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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na sua Resolução de 8 de março de 20111, o Parlamento Europeu solicitou à Comissão que 
estabelecesse um quadro comum europeu para a supervisão do mercado, de forma a substituir 
o cada vez mais complexo e trabalhoso regime de supervisão do mercado por setores 
específicos.

Tendo em conta este pedido, a Comissão apresentou, em 13 de fevereiro de 2013, o chamado 
“Pacote da Segurança dos Produtos e Fiscalização do Mercado”, que também inclui uma 
proposta de regulamento relativo à segurança dos produtos de consumo e um plano de ação 
plurianual para a fiscalização do mercado que abrange o período de 2013-2015. O 
regulamento relativo à fiscalização dos produtos destina-se a clarificar o quadro regulamentar 
de fiscalização do mercado no domínio dos bens não alimentares através da fusão das 
disposições relativas à fiscalização do mercado constantes em diversa e por vezes 
setorialmente específica legislação num único instrumento legal, horizontalmente aplicável 
em todos os setores. Assim, a proposta simplifica e reforça a atual legislação relativa à 
fiscalização do mercado.

A fiscalização do mercado tem vindo a tornar-se cada vez mais uma questão de preocupação. 
Embora não se possa negligenciar o número de produtos não conformes no mercado da 
União, e de esse número estar provavelmente a aumentar, têm-se colocado questões sobre o 
facto de alguns Estados-Membros poderem não ter atribuído recursos adequados às 
autoridades de fiscalização do mercado para desempenharem as suas tarefas. A questão tem 
uma clara dimensão comercial,   uma vez que a UE está a abrir ainda mais os seus mercados a 
bens de países terceiros no âmbito da celebração de acordos de comércio livre; os bens de 
consumo colocados no mercado interno europeu são cada vez mais provenientes de países 
terceiros. Num número importante de casos, não é possível identificar o fabricante de um 
produto não conforme importado de países terceiros. Simultaneamente, os fabricantes 
europeus investem substancialmente na conformidade com a legislação da UE, pelo que os 
concorrentes de países terceiros, não só prejudicam as realizações conseguidas em diversos 
objetivos políticos públicos da EU, como também a competitividade da indústria europeia.

Neste contexto, o relator deseja formular algumas sugestões:
 É necessário reforçar a cooperação com as autoridades de fiscalização do mercado de 

países terceiros, em particular os que beneficiam de acesso preferencial ao mercado 
interno europeu;

 A cooperação com as autoridades de fiscalização do mercado deve ser tratada pela 
Comissão no âmbito de negociações comerciais;

 Os Estados-Membros devem atribuir recursos suficientes às autoridades de 
fiscalização do mercado e às autoridades aduaneiras para o desempenho das suas 
tarefas, em particular porque as autoridades dos principais pontos de acesso ao 
mercado interno europeu (portos) têm que suportar o principal encargo destas tarefas, 
enquanto que o risco afeta toda a União;

 A Comissão deve desempenhar um papel mais ativo no reforço da cooperação nesta 

                                               
1 Segurança geral dos produtos e supervisão do mercado - Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de março de 
2011, sobre a revisão da Diretiva relativa à Segurança Geral dos Produtos e Supervisão do Mercado
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matéria, a fim de assegurar um plano de equidade em termos de implementação do 
sistema de fiscalização do mercado da UE e para evitar que negociantes de má-fé 
procurem o ponto fraco do sistema de fiscalização do mercado;

 A Comissão deve avaliar criticamente o funcionamento dos mecanismos de 
cooperação entre os Estados-Membros e com países terceiros.

 Deve ser estabelecida uma Base de Dados pan-europeia sobre Danos, coordenada pela 
Comissão Europeia e destinada a apoiar a aplicação das medidas de fiscalização do 
mercado pelas autoridades relevantes.

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
Citação 3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

 Tendo em conta a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 8 de março de 
2011, sobre a revisão da diretiva relativa à 
segurança geral dos produtos e supervisão 
do mercado (2010/2085(INI)),

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A fim de garantir a livre circulação de 
mercadorias na União, é preciso assegurar 
que satisfazem os requisitos necessários a 
um elevado nível de proteção dos 
interesses públicos, como a saúde e a 
segurança em geral, a saúde e a segurança 
no local de trabalho, a proteção dos 
consumidores, a proteção do ambiente e a 

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

proteção dos consumidores, a proteção do 
ambiente e a segurança pública. É essencial 
uma fiscalização rigorosa destes requisitos 
para garantir uma proteção adequada dos 
referidos interesses e para criar condições 
propícias ao desenvolvimento de uma 
concorrência leal no mercado de 
mercadorias da União. Por conseguinte, 
são necessárias regras de fiscalização do 
mercado e de controlo dos produtos que 
entram na União a partir de países 
terceiros.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Tendo em conta os últimos dados 
fornecidos pelo Eurobarómetro, que 
indicam uma diminuição da confiança 
dos consumidores na segurança dos 
produtos vendidos na UE, a União deve 
reforçar o seu quadro regulamentar de 
fiscalização do mercado, a fim de ganhar 
a confiança dos consumidores europeus.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Quaisquer produtos provenientes do 
exterior da União, novos ou usados, só 
podem ser colocados no mercado após a 
sua introdução em livre prática. São pois
necessários controlos eficazes nas 
fronteiras externas da União, para pôr fim à 

(19) Quaisquer produtos provenientes do 
exterior da União, novos ou usados, só 
podem ser colocados no mercado após a 
sua introdução em livre prática. Em 
conformidade com o princípio da 
uniformidade da política comercial 
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entrada de produtos que podem apresentar 
um risco ao ser introduzidos no mercado da 
União, na pendência de uma avaliação ou 
de uma decisão final das autoridades de 
fiscalização do mercado.

comum, são necessários controlos eficazes 
nas fronteiras externas da União, para pôr 
fim à entrada de produtos que podem 
apresentar um risco ao ser introduzidos no 
mercado da União, na pendência de uma 
avaliação ou de uma decisão final das 
autoridades de fiscalização do mercado. A 
Comissão deve avaliar a eficácia destes 
controlos, a fim de assegurar que as 
mesmas normas sejam aplicadas em todos 
os pontos de entrada no mercado da 
União, de forma a que os produtos e os 
negociantes de má-fé não desviem o 
comércio para pontos de entrada na 
União em que a implementação do 
sistema regulamentar de fiscalização do 
mercado da EU seja menos rigorosa.

Or. en

Justificação

Tem-se constatado que os produtos importados têm maior risco de não conformidade com a 
legislação da UE. Há o risco de os negociantes de má-fé desviarem os seus produtos para 
pontos de entrada em que a implementação do sistema de fiscalização do mercado da União 
seja fraca. A Comissão deve assegurar que o sistema é aplicado de forma homogénea em 
toda a União.

Alteração 5

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. É importante, para uma maior 
eficácia das verificações, reforçar 
significativamente 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. A 
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Comissão deve monitorizar a cooperação 
entre estas autoridades de fiscalização do 
mercado e formular recomendações para 
melhorar mais a sua cooperação.

Or. en

Justificação

Não é suficiente defender o reforço da cooperação entre as autoridades competentes. A 
Comissão deve assumir um papel ativo de facilitadora e orientadora desta cooperação.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 7

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 as autoridades de fiscalização do 
mercado dos Estados-Membros (incluindo 
as autoridades aduaneiras nos pontos de 
fronteira da União Europeia) 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 e aplicá-
los. Os Estados-Membros devem 
assegurar que estes mecanismos sejam 
adequadamente financiados.

Or. en

Justificação

Não é suficiente aplicar as mesmas regras em todo o mercado interno da UE. É essencial que 
a sua aplicação seja homogénea no conjunto da União, já que a não conformidade de um 
produto colocado no mercado de um Estado-Membro pode circular livremente em toda a 
União. Para este efeito, é necessário reforçar os mecanismos de cooperação entre as 
autoridades de fiscalização do mercado.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A Comissão deve ter em conta a 
capacidade e a prontidão das autoridades 
de fiscalização do mercado de países 
terceiros para cooperarem com as 
autoridades de fiscalização do mercado 
dos Estados-Membros na condução da 
sua política comercial comum. Para este 
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efeito, a Comissão deve encorajar a 
cooperação das autoridades de 
fiscalização do mercado e tratar desta 
questão nas suas negociações comerciais 
bilaterais e multilaterais.

Or. en

Justificação

É da maior importância que a questão da cooperação entre autoridades de fiscalização do 
mercado seja tratada pela Comissão já em negociações comerciais, em particular porque 
encetou uma agenda ambiciosa de negociações comerciais bilaterais. Já que o acesso 
preferencial virá provavelmente aumentar o fluxo de mercadorias dos países terceiros 
beneficiários para o mercado da União, importa garantir que tal não represente um desafio 
adicional para as autoridades de fiscalização do mercado dos Estados-Membros.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) A Comissão deve assegurar que o 
respeito pelas disposições em matéria de 
confidencialidade, incluindo os segredos 
de fabricação e o sigilo comercial, não 
prevaleça sobre a emissão de alertas ao 
público sobre produtos perigosos que 
possam ter impacto sobre a saúde, a 
segurança pessoal e a qualidade do 
ambiente.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece um 
quadro para verificar se os produtos 

O presente regulamento estabelece um 
quadro para verificar se os produtos 



PE513.014v02-00 10/18 PA\938958PT.doc

PT

cumprem os requisitos necessários para 
salvaguardar um elevado nível de saúde e 
de segurança das pessoas em geral, de 
saúde e de segurança no local de trabalho, 
de proteção dos consumidores e do 
ambiente, de segurança pública e de outros 
interesses públicos.

colocados no mercado e que acedem ao 
mercado da UE para colocação em 
circulação cumprem os requisitos 
necessários para salvaguardar um elevado 
nível de saúde e de segurança das pessoas 
em geral, de saúde e de segurança no local 
de trabalho, de proteção dos consumidores 
e do ambiente, de segurança pública e de 
outros interesses públicos.

Or. en

Justificação

Importa deixar claro que o papel das autoridades de fiscalização do mercado e aduaneiras é 
assegurar que só os produtos conformes com a legislação da UE podem entrar e circular no 
mercado da União. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A realização das ações de fiscalização 
do mercado e dos controlos nas fronteiras 
externas é acompanhada pelos Estados-
Membros, que apresentam anualmente um 
relatório sobre essas ações e controlos à 
Comissão. As informações fornecidas nos 
relatórios devem incluir estatísticas sobre o 
número de controlos efetuados e ser 
comunicadas a todos os Estados-Membros. 
Os Estados-Membros publicam um resumo 
dos resultados alcançados. A Comissão 
avalia a homogeneidade da 
implementação e a eficácia destas 
atividades e controlos e, se necessário, 
formula recomendações às autoridades de 
fiscalização do mercado destinadas a 
assegurar a implementação homogénea e 
eficiente no conjunto da União.

Or. en
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Justificação

A publicação pelos Estados-Membros das atividades respetivas não é suficiente. A Comissão 
deve aceder às suas atividades com base nas informações recebidas e formular 
recomendações, se necessário, a fim de assegurar uma implementação homogénea e eficiente 
do sistema de fiscalização do mercado da UE.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Cada Estado-Membro estabelece 
mecanismos 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. 
Todos os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades de 
fiscalização que designaram ou 
estabeleceram disponham de recursos 
adequados para realizar esta cooperação. 
Todos os Estados-Membros devem 
informar a Comissão sobre estes 
mecanismos de intercâmbio de 
informação e de cooperação.

Or. en

Justificação

Não é suficiente requerer que os Estados-Membros peçam às autoridades de fiscalização do 
mercado que estabeleçam mecanismos de cooperação,  mas também que assegurem que tais 
mecanismos sejam implementados e funcionem adequadamente. Como condição prévia para 
o bom funcionamento dos mecanismos de cooperação, as autoridades de fiscalização do 
mercado necessitam de ser dotadas dos recursos adequados para os estabelecerem.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando apropriado, as autoridades de 
fiscalização do mercado alertam, num 
prazo adequado, os utilizadores nos seus 
territórios sobre os produtos que tenham 
identificado como apresentando um risco. 
As referidas autoridades cooperam com os 
operadores económicos para evitar ou 
reduzir os riscos apresentados por produtos 
que esses operadores disponibilizem. Para 
o efeito, devem incentivar e promover uma 
ação voluntária por parte dos operadores 
económicos, incluindo, se for caso disso, 
desenvolvendo e aplicando um código de 
boas práticas.

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

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 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, procedendo à sua 
revisão e atualização todos os quatro anos, 
tendo em conta, nomeadamente, o 
aumento da entrada no mercado da União 
de certos produtos em aplicação de 
acordos comerciais da UE com países 
terceiros. Estes programas abrangem todos 
os setores em que as autoridades realizem 
atividades de fiscalização do mercado.

Or. en

Justificação

Uma vez que a entrada em vigor de novos acordos comerciais provavelmente conduz a um 
aumento dos produtos de países terceiros cujos fabricantes podem não estar familiarizados 
com as regras de conformidade da UE, os Estados-Membros devem ter particularmente em 
conta esses produtos ao estabelecerem programas de fiscalização do mercado específicos 
para os setores em questão.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A participação no sistema RAPEX é 
incentivada e alargada aos países 
candidatos, países terceiros ou 
organizações internacionais no quadro dos 
acordos concluídos entre a União e esses 
países ou organizações e em conformidade 
com esses acordos. Relativamente aos 
países terceiros com que está a realizar 
negociações comerciais para conceder 
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correspondentes às aplicáveis na União. acesso preferencial dos respetivos 
produtos ao mercado da União, a 
Comissão deve incentivá-los a 
participarem no sistema RAPEX e ter em 
conta a sua capacidade para nele 
participarem ao negociar sobre o acesso 
ao mercado. Estes países terceiros devem
respeitar o princípio da reciprocidade e 
incluir disposições em matéria de 
confidencialidade que sejam 
correspondentes às aplicáveis na União.

Or. en

Justificação

A cooperação entre as autoridades de fiscalização do mercado dos Estados-Membros e dos 
países terceiros é da maior importância em caso de a União conceder a países terceiros 
acesso preferencial ao mercado no âmbito de acordos de comércio livre. Portanto, o sistema 
RAPEX, além de ser aberto a países terceiros, deve também ser incentivado pela Comissão 
no que diz respeito à participação desses países no sistema.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Deve ser estabelecida e coordenada pela 
Comissão uma Base de Dados pan-
europeia sobre Danos destinada a apoiar 
a aplicação de medidas de fiscalização do 
mercado pelas autoridades relevantes.

Or. en

Justificação

Devido ao comércio internacional, as questões relativas à segurança dos consumidores estão 
a aumentar em complexidade e são difíceis de tratar. Estabelecer uma Base de Dados pan-
europeia sobre Danos facilitará a partilha de informação sobre danos, tornará a formulação 
de políticas mais eficiente e ajudará a aplicar as medidas de fiscalização do mercado.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.°-B
As autoridades relevantes de fiscalização 
do mercado estabelecidas pelos 
Estados-Membros devem contribuir para 
o estabelecimento da base de dados e 
transmitir regularmente à Comissão 
dados sobre danos que sejam abrangentes 
e conformes com uma metodologia e uma 
classificação harmonizadas.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve requerer às 
autoridades de fiscalização do mercado 
que a informem sobre as suas atividades 
de cooperação. Caso a Comissão 
identifique insuficiências importantes na 
assistência mútua prestada pelas 
autoridades de fiscalização do mercado, 
poderá formular recomendações para 
melhorar mais a cooperação.

Or. en

Justificação

Não é suficiente estabelecer requisitos de assistência mútua. A Comissão deve ter um papel 
de facilitação e acompanhamento da eficácia dessa assistência, a fim de evitar desvios de 
comércio para Estados-Membros com uma implementação menos rigorosa do sistema de 
fiscalização do mercado.



PE513.014v02-00 16/18 PA\938958PT.doc

PT

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem cooperar com as 
autoridades competentes de países 
terceiros, tendo em vista o intercâmbio de 
informações e o apoio técnico, a promoção 
e a facilitação do acesso aos sistemas de 
intercâmbio de informações da União, 
incluindo o sistema RAPEX, nos termos do 
artigo 19.º, n.º 4, e a promoção de 
atividades relativas à avaliação da 
conformidade e à fiscalização do mercado.

1. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem ser incentivadas a
cooperar com as autoridades competentes 
de países terceiros, tendo em vista o 
intercâmbio de informações e o apoio 
técnico, a promoção e a facilitação do 
acesso aos sistemas de intercâmbio de 
informações da União, incluindo o sistema 
RAPEX, nos termos do artigo 19.º, n.º 4, e 
a promoção de atividades relativas à 
avaliação da conformidade e à fiscalização 
do mercado.

Or. en

Justificação

A cooperação com as autoridades de fiscalização do mercado de países terceiros é 
fundamental para reduzir o número de produtos não conformes importados e colocados em 
circulação no mercado da União Europeia, pelo que a cooperação deve ser incentivada.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 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 

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 
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de observadores. de observadores e as suas opiniões devem 
ser tidas em conta tanto quanto possível.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar [cinco] anos a contar da data 
de aplicação, a Comissão avalia a aplicação 
do presente regulamento e apresenta um 
relatório de avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O relatório deve 
avaliar se o presente regulamento atingiu 
os seus objetivos, nomeadamente no que 
diz respeito a uma maior eficácia e 
eficiência na aplicação das regras relativas 
à segurança dos produtos e da legislação de 
harmonização da União, à melhoria da 
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, assegurando que 
as mesmas normas sejam aplicadas em 
todos os pontos de acesso ao mercado da 
União, à melhoria da cooperação entre as 
autoridades de fiscalização do mercado 
entre Estados-Membros, assim como com 
países terceiros, nomeadamente os que 
beneficiam de acesso preferencial ao 
mercado da União, 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.

Or. en

Justificação

A Comissão deve colocar uma tónica particular sobre a melhoria da cooperação das 
autoridades de fiscalização do mercado de países terceiros que beneficiem de acesso 



PE513.014v02-00 18/18 PA\938958PT.doc

PT

preferencial ao mercado da União com as autoridades de fiscalização do mercado dos 
Estados-Membros. Como este aspeto também deve merecer particular atenção no âmbito de 
negociações comerciais, a Comissão deve avaliar no seu relatório se tem sido eficiente na 
prossecução deste objetivo.


