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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 26.º e 114.º,

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os produtos concebidos para 
profissionais, mas que tenham 
posteriormente migrado para o mercado 
de consumo e sejam vendidos a 
consumidores comuns, devem ser 
abrangidos pelo presente regulamento.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No tocante aos produtos de consumo 
objeto do presente regulamento, o âmbito
de aplicação das suas diferentes partes
deve ser claramente delimitado 
relativamente à legislação de harmonização 

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

conseguinte, o presente regulamento não 
deve aplicar-se a produtos abrangidos 
pela legislação de harmonização da União,
tal como a legislação da União em matéria 
de cosméticos, brinquedos, aparelhos 
elétricos ou produtos de construção.

(Vide alterações aos artigos 2.°, 5.° e 6.°.)

Justificação

O regulamento não deve ser aplicável a bens harmonizados, para evitar as sobreposições e 
as redundâncias, porquanto os principais elementos do Capítulo I já estão abrangidos pela 
legislação de harmonização. Uma separação clara entre a legislação aplicável aos bens de 
consumo harmonizados e não harmonizados simplificaria o cumprimento pelos operadores 
económicos das regras relativas aos produtos, bem como a respetiva aplicação pelas 
autoridades de fiscalização do mercado.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de assegurar a coerência entre o 
presente regulamento e a legislação de 
harmonização setorial da União no que se 
refere a obrigações específicas dos 
operadores económicos, as disposições 
respeitantes aos fabricantes, mandatários, 
importadores e distribuidores devem 
basear-se nas disposições de referência 
incluídas na Decisão n.º 768/2008/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
julho de 2008, relativa a um quadro 
comum para a comercialização de 
produtos.

(9) A fim de assegurar a coerência entre o 
presente regulamento e a legislação de 
harmonização setorial da União no que se 
refere a obrigações específicas dos 
operadores económicos, as disposições 
respeitantes aos fabricantes, mandatários, 
importadores e distribuidores devem 
basear-se nas disposições de referência 
incluídas na Decisão n.º 768/2008/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
julho de 2008, relativa a um quadro 
comum para a comercialização de 
produtos. No entanto, a legislação 
harmonizada não deverá impor encargos 
administrativos desnecessários às 
empresas.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O presente regulamento deve aplicar-
se aos produtos em segunda mão que 
regressam à cadeia de abastecimento no 
decurso de uma atividade comercial, 
exceto os produtos em segunda mão 
relativamente aos quais o consumidor não 
possa razoavelmente esperar que cumprem 
as normas de segurança mais recentes, 
como seja o caso das antiguidades.

(11) O presente regulamento deve aplicar-
se aos produtos em segunda mão que 
regressam à cadeia de abastecimento no 
decurso de uma atividade comercial. Não 
deve aplicar-se a produtos em segunda 
mão relativamente aos quais o consumidor 
não possa razoavelmente esperar que 
cumprem as normas de segurança mais 
recentes ou que sejam objeto de 
transações entre particulares.

Justificação

As transações privadas entre pessoas individuais, tais como as vendas de produtos usados, 
devem ser claramente isentas da aplicação da diretiva.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

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

(13) Deve avaliar-se a segurança dos 
produtos atendendo a todos os aspetos 
relevantes, em especial as suas 
características e apresentação, bem como 
as categorias de consumidores que são 
suscetíveis de usar os produtos em 
circunstâncias razoavelmente previsíveis, 
tendo em conta a sua vulnerabilidade, em 
especial as crianças, os idosos e as pessoas 
com deficiência. Ao avaliar os riscos para 
os consumidores vulneráveis, há que 
tomar devidamente em consideração as 
aplicações previstas e descritas como tal 
pelo fabricante nas recomendações de 
segurança do produto, bem como as 
responsabilidades e obrigações de 
supervisão ou formação que incumbem 
aos membros da família, prestadores de 
serviços ou empregadores.

(Vide alteração ao artigo 6.º, n.º 1, alínea d).)

Justificação

O conceito de consumidores vulneráveis abrange um amplo leque de situações que não se 
enquadram nas condições normais de responsabilidade contratual. Cumpre, pois, avaliar os 
riscos para os consumidores vulneráveis em função da respetiva probabilidade de utilizar um 
produto em circunstâncias razoavelmente previsíveis.

Alteração 8

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 

(13) Deve avaliar-se a segurança dos 
produtos atendendo a todos os aspetos 
relevantes, em especial as suas 
características, os materiais, os 
componentes e a apresentação do produto 
e da respetiva embalagem, bem como as 
categorias de consumidores que são 
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crianças, os idosos e as pessoas com 
deficiência.

suscetíveis de usar os produtos, tendo em 
conta a sua vulnerabilidade, em especial as 
crianças, os idosos e as pessoas com 
deficiência.

Alteração 9

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 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 composição dos produtos (componentes ou matéria constituinte, matéria-prima) é um 
elemento essencial para a avaliação da segurança dos mesmos.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

(Vide alterações aos artigos 5.° e 6.°.)
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Justificação

O regulamento não deve ser aplicável a bens harmonizados, para evitar as sobreposições e 
as redundâncias, porquanto os principais elementos do Capítulo I já estão abrangidos pela 
legislação de harmonização. Uma separação clara entre a legislação aplicável aos bens de 
consumo harmonizados e não harmonizados simplificaria o cumprimento pelos operadores 
económicos das regras relativas aos produtos, bem como a respetiva aplicação pelas 
autoridades de fiscalização do mercado.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Para facilitar a colocação no 
mercado de produtos seguros, os 
operadores económicos, em particular as 
PME, podem cumprir as obrigações 
impostas pelo presente regulamento, 
através da criação de consórcios com o 
duplo objetivo de garantir o cumprimento 
dos requisitos de segurança dos produtos 
com eficiência e qualidade e reduzir os 
custos e encargos administrativos e 
burocráticos que recaem sobre as 
empresas.

Alteração 12

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 

(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 para o 
fabricante podem garantir que os 
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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.

consumidores e operadores económicos 
obtêm informações exatas em relação aos 
produtos que não são seguros. 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.

Justificação

A fim de proteger a privacidade dos consumidores, cumpre velar por que a rastreabilidade 
dos produtos se aplique apenas ao fabricante, na eventualidade de ser necessária a recolha 
desses produtos.

Alteração 13

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 

(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 
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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.

rastreabilidade dos produtos garantem, por 
conseguinte, que os consumidores e 
operadores económicos obtêm informações 
exatas em relação aos produtos que não são 
seguros, o que reforça a confiança no 
mercado e evita perturbações 
desnecessárias do comércio. Os produtos 
devem, pois, indicar informações que 
permitam a sua identificação e a 
identificação do fabricante ou, se for o 
caso, do importador. Os fabricantes devem 
também elaborar documentação técnica 
relativa aos seus produtos, para a qual 
podem escolher a forma mais adequada e 
mais eficiente em termos de custos, como 
por exemplo meios eletrónicos. Os 
operadores económicos devem ainda ser 
obrigados a identificar os operadores que 
os forneceram e a quem forneceram 
determinado produto. A Diretiva 95/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 24 de outubro de 1995, relativa à 
proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e 
à livre circulação desses dados, é aplicável 
ao tratamento de dados pessoais efetuado 
para efeitos do presente regulamento.

(Vide alterações aos artigos 8.° e 10.°.)

Justificação

Se o nome e o endereço de um fabricante de um país terceiro tiverem de ser apostos num 
produto importado, essa informação será revelada aos concorrentes e às empresas clientes 
do importador, com a consequência de estes poderem dispensar o referido importador no 
futuro e importar diretamente do fabricante do país terceiro. Tal desincentivaria as 
importações pelas PME e redundaria em distorções significativas da concorrência. 
Sugere-se, por conseguinte, que essas informações sejam incluídas na documentação técnica.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) Os sistemas de rastreabilidade e 
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procedimentos de identificação atuais que 
já se encontram em vigor devem ser 
aplicados e melhorados com eficácia. 
Neste contexto, os exames e avaliações da 
utilização das novas tecnologias existentes 
afiguram-se necessários para assegurar 
um melhor desempenho e diminuir os 
encargos para os operadores económicos. 
Um dos objetivos deste regulamento é 
melhorar constantemente os sistemas de 
rastreabilidade impostos aos operadores 
económicos e aos seus produtos.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

(Vide alteração ao artigo 16.º, n.º 1.)

Justificação

A Comissão deve tomar em devida consideração os pontos de vista das partes interessadas 
aquando da definição do teor das novas normas europeias de segurança, para garantir que 
tais normas sejam pertinentes, proporcionais e eficazes.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

(Vide alteração ao artigo 16.º, n.º 1.)

Justificação

As novas normas europeias de segurança para produtos de consumo baseadas no artigo 4.º 
devem ser consideradas um complemento ao ato de base, uma vez que acrescentam elementos 
não essenciais, em conformidade com o artigo 290.º do TFUE. Devido ao caráter muito geral 
do artigo 4.º, o Parlamento Europeu e o Conselho devem ter a possibilidade de revogar o 
mandato conferido à Comissão para a elaboração de novas normas ou de formular objeções 
contra o mesmo. É, pois, adequado adotar o mandato mediante um ato delegado.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) São suscetíveis de, em condições 
razoavelmente previsíveis, serem utilizados 
por consumidores quando colocados no 
mercado, ainda que a eles não se destinem;

Justificação

Aplica-se, em particular, à tradução alemã, que deve ser reformulada, a fim de deixar claro 
que o artigo 2.º, n.º1, alínea b) da proposta apenas visa assegurar que o regulamento também 
se aplica aos produtos que possam, em condições razoavelmente previsíveis, ser utilizados 
pelos consumidores O espírito e o propósito não é aqui o de legislar sobre o uso indevido de 
produtos por parte dos consumidores.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

As transações privadas entre pessoas individuais, tais como as vendas de produtos usados, 
devem ser claramente isentas da aplicação da diretiva.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

(Vide alterações aos artigos 5.° e 6.°.)

Justificação

O regulamento não deve ser aplicável a bens harmonizados, para evitar as sobreposições e 
as redundâncias, porquanto os principais elementos do Capítulo I já estão abrangidos pela 
legislação de harmonização. Uma separação clara entre a legislação aplicável aos bens de 
consumo harmonizados e não harmonizados simplificaria o cumprimento pelos operadores 
económicos das regras relativas aos produtos, bem como a respetiva aplicação pelas 
autoridades de fiscalização do mercado.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Ao avaliar a segurança de um produto, há que tomar devidamente em consideração as 
responsabilidades de controlo ou de formação que incumbem aos membros da família, aos 
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prestadores de serviços e aos empregadores.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Qualquer operação que tenha de ser executada pelo consumidor no final da vida útil de um 
produto deverá ser feita em segurança.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Distribuidor», a pessoa singular ou 
coletiva na cadeia de abastecimento, além 
do fabricante ou do importador, que 
disponibilize um produto no mercado;

(7) «Distribuidor», a pessoa singular ou 
coletiva responsável na cadeia de 
abastecimento, além do fabricante ou do 
importador, que disponibilize um produto 
no mercado; não abrange transações de 
caráter não-empresarial entre 
particulares;

Alteração 23
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Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Os operadores económicos só devem 
colocar ou disponibilizar no mercado da 
União produtos seguros.

Os operadores económicos só devem 
colocar ou disponibilizar no mercado
interno da União produtos seguros.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Presunção de segurança Presunção de conformidade com os 
requisitos de segurança geral

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(Vide alterações aos artigos 2.° e 6.°.)

Justificação

O regulamento não deve ser aplicável a bens harmonizados, para evitar as sobreposições e 
as redundâncias, porquanto os principais elementos do Capítulo I já estão abrangidos pela 
legislação de harmonização. Uma separação clara entre a legislação aplicável aos bens de 
consumo harmonizados e não harmonizados simplificaria o cumprimento pelos operadores 
económicos das regras relativas aos produtos, bem como a respetiva aplicação pelas 
autoridades de fiscalização do mercado.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

(Vide alterações aos artigos 2.° e 6.°.)

Justificação

O regulamento não deve ser aplicável a bens harmonizados, para evitar as sobreposições e 
as redundâncias, porquanto os principais elementos do Capítulo I já estão abrangidos pela 
legislação de harmonização. Uma separação clara entre a legislação aplicável aos bens de 
consumo harmonizados e não harmonizados simplificaria o cumprimento pelos operadores 
económicos das regras relativas aos produtos, bem como a respetiva aplicação pelas 
autoridades de fiscalização do mercado.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

estiver em conformidade com esses 
requisitos nacionais.

(Vide alterações aos artigos 2.° e 6.°.)

Justificação

O regulamento não deve ser aplicável a bens harmonizados, para evitar as sobreposições e 
as redundâncias, porquanto os principais elementos do Capítulo I já estão abrangidos pela 
legislação de harmonização. Uma separação clara entre a legislação aplicável aos bens de 
consumo harmonizados e não harmonizados simplificaria o cumprimento pelos operadores 
económicos das regras relativas aos produtos, bem como a respetiva aplicação pelas 
autoridades de fiscalização do mercado.

Alteração 28

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, 
embalagem, instruções de montagem, e, se 
aplicável, de instalação, de conservação e 
eliminação;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 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, 
embalagem, instruções de montagem e 
desmontagem, e, se aplicável, de 
instalação e de conservação;

Justificação

Os produtos devem igualmente ser seguros durante a fase de eliminação.
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Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

(Vide alterações ao considerando 13 e ao artigo 16.º, n.º 2-A (novo).)

Justificação

O conceito de consumidores vulneráveis abrange um amplo leque de situações que não se 
enquadram nas condições normais de responsabilidade contratual. Cumpre, pois, avaliar os 
riscos para os consumidores vulneráveis em função da respetiva probabilidade de utilizar um 
produto em circunstâncias razoavelmente previsíveis. Esta alteração está também incluída na 
alteração que propõe um artigo 16.º, n.º 2-A (novo).

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(Vide alterações ao artigo 6.º, n.ºs 1, 1-A (novo) e 2.)

Justificação

A alínea foi deslocada para o fim da lista. Sendo embora necessário ter em consideração o 
estado atual dos conhecimentos e da técnica, não deveria ser o primeiro aspeto a considerar. 
O estado dos conhecimentos atingirá, normalmente, níveis mais elevados de segurança. 
Todavia, a disponibilidade de produtos que apresentem um risco menor não constitui razão 
suficiente para que um produto seja considerado perigoso. A presente alteração é também 
incluída na alteração que propõe um novo n.º 1-A no artigo 6.º.
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Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(Vide alteração que propõe um novo n.º 1-A (novo) no artigo 6.º.)

Justificação

O presente critério parece arbitrário e dá azo a incerteza jurídica para os operadores 
económicos, uma vez que têm de determinar o «Nível de segurança com que os consumidores 
podem razoavelmente contar» de cada produto, sem terem a certeza de as autoridades de 
controlo poderem conferir a mesma interpretação ao conceito. A presente alteração é 
também incluída na alteração que propõe um novo n.º 1-A no artigo 6.º.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Vide alteração que propõe um novo n.º 1-A (novo) no artigo 6.º.)

Justificação

A alínea foi deslocada para o fim da lista. Sendo embora necessário ter em consideração o 
estado atual dos conhecimentos e da técnica, não deveria ser o primeiro aspeto a considerar. 
O estado dos conhecimentos atingirá, normalmente, níveis mais elevados de segurança. 
Todavia, um produto poderá continuar a ser considerado seguro se outros produtos com 
normas de segurança superiores forem colocados no mercado. A presente alteração é 
também incluída na alteração que propõe um novo n.º 1-A no artigo 6.º.
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Se o fabricante não colocar o 
produto no mercado, o nome, o nome 
comercial registado ou a marca registada 
do fabricante e o endereço de contacto do 
mesmo.

Justificação

Se o nome e o endereço de um fabricante de um país terceiro tiverem de ser apostos num 
produto importado, essa informação será revelada aos concorrentes e às empresas clientes 
do importador, com a consequência de estes poderem dispensar o referido importador no 
futuro e importar diretamente do fabricante do país terceiro. Tal desincentivaria as 
importações pelas PME e redundaria em distorções significativas da concorrência. 
Sugere-se, por conseguinte, que essas informações sejam incluídas na documentação técnica.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

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

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

(Vide alteração ao artigo 10.º, n.º 3.)

Justificação

No caso de produtos de dimensão reduzida (por exemplo meias) ou de produtos que possam 
ser vendidos separadamente (por exemplo bolas de golfe), as obrigações propostas irão, 
particularmente, acarretar elevados custos adicionais, uma vez que as informações deverão 
ser proporcionadas sob forma de documentos separados. A inclusão de um sítio web com 
vista a aceder a mais informações seria mais rentável e menos poluidora.

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os fabricantes devem assegurar que o seu 
produto é acompanhado de instruções e 
informações de segurança numa língua que 
possa ser facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais, 
de acordo com o que o Estado-Membro em 
questão decidir, exceto quando o produto 
puder ser utilizado em condições de 
segurança e conforme pretendido pelo 
fabricante sem essas instruções e 
informações de segurança. As informações 
de segurança devem permitir aos 
consumidores avaliar os riscos inerentes a 
um produto durante a sua vida útil 
normal ou razoavelmente previsível, 
sempre que tais riscos não sejam 
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imediatamente percetíveis sem a devida 
advertência.

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A tradução para todas as línguas da UE pode ser eficazmente substituída, em determinados 
casos, por instruções sob forma de desenhos e pictogramas. Essas soluções inovadoras 
representam alternativas úteis e atrativas ao vocabulário técnico utilizado nas instruções de 
determinados produtos.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE514.880v02-00 24/37 AD\1003294PT.doc

PT

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

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

(Vide alteração ao artigo 10.º, n.º 7, e ao artigo 11.º, n.º 5.)

Justificação

A palavra «se» cria incerteza jurídica, podendo interpretar-se que implica uma 
condicionalidade adicional para o uso das medidas corretivas.

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

9-A. Os avisos que determinam a decisão 
de compra do produto, designadamente os 
que especifiquem as idades ou pesos 
mínimos e máximos dos utilizadores, e os 
restantes avisos importantes devem ser 
afixados na embalagem do consumidor ou 
estar bem visíveis por forma a que o 
consumidor possa lê-los antes da compra, 
incluindo quando a compra é efetuada em 
linha.

Justificação

Deve reforçar-se a informação destinada aos consumidores, em especial no que se refere às 
vendas em linha nos casos em que os consumidores têm dificuldades em verificar 
informações específicas de um produto, inclusive na embalagem.

Alteração 41

Proposta de regulamento
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Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, o nome comercial registado ou a 
marca comercial registada e o endereço de 
contacto no produto, ou, se tal não for 
possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o produto.
Devem garantir que nenhum rótulo 
adicional oculte quaisquer informações aí 
postas pelo fabricante.

3. Os importadores devem indicar o seu 
nome, o nome comercial registado ou a 
marca comercial registada e o endereço de 
contacto no produto, ou, se tal não for 
possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o produto ou 
num sítio web claramente indicado no 
produto, na respetiva embalagem ou nos 
documentos que o acompanhem. Devem 
garantir que nenhum rótulo adicional 
oculte quaisquer informações aí postas pelo 
fabricante.

(Vide alteração ao artigo 8.º, n.º 7.)

Justificação

No caso de produtos de dimensão reduzida (por exemplo meias) ou de produtos que possam 
ser vendidos separadamente (por exemplo bolas de golfe), as obrigações propostas irão, 
particularmente, acarretar elevados custos adicionais, uma vez que as informações deverão 
ser proporcionadas sob forma de documentos separados. A inclusão de um sítio web com 
vista a aceder a mais informações seria mais rentável e menos poluidora.

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

A tradução para todas as línguas da UE pode ser eficazmente substituída, em determinados 
casos, por instruções sob forma de desenhos e pictogramas. Essas soluções inovadoras 
representam alternativas úteis e atrativas ao vocabulário técnico utilizado nas instruções de 
determinados produtos.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

(Vide alteração ao artigo 8.º, n.º 9, e ao artigo 11.º, n.º 5.)

Justificação

A palavra «se» cria incerteza jurídica, podendo interpretar-se que implica uma 
condicionalidade adicional para o uso das medidas corretivas.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores devem 
comprovar que o produto ostenta a 
marcação exigida prevista no artigo 8.º, n.º 
6, n.º 7 e n.º 8, e no artigo 10.º, n.º 3 e é 
acompanhado pelas informações previstas 
no artigo 8.º, n.º 8, e no artigo 10.º, n.º 4,
consoante o caso.

Justificação

A presente reformulação elimina o risco de interpretar os requisitos no sentido de obrigar o 
distribuidor a avaliar (por exemplo, mediante ensaios do produto) se as informações 
facultadas pelo fabricante/importador são exatas. Os distribuidores devem ser responsáveis 
apenas por verificar a existência de todas as informações pertinentes e requeridas, em 
conformidade com o regulamento.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

acerca de qualquer medida corretiva 
aplicada.

(Vide alteração ao artigo 8.º, n.º 9, e ao artigo 10.º, n.º 7.)

Justificação

A palavra «se» cria incerteza jurídica, podendo interpretar-se que implica uma 
condicionalidade adicional para o uso das medidas corretivas.

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os distribuidores devem apenas 
disponibilizar no mercado produtos 
acompanhados por instruções e 
informações de segurança em todas as 
línguas oficiais do país onde colocam o 
produto no mercado, nas condições 
definidas pelo Estado-Membro em causa.

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O fabricante, importador ou 
distribuidor podem demonstrar que o risco 
foi eficazmente controlado de molde a
prevenir qualquer ameaça à saúde e à
segurança das pessoas;

Justificação

É impossível conseguir na prática um controlo absoluto dos riscos. Cumpre, pois, adaptar a 
redação de molde a criar segurança jurídica para os operadores económicos.

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

Em primeiro lugar, a causa do risco pode ser desconhecida. Em segundo lugar, se a causa do 
risco for conhecida, pode revelar-se difícil para os operadores económicos avaliar se é de 
interesse público. Esta condição obrigatória criaria incerteza jurídica.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A)  A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 20.º, que determinem quais os 
requisitos constantes dos artigos 8.º, 10.º, 
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11.º e 14.º que podem ser objeto de 
isenção concedida aos distribuidores de 
produtos em segunda mão, com base no 
nível reduzido de risco envolvido ou na 
atividade económica desses operadores de 
menor dimensão.

Justificação

As pequenas lojas de produtos em segunda mão devem ser isentas da aplicação de 
determinados requisitos destinados aos distribuidores, porquanto os encargos sobre a sua 
atividade económica são exagerados ou determinados requisitos não podem ser cumpridos. A 
Comissão deve avaliar os critérios das referidas isenções (volume de negócios, dimensão, 
âmbito, tipo de produtos) e propor essas isenções no quadro de um ato delegado.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

No caso de muitos distribuidores e grossistas, os respetivos fornecedores ou operadores a 
que fornecem produtos representam segredos comerciais. Cumpre, por conseguinte, proteger 
a identidade dos fornecedores. As informações facultadas pelos operadores económicos 
devem ser destinadas apenas às autoridades de fiscalização e, geralmente, não deve ser 
possível publicar informações sensíveis de ponto de vista comercial ou deixar que acabem 
nas mãos dos concorrentes.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título
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Texto da Comissão Alteração

Rastreabilidade dos produtos Rastreabilidade dos produtos suscetíveis de 
colocar um risco grave

Justificação

O sistema de rastreabilidade visa abranger apenas determinados produtos e categorias de 
produtos que são suscetíveis de colocar um risco grave.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Antes de propor novos requisitos de rastreabilidade, a Comissão deveria consultar as partes 
interessadas relevantes, tais como as empresas e as organizações dos consumidores, a fim de 
aproveitar a respetiva perícia e tomar em consideração as implicações práticas de tais 
requisitos.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A fim de proteger a privacidade dos consumidores, cumpre velar por que a rastreabilidade 
dos produtos se aplique apenas ao fabricante, na eventualidade de ser necessária a recolha 
desses produtos.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A tecnologia de identificação por radiofrequências (RFID) ou o suporte de dados no produto 
não constituem os únicos meios para garantir a acessibilidade dos dados relativos à 
segurança do produto. Existem alternativas menos onerosas, tais como o código individual 
do produto, que pode ser ligado a informações num sítio web gerado, por exemplo, pelo 
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operador económico. A diretiva não deve prever uma solução tecnológica, mas sim permitir 
aos operadores escolher, enquanto forem cumpridos os requisitos em matéria de segurança.

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Especificar os dados que os operadores 
económicos devem recolher e conservar 
através do sistema de rastreabilidade 
referido no n.º 2.

(b) Especificar os dados que os operadores 
económicos devem recolher e conservar 
através do sistema de rastreabilidade 
referido no n.º 2 e que são necessários 
para garantir a segurança do produto.

Justificação

Com vista a proteger a privacidade dos consumidores, cumpre velar por que os dados 
recolhidos e conservados sirvam estrita e unicamente para fins de segurança do produto.

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

(Vide alteração ao considerando 24.)
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Justificação

A Comissão deve tomar em devida consideração os pontos de vista das partes interessadas 
aquando da definição do teor das novas normas europeias de segurança, para garantir que 
tais normas sejam pertinentes, proporcionais e eficazes.

Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão deve adotar o pedido referido 
no primeiro parágrafo através de um ato 
delegado nos termos do artigo 20.º.

(Vide alteração ao considerando 27.)

Justificação

As novas normas europeias de segurança para produtos de consumo baseadas no artigo 4.º 
devem ser consideradas um complemento ao ato de base, uma vez que acrescentam elementos 
não essenciais, em conformidade com o artigo 290.º do TFUE. Devido ao caráter muito geral 
do artigo 4.º, o Parlamento Europeu e o Conselho devem ter a possibilidade de revogar o 
mandato conferido à Comissão para a elaboração de novas normas ou de formular objeções 
contra o mesmo. É, pois, adequado adotar o mandato mediante um ato delegado.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

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

(Vide artigo 31.° do Regulamento 2013/0048(COD).)

Justificação

As sanções aplicáveis por violações das regras em matéria de segurança dos produtos devem 
ser iguais para todos os produtos (harmonizados e não harmonizados, produtos de consumo 
ou de utilização profissional) e devem também aplicar-se a casos de não-conformidade, 
designadamente com as normas ambientais. As regras relativas às sanções devem, por 
conseguinte, ser elaboradas exclusivamente no regulamento de fiscalização do mercado.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 13.º, n.º 3, e no artigo 
15.º, n.º 3, deve ser conferido à Comissão 
por um período indeterminado a partir de 
[inserir data - data de entrada em vigor do 
presente regulamento].

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 13.º, n.º 3, e no artigo 
15.º, n.º 3, deve ser conferido à Comissão 
por um período de cinco anos a partir de 
[inserir data - data de entrada em vigor do 
presente regulamento]. A Comissão 
elabora um relatório relativo à delegação 
de poderes, o mais tardar nove meses 
antes do final do período de cinco anos. A 
delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por períodos de igual 



PE514.880v02-00 36/37 AD\1003294PT.doc

PT

duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho a tal se opuserem pelo 
menos três meses antes do final de cada 
período.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Num prazo não superior a [cinco] anos 
após a data de aplicação, a Comissão deve 
proceder à avaliação da aplicação do 
presente regulamento e transmitir um 
relatório de avaliação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Esse relatório irá 
avaliar se o presente regulamento alcançou 
os seus objetivos, em especial no que se 
refere ao reforço da proteção dos 
consumidores contra produtos não seguros, 
atendendo ao seu impacto nas empresas, 
em especial nas pequenas e médias 
empresas.

Num prazo não superior a [cinco] anos 
após a data de aplicação, e a cada cinco 
anos após o primeiro relatório, a 
Comissão deve proceder à avaliação da 
aplicação do presente regulamento e 
transmitir um relatório de avaliação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Esse 
relatório irá avaliar se o presente 
regulamento alcançou os seus objetivos, 
em especial no que se refere ao reforço da 
proteção dos consumidores contra produtos 
não seguros, na aceção do artigo 4.º do 
presente regulamento, atendendo ao seu 
impacto nas empresas, em especial nas 
pequenas e médias empresas. Além disso, o 
relatório deve avaliar as implicações e 
contribuições do Regulamento (UE) 
n.º 1025/2012 no âmbito do presente 
regulamento.
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