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Assunto: Códigos de identificação de fotocopiadoras e impressoras "laser" a cores

Notícias vindas a lume na imprensa revelam que há anos que são vendidas aos consumidores da 
União Europeia uma série de fotocopiadoras e impressoras “laser” a cores com mecanismos técnicos 
de identificação.1 A existência de tais mecanismos foi divulgada por alguns fabricantes, mas não por 
outros.2 As notícias indicam que os dispositivos em causa imprimem de forma invisível manchas de 
pequenos pontos amarelos em todos os documentos produzidos e que os padrões desses pontos 
podem ajudar a determinar a origem de cada documento. Alguns fabricantes declararam que a 
aplicação desta medida se destinava a combater a contrafacção. Os fabricantes não deram a 
conhecer à opinião pública o modo como esses códigos de controlo da identificação funcionam, ou 
que tipo de informação é codificada.

Investigações recentes levadas a cabo por organizações da sociedade civil revelam que algumas 
impressoras e fotocopiadoras codificam em cada página os respectivos números de série, bem como 
a data e a hora da impressão, e que essas informações podem ser lidas, tanto por particulares, como 
pelas autoridades.3 Alguns consumidores viram na presença de códigos de controlo da identificação 
das máquinas uma invasão da privacidade, tendo solicitado aos fabricantes — em vão — que 
desactivem este mecanismo.4

Terá a Comissão conhecimento de qualquer enquadramento jurídico ou obrigação decorrente, quer 
do Direito comunitário, quer das legislações nacionais, aplicável à utilização de tais mecanismos 
técnicos de identificação? Considera a Comissão que as práticas seguidas actualmente pelos 
fabricantes neste domínio, incluindo a revelação de dados a outros consumidores, são consentâneas 
com o Direito comunitário em matéria de protecção de dados pessoais e de defesa dos 
consumidores?
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