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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
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.

Or. en

Alteração 2

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 
eletrónica em linha.
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Or. en

Alteração 3

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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O presente regulamento deve levar 
em consideração os denominados 
produtos apelativos para as crianças, cujo 
desenho se assemelha, por uma qualquer 
forma, a outro objeto geralmente 
reconhecido como apelativo, ou destinado 
a ser utilizado por crianças. Deve 
atender-se, em especial, à noção de 
produtos apelativos para as crianças na 
avaliação da segurança de um produto.

Or. en
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Alteração 5

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.

Or. it

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A fim de implementar sem 
dificuldades a indicação da origem e 
melhorar a rastreabilidade dos produtos, 
a Comissão deve analisar a forma de 
simplificar a aplicação de tecnologias de 
rastreio e localização e tecnologias de 
autenticação específicas aos produtos. As 
tecnologias avaliadas devem garantir, 
designadamente, a segurança dos 
produtos de consumo, melhorar os 
mecanismos de rastreio e evitar encargos 
administrativos desnecessários para os 
operadores económicos no sentido de 
impedir que os custos correlatos sejam 
transferidos para os consumidores.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) Os sistemas de rastreabilidade e 
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.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A indicação da origem complementa 
os requisitos básicos de rastreabilidade 
relativos ao nome e endereço do fabricante. 
Em especial, a indicação do país de origem 
ajuda a identificar o local efetivo de fabrico 
em todos os casos em que o fabricante não 
pode ser contactado ou o seu endereço é 
diferente do local efetivo de fabrico. Essas 
informações podem facilitar a tarefa das 
autoridades de fiscalização do mercado de 
rastrear o produto até ao local efetivo de 
fabrico e permitir contactos com as 
autoridades dos países de origem no 

(21) A indicação da origem complementa 
os requisitos básicos de rastreabilidade 
relativos ao nome e endereço do fabricante. 
Em especial, a indicação do país de origem 
ajuda a identificar o local efetivo de fabrico 
em todos os casos em que o fabricante não 
pode ser contactado ou o seu endereço é 
diferente do local efetivo de fabrico. Os 
modernos processos comerciais de 
aquisição e produção dos materiais 
tornam também necessária a indicação do 
país de origem dos materiais que 
compõem os produtos, a fim de garantir 
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âmbito de uma cooperação bilateral ou 
multilateral em matéria de segurança dos 
produtos de consumo para ações de 
acompanhamento adequadas.

ao consumidor a aquisição de um produto 
seguro. Essas informações podem facilitar 
a tarefa das autoridades de fiscalização do 
mercado de rastrear o produto até ao local 
efetivo de fabrico e permitir contactos com 
as autoridades dos países de origem no 
âmbito de uma cooperação bilateral ou 
multilateral em matéria de segurança dos 
produtos de consumo para ações de 
acompanhamento adequadas.

Or. it

Justificação

Tal como mencionado no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), um dos elementos essenciais para avaliar 
a segurança de um produto é a sua composição, ou seja, os materiais que o compõem em 
todo ou em parte. A introdução de uma obrigação de indicação clara e verdadeira sobre a 
origem dos materiais que compõem os produtos contribuiria igualmente para tutelar a 
excelência artesanal e industrial das PME dos Estados-Membros da União.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A União Europeia já celebrou, ou 
está prestes a celebrar, tratados bilaterais 
com países nos quais está em vigor a 
obrigação da denominação de origem, ou 
seja, a obrigação de indicar a 
proveniência de um produto, permitindo
um funcionamento correto e equilibrado 
do mercado e da concorrência entre 
países, evitando diferenças de tratamento 
que constituem um obstáculo ao 
comércio.

Or. it
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Ao disporem de uma indicação 
sobre a origem do produto, os 
consumidores terão melhor acesso a 
informações sobre a cadeia de produção 
do mesmo, aumentando os conhecimentos 
dos consumidores em geral. Em especial, 
ao indicar o nome do fabricante 
responsável, de acordo com as obrigações 
dos operadores económicos, existe o risco 
de induzir os consumidores em erro, uma 
vez que a indicação do fabricante 
responsável não é necessariamente igual 
ao local de produção. Assim, a indicação 
da origem será o único instrumento que 
os consumidores terão ao dispor para 
saber qual o país de produção.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) A indicação da origem também 
deverá contribuir para ajudar os 
consumidores a adquirirem produtos 
seguros que cumprem elevados padrões de 
qualidade em termos da saúde e da 
segurança dos trabalhadores e da
proteção do ambiente.

Or. en
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 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;

Or. en

Justificação

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

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) «Consumidores vulneráveis», 
indivíduos com dificuldades de acesso e 
compreensão das informações relevantes 
para os consumidores ou que, devido a 
deficiência mental, física ou psicológica 
ou idade, estejam mais expostos a riscos 
de segurança e, como tal, precisam de 
proteção especial.

Or. en

(Consultar texto INI do Parlamento Europeu sobre uma estratégia de reforço dos direitos dos 
consumidores vulneráveis (2011/2272(INI))
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Alteração 14

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;

Or. en

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

(e) O aspeto do produto, em especial 
quando esse produto, embora não sendo 
um alimento, se lhe assemelhe, sendo 
suscetível de com ele se confundir devido 
à forma, cheiro, cor, aspeto, embalagem, 
rotulagem, volume, tamanho ou outra
característica.

(e) O aspeto e as características do 
produto, a sua embalagem e apresentação. 
Estão incluídos aspetos suscetíveis de 
induzir em erro, em especial se um
produto, embora não sendo concebido para 
ser utilizado por crianças, se assemelhe, 
por uma qualquer forma, a outro objeto 
geralmente reconhecido como apelativo, 
ou destinado a ser utilizado pelas mesmas, 
devido ao seu desenho e características.

Or. en

Justificação

Existe a necessidade de incluir os produtos apelativos para as crianças num quadro 
legislativo abrangente da União, com o objetivo de ter em conta essas especificações e 
características na avaliação da segurança dos produtos.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto.

1. Os fabricantes e importadores devem 
assegurar que os produtos têm uma 
indicação do país de origem ou, se as 
dimensões ou a natureza do produto não o 
permitirem, que essa indicação consta da 
embalagem ou de um documento que 
acompanhe o produto. Os fabricantes e 
importadores podem aplicar nos produtos 
uma indicação sobre a origem dos seus 
materiais de composição. A indicação de 
origem do produto acabado deve ser 
visível para o consumidor.

Or. it

Justificação

Tal como mencionado no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), um dos elementos essenciais para avaliar 
a segurança de um produto é a sua composição, ou seja, os materiais que o compõem em 
todo ou em parte. A introdução de uma obrigação de indicação clara e verdadeira sobre a 
origem dos materiais que compõem os produtos contribuiria igualmente para tutelar a 
excelência artesanal e industrial das PME dos Estados-Membros da União.

Alteração 17

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

Or. en
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Alteração 18

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.

Or. en

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 19

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

Texto da Comissão Alteração

5-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.

Or. en
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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 20

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:

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 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, designadamente, avaliar as 
implicações e contribuições do 
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Regulamento n.º 1025/2012 no âmbito do 
presente regulamento.

Or. en


