteração 4

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 e no mercado em linha no âmbito 
de uma atividade comercial, a título 
oneroso ou gratuito;

Or. it

Justificação

Pretende-se referir o mercado em linha onde não existe controlo quando o produto colocado 
no mercado é distribuído diretamente em casa dos consumidores, em particular se o produto 
for de dimensões reduzidas.

Alteração 5

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 

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 
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permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.

permitirem e o referido produto chegar ao 
consumidor ou utilizador final na sua 
embalagem habitual, que essa indicação 
possa constar da embalagem ou de um 
documento que acompanhe o produto.

Or. it

Justificação

É necessário proteger o consumidor, assegurando a colocação da marca de origem na 
embalagem, caso não seja possível fazê-lo no próprio produto.

Alteração 6

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 pelas palavras «fabricado 
em» juntamente com o nome do país de 
origem. A indicação pode ser feita em 
qualquer língua oficial da União 
Europeia que seja facilmente 
compreendida pelos consumidores ou 
clientes finais no Estado-Membro em que 
os produtos vão ser comercializados. A 
indicação não pode figurar em carateres 
diferentes dos do alfabeto latino no caso 
dos produtos comercializados em países 
cuja língua seja escrita nesse alfabeto, 
embora para os países que utilizem outros 
alfabetos, a designação deva também ser 
apresentada em carateres latinos.

Or. it

Justificação

É necessário indicar as modalidades de aplicação da marca de origem e dar a possibilidade 
aos fornecedores de escolher a língua apropriada e compreensível para os próprios 
consumidores. 
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Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. A indicação do país de 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 
apresentada de forma não enganosa e que 
não possa induzir em erro quanto à 
origem do produto.

Or. it

Justificação

É essencial assegurar a autenticidade e a não manipulação da indicação de origem como 
medida em favor da informação e segurança dos consumidores.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Antes de colocarem um produto no 
mercado, os importadores devem assegurar 
que o produto está conforme ao requisito 
de segurança geral previsto no artigo 4.º,
que o fabricante respeitou os requisitos 
previstos no artigo 8.º e que a 
documentação técnica que o acompanha 
comprove a conformidade do produto no 
que toca a eventuais riscos associados a 
este. 

Or. it
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Justificação

Os importadores são os maiores responsáveis pela colocação de um produto no mercado da 
União. É portanto essencial que assegurem que o produto seja conforme às normas de 
segurança previstas no regulamento e que forneçam documentação técnica apropriada 
indicando a avaliação de riscos já realizada no Estado de origem ou do próprio fabricante.

Alteração 9

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 dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar esse 
regime à Comissão até [inserir data –
3 meses antes da data de aplicação do 
presente regulamento] e qualquer alteração 
posterior do mesmo no mais breve prazo 
possível.

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 dissuasivas. 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 podem ser 
proporcionais ao valor e à quantidade dos 
produtos colocados no mercado.

Or. it

Justificação

A Comissão deve garantir pelo menos um nível mínimo de harmonização dos regimes de 
sanções existentes nos diferentes Estados-Membros, a fim de impedir que as discrepâncias 
entre estes levem os exportadores, os distribuidores e os produtores de países terceiros a 
preferir certos pontos de entrada na União em detrimento de outros.


