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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Solicita à Comissão que pondere um sistema unificado de fiscalização do mercado quando 
proceder à revisão da directiva relativa à segurança geral dos produtos (DSGP);

2. Insta, por conseguinte, a Comissão a considerar seriamente a possibilidade de adaptar as 
disposições relativas à fiscalização do mercado da DSGP ao novo quadro legislativo;

3. Salienta a importância de garantir uma rastreabilidade fiável em todas as fases da vida de 
um produto;

4. Solicita à Comissão que, a fim de garantir uma rastreabilidade fiável e promover a 
utilização de práticas harmonizadas pelas autoridades responsáveis pela fiscalização do 
mercado e pelas autoridades aduaneiras, proceda a consultas sobre o impacto de um novo 
instrumento de identificação adequado, moderno e rentável (que permita realizar 
economias de escala relativamente aos custos da identificação por radiofrequência (RFID) 
e chips ISO, etc.), capaz de conter dados sobre a rastreabilidade de leitura óptica e que 
seja mais difícil de falsificar do que as marcas de certificação e de conformidade;

5. Solicita à Comissão que preveja a definição de critérios mais precisos para avaliar a 
segurança dos produtos e os riscos inerentes à sua não conformidade com a legislação da 
União Europeia;

6. Convida a Comissão a permitir que os consumidores e as PME tenham um acesso mais 
fácil ao sistema RAPEX, por exemplo, facilitando a formulação de queixas, instaurando 
serviços de assistência e reduzindo os entraves ao sistema resultantes dos custos ou de 
problemas linguísticos;

7. Solicita à Comissão que integre no sistema RAPEX, ou em qualquer outro sistema 
adequado disponível à escala da União Europeia, sanções aplicáveis às infracções 
cometidas pelos Estados-Membros, a fim de garantir a transparência junto das partes 
interessadas;

8. Convida a Comissão a clarificar melhor os mandatos de normalização e a ponderar outros 
meios para melhorar progressivamente os sistemas de normalização nacionais e europeus 
e para os integrar no domínio não harmonizado, com realce para a participação das PME, 
conservando simultaneamente os elementos principais da estrutura actual.


