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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre garantir a segurança dos produtos no mercado único
(2019/2190(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Diretiva 2001/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de 
dezembro de 2001, relativa à segurança geral dos produtos, 

– Tendo em conta a Decisão n.º 768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de julho de 2008, relativa a um quadro comum para a comercialização de produtos, e 
que revoga a Decisão 93/465/CEE, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo à normalização europeia, que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga a Decisão 87/95/CEE do Conselho e a 
Decisão n.º 1673/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/1020 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo à fiscalização do mercado e à conformidade 
dos produtos e que altera a Diretiva 2004/42/CE e os Regulamentos (CE) n.º 765/2008 e 
(UE) n.º 305/2011, 

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de julho de 2016, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de 
segurança das redes e da informação em toda a União (Diretiva SRI), 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de fevereiro de 2020, sobre processos 
automatizados de tomada de decisões: assegurar a proteção dos consumidores e a livre 
circulação de bens e serviços1, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de fevereiro de 2019, sobre uma política 
industrial europeia completa no domínio da inteligência artificial e da robótica2, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de dezembro de 2018, sobre a tecnologia de 
cadeia de blocos: uma política comercial orientada para o futuro3, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de dezembro de 2018, sobre o pacote para o 
mercado único4, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 de outubro de 2018, sobre tecnologias de cadeia 

1 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0032.
2 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0081.
3 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0528.
4 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0511.
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de blocos e aplicações de cifragem progressiva: reforçar a confiança através da 
desintermediação5, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de julho de 2017, sobre normas europeias para o 
século XXI6, 

– Tendo em conta o programa de trabalho da Comissão para 2020 - Uma União mais 
ambiciosa (COM(2020)0037), 

– Tendo em conta o Relatório da Comissão, de 19 de fevereiro de 2020, sobre as 
implicações em matéria de segurança e de responsabilidade decorrentes da inteligência 
artificial, da Internet das coisas e da robótica (COM(2020)0064), 

– tendo em conta o Livro Branco da Comissão, de 19 de fevereiro de 2020, sobre a 
inteligência artificial — Uma abordagem europeia virada para a excelência e a 
confiança (COM(2020)0065), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 19 de fevereiro de 2020, intitulada 
«Construir o futuro digital da Europa» (COM(2020)0067), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de março de 2020, sobre um plano 
de ação a longo prazo para melhorar a aplicação e o cumprimento das regras do 
mercado único (COM(2020) 0094), 

– Tendo em conta o documento intitulado «Ethics Guidelines for Trustworthy Artifical 
Intelligence» (Orientações éticas para uma IA de confiança), elaborado pelo grupo de 
peritos de alto nível sobre inteligência artificial da Comissão, publicado em 8 de abril de 
2019, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 8 de abril de 2019, intitulada 
«Aumentar a confiança numa inteligência artificial centrada no ser humano» 
(COM(2019)0168), 

– Tendo em conta o relatório intitulado «Policy and investment recommendations for 
trustworthy artificial intelligence» (Recomendações políticas e de investimento para 
uma inteligência artificial fiável), elaborado pelo grupo de peritos de alto nível sobre 
inteligência artificial da Comissão, publicado em 26 de junho de 2019, 

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o Relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores (A9-0000/2020), 

A. Considerando que o mercado único de bens é uma das pedras angulares mais 
importantes da economia da UE e que o comércio de bens gera atualmente cerca de um 
quarto do PIB da UE e três quartos do comércio no interior da UE; 

B. Considerando que as tecnologias emergentes transformam as características dos 

5 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0373.
6 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0278.
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produtos, pelo que devem ser abordadas de modo a garantir a proteção dos 
consumidores e a segurança jurídica; que o relatório da Comissão sobre a segurança e a 
responsabilidade da inteligência artificial (IA), a Internet das coisas (IdC) e a robótica 
prepara o caminho para alcançar este objetivo; 

1. Salienta que, devido à crise da COVID-19, é da máxima importância para a proteção 
dos cidadãos da UE que a segurança de todos os produtos necessários para fazer face a 
esta situação de emergência seja a mais elevada, especialmente no caso dos 
equipamentos médicos e de proteção, incluindo produtos importados pela UE; exorta, 
por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem as suas ações 
coordenadas no âmbito do quadro de segurança dos produtos; 

Segurança de todos os produtos

2. Congratula-se com o Regulamento (UE) 2019/1020 relativo à fiscalização do mercado, 
mas salienta que, com exceção dos controlos aduaneiros, apenas se aplica aos produtos 
sujeitos à legislação de harmonização da União, ao passo que cerca de um terço de 
todos os produtos que circulam na UE são produtos não harmonizados; exorta a 
Comissão a atualizar as normas para a fiscalização do mercado, incluindo as aplicáveis 
aos produtos não harmonizados, ajustando-as às necessidades da idade digital; 

3. Realça a necessidade de adaptar as normas de segurança dos produtos ao mundo digital; 
solicita à Comissão que enfrente os desafios colocados por tecnologias emergentes 
como a inteligência artificial (IA), a Internet das coisas (IdC) e a robótica na sua revisão 
da Diretiva Segurança Geral dos Produtos (DSGP), e identifique e colmate as lacunas 
existentes na legislação atual, como a Diretiva Máquinas e a Diretiva Equipamentos de 
Rádio, evitando simultaneamente uma duplicação da legislação; 

4. Exorta a Comissão a redefinir o termo «produto» no contexto da revisão da Diretiva 
DSGP de forma a refletir a complexidade das tecnologias emergentes, incluindo o 
software e software autónomo ou as atualizações que impliquem uma modificação 
substancial do produto, conducente, de facto, a um novo produto; 

5. Manifesta a convicção de que a incorporação da IA em produtos pode alterar a sua 
natureza e ter impacto sobre a sua segurança após a respetiva colocação no mercado, 
designadamente como resultado de atualizações ou no caso de tecnologias capazes de 
uma autoaprendizagem; exorta a Comissão a ponderar se, face ao objetivo pretendido, 
se deve continuar a adotar a abordagem de considerar a «colocação no mercado» como 
momento decisivo para o operador económico garantir a segurança do produto; 

6. Concorda que os sistemas de IA devem ser seguros para serem fiáveis, tal como 
sublinhou o grupo de peritos de alto nível nas suas orientações éticas para uma IA 
fiável; está convicto de que é necessária uma abordagem da IA à escala da UE que 
inclua uma definição comum para evitar a fragmentação do mercado interno, a qual 
comprometeria a confiança dos cidadãos e das empresas, criando incerteza jurídica e 
debilitando a competitividade económica da UE; 

Conformidade com as normas de segurança dos produtos

7. Incentiva a Comissão a desenvolver medidas, como regimes de avaliação com base no 
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risco e mecanismos de avaliação da conformidade, quando forem inexistentes, para 
garantir a inocuidade e segurança de produtos com tecnologias emergentes 
incorporadas, bem como a apoiar as PME na redução da sobrecarga que tais medidas 
possam criar; 

8. Exorta a Comissão a avaliar, em caso de necessidade de uma reavaliação dos produtos, 
se poderá ser ponderada uma maior flexibilidade para produtos de baixo risco para 
efeitos de avaliação da conformidade, de forma a reduzir a sobrecarga administrativa e 
facilitar a renovação de produtos; 

9. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tomem em consideração o 
comportamento autónomo em matéria de autoaprendizagem da IA ao longo da vida útil 
do produto; apela a que se preveja uma supervisão humana e controlos eficazes aos 
produtos de IA de alto risco para garantir a segurança dos produtos; 

10. Incentiva os operadores económicos a integrarem mecanismos de segurança nas 
tecnologias emergentes, incluindo mecanismos de autorreparação, para prevenirem o 
descarregamento de software não seguro, aumentarem a sensibilização para os 
problemas de segurança dos seus produtos e garantirem a segurança ao longo do 
respetivo ciclo de vida; 

11. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a conectividade das 
infraestruturas, incluindo a rede 5G, para melhorar a segurança dos produtos 
conectados; 

12. Manifesta a sua convicção de que a cibersegurança dos dispositivos conectados pode 
pôr em risco a segurança dos produtos, e que tal deve ser tratado aquando da revisão das 
normas pertinentes; 

13. Exorta a Comissão a acelerar os seus esforços para desenvolver um sistema de 
certificação europeia em matéria de cibersegurança para a IA, a IdC e os produtos de 
robótica, bem como a criar regimes de certificação obrigatória para produtos de 
consumo que possam ser rapidamente atualizados para se adaptarem aos riscos atuais 
sem entravar a inovação; 

Fiscalização eficaz do mercado

14. Incentiva os Estados-Membros a aumentarem os recursos e conhecimentos 
especializados das suas autoridades de supervisão dos mercados, reforçando a 
cooperação entre elas, inclusive a nível fronteiriço, melhorando a eficiência e eficácia 
das inspeções e dotando as autoridades aduaneiras de efetivos adequados para poderem 
detetar produtos inseguros, designadamente de países terceiros, e impedirem a sua 
circulação no mercado interno;  

15. Exorta os Estados-Membros a definirem taxas mínimas de amostragem e solicita às 
autoridades de supervisão dos mercados que realizem compras-mistério em setores 
específicos com regularidade e pelo menos uma vez por ano, sobretudo nas categorias 
de produtos que desencadearam mais notificações ao Portal de Segurança (Rapex); 

16. Insta a Comissão a adotar rapidamente atos de execução em conformidade com o 
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Regulamento 2019/1020, e nomeadamente o seu artigo 25.º, que estabelece parâmetros 
de referência e técnicas de controlo dos produtos harmonizados e não harmonizados, e a 
incluir requisitos mínimos em matéria de controlo dos produtos que entram no mercado 
da União a fim de assegurar uma aplicação coerente, eficaz e uniforme do direito da 
União; 

17. Salienta que os produtos adquiridos diretamente por consumidores de operadores 
económicos não pertencentes à UE devem ser sujeitos a controlos eficazes; apela às 
autoridades de fiscalização do mercado que procedam a controlos adequados destes 
produtos; 

18. Solicita à Comissão que coopere com as autoridades reguladoras dos países terceiros, 
proceda ao intercâmbio de informações relativas à fiscalização do mercado sobre 
produtos perigosos e inclua a fiscalização do mercado em todos os acordos comerciais 
bilaterais; 

19. Exorta a Comissão a melhorar, a nível europeu e internacional, a cooperação entre a 
proteção dos consumidores, a fiscalização do mercado e as autoridades aduaneiras, a 
fim de permitir a rápida transferência de informações sobre produtos não seguros; 

20. Espera que a Comissão dê prioridade à segurança dos produtos no seu plano de ação 
para as alfândegas; 

Produtos seguros nos mercados em linha

21. Congratula-se com o Compromisso de Segurança dos Produtos7 para os mercados em 
linha, mas salienta o seu caráter voluntário; insta a Comissão a avaliar o papel que os 
mercados podem desempenhar na melhoria da deteção de produtos não seguros e a 
propor regras obrigatórias sobre a sua responsabilidade, tendo em conta o papel especial 
das PME como parte do ato legislativo sobre os serviços digitais, a revisão da DSGP e 
qualquer outra legislação pertinente; 

22. Incentiva os portais de venda em linha a reagirem o mais rapidamente possível às 
notificações do sistema Rapex e a cooperarem eficazmente com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, retirando imediatamente produtos perigosos e 
adotando medidas para evitar que voltem a surgir; solicita à Comissão que crie 
orientações para os mercados em linha sobre a forma de reagir eficazmente a produtos 
não seguros; 

23. Solicita aos mercados de venda em linha que reforcem a sua cooperação, consultem o 
sistema Rapex antes de colocarem produtos nos seus sítios Web, troquem informações 
sobre vendedores que violem as regras, tomem medidas eficazes contra eles e a sua 
cadeia de abastecimento e desenvolvam uma ferramenta de fácil acesso para os 
consumidores denunciarem produtos não seguros; 

24. Insta a Comissão e os Estados-Membros a obrigarem os portais de venda em linha a 

7 O Compromisso de Segurança dos Produtos é um compromisso voluntário assumido pelos mercados em linha 
no que diz respeito à segurança dos produtos de consumo não alimentares vendidos em linha por terceiros a 
partir de junho de 2018.
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criarem um interface com o Rapex, a fim de assegurar que os produtos postos à venda 
são seguros, e a introduzir uma ligação ao Rapex nos seus sítios Web para aumentar a 
divulgação desta plataforma; 

25. Solicita à Comissão que avalie a necessidade de exigir que as plataformas em linha 
criem salvaguardas eficazes e adequadas para combater o aparecimento de anúncios a 
produtos não seguros; 

26. Insta a Comissão a negociar um acordo ambicioso na OMC sobre o comércio eletrónico 
a fim de melhorar o respeito pelas normas de segurança dos produtos em linha a nível 
europeu e internacional; 

Programa de normas da Comissão para 2020 e rastreabilidade

27. Congratula-se com o facto de o programa europeu de normalização para 2020 abordar 
os desafios emergentes no mercado único digital, como a IA, a IdC, a proteção de 
dados, incluindo os dados relativos à saúde, a cibersegurança e a mobilidade 
automatizada; solicita à Comissão que defina normas que permitam a implantação de 
tecnologias interoperáveis possibilitando tecnologias emergentes seguras à escala da 
UE; 

28. Salienta que a rastreabilidade ao longo da cadeia de abastecimento é fundamental para 
melhorar a segurança dos produtos, uma vez que informações claras e fiáveis sobre os 
produtos permitem que os consumidores, incluindo as pessoas com deficiência, façam 
escolhas informadas e as autoridades de fiscalização do mercado possam levar a cabo as 
suas atividades; solicita à Comissão que atualize em conformidade as regras relativas 
aos requisitos de rastreabilidade dos produtos não harmonizados; 

29. Pede à Comissão que avalie a forma como as tecnologias de cadeia de blocos e 
aplicações de cifragem progressiva podem reforçar a segurança dos produtos, 
melhorando a sua rastreabilidade ao longo da cadeia de abastecimento, nomeadamente 
através da sua normalização; 

Retirada de produtos 

30. Observa que os consumidores respondem de forma bastante deficiente às retiradas do 
mercado e que os produtos não seguros continuam a ser utilizados apesar de terem sido 
objeto de uma ordem de retirada; solicita à Comissão que publique orientações sobre os 
procedimentos de retirada do mercado, incluindo uma lista de verificação com 
requisitos concretos, a fim de aumentar o número de consumidores alcançados, e tendo 
simultaneamente em conta que as retiradas podem criar desafios consideráveis para as 
PME; 

31. Solicita aos retalhistas, aos mercados em linha e às associações de consumidores que 
desempenhem um papel mais importante na recolha de produtos não seguros adquiridos 
em linha ou fora de linha, garantindo que os consumidores têm à sua disposição 
informações adequadas; 

32. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem o intercâmbio transfronteiriço de 
boas práticas em matéria de retiradas do mercado, a aumentarem as taxas de registo dos 
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produtos para que os consumidores afetados possam ser mais facilmente identificados, 
mesmo nas compras transfronteiriças, e a permitirem que os operadores económicos 
utilizem dados – como sistemas de fidelização – para alcançarem os consumidores sem 
infringirem as regras do RGPD; 

33. Exorta os Estados-Membros a preverem um relatório desburocratizado com observações 
dos operadores económicos sobre recolhas, a apresentar às autoridades de fiscalização 
do mercado a fim de avaliarem a eficácia da retirada do mercado; 

°

° °

34. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O mercado único é uma condição prévia para que milhões de produtos possam ser 
comercializados na União Europeia. É necessário garantir que estes produtos são seguros e, 
por conseguinte, a saúde dos consumidores é protegida. A relatora está convencida de que são 
necessários mais esforços para aumentar a segurança dos produtos e assegurar um elevado 
nível de proteção dos consumidores. 
As atuais regras de segurança dos produtos devem ser avaliadas e adaptadas para ter em conta 
a transição digital. Tal aplica-se tanto à legislação aplicável a setores específicos, como por 
exemplo a Diretiva Máquinas8, a Diretiva Equipamentos de Rádio9, a Diretiva Baixa Tensão10 
e a Diretiva Brinquedos11, como à Diretiva Segurança Geral dos Produtos12. As revisões 
necessárias destas regras devem assegurar que os consumidores possam beneficiar de um 
elevado nível de segurança em todos os produtos e que essa segurança seja fiscalizada de 
forma eficiente. 

Segurança de todos os produtos

Em 2021 aplicar-se-á o Regulamento (UE) 2019/1020 relativo à fiscalização do mercado e à 
conformidade dos produtos. Este regulamento trará melhorias substanciais à fiscalização do 
mercado, como o aumento da cooperação transfronteiriça entre as autoridades de fiscalização 
do mercado. No entanto, estas melhorias dizem respeito apenas aos produtos sujeitos à 
legislação relativa à harmonização na União. Os chamados produtos não harmonizados 
permanecem inalterados, com exceção de determinadas disposições de controlo. Tal conduz a 
situações inaceitáveis em que, por exemplo, uma cama de boneca está sujeita a regras 
harmonizadas como brinquedo que são mais rigorosas do que as aplicáveis a uma cama de 
criança, que como móvel é um dos chamados produtos não harmonizados. Por conseguinte, a 
relatora propõe que as regras existentes sejam adaptadas de modo a que os produtos não 
harmonizados beneficiem também de um elevado nível de proteção.

São também necessários ajustamentos para alargar as atuais regras de segurança aos produtos 
que utilizam novas tecnologias, como a inteligência artificial (IA), a Internet das coisas (IdC) 
e a robótica. Consequentemente, é necessário clarificar a regulamentação existente e colmatar 
as lacunas regulamentares. Por exemplo, a definição de produto existente deve ser adaptada. 
A questão de se saber se o software ou as atualizações podem ser consideradas produtos 
autónomos quando tal seja relevante para efeitos de segurança deve ser esclarecida. O mesmo 
se verifica com a questão de se saber se a «colocação no mercado» deve, de facto, ser ainda o 
momento decisivo para a avaliação da segurança de um produto. Tal é particularmente 

8 Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, relativa às máquinas e que 
altera a Diretiva 95/16/CE (reformulação) (JO L 157 de 9.6.2006, p. 24).
9 Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à harmonização da 
legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização de equipamentos de rádio no mercado e que 
revoga a Diretiva 1999/5/CE (JO L 153 de 22.5.2014, p. 62).
10 Diretiva 2014/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à 
harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização no mercado de material elétrico 
destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (JO L 96 de 29.3.2014, p. 357).
11 Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2009, relativa à segurança dos 
brinquedos (JO L 170 de 30.6.2009, p. 1).
12 Diretiva 2001/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de dezembro de 2001, relativa à segurança 
geral dos produtos (JO L 11 de 15.1.2002, p. 4).
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importante quando, por exemplo, a capacidade do produto para desenvolver por si próprio as 
suas características poder levar a uma alteração das suas funções ao longo do tempo. 

Cumprimento das regras de segurança dos produtos

A relatora entende que os produtos devem ser seguros ao longo de todo o seu ciclo de vida. 
As regras de segurança dos produtos que incluam novas tecnologias devem ter em conta a 
especificidade destas tecnologias. É necessário criar um quadro jurídico uniforme à escala da 
UE para a IA que a diferencie de acordo com um grau de risco reduzido ou elevado, e 
segundo uma abordagem baseada nesse mesmo risco, a fim de alcançar um nível abrangente 
de segurança e evitar, ao mesmo tempo, uma fragmentação do mercado interno. A relatora 
propõe que se examinem os critérios de avaliação da conformidade já existentes e se 
colmatem as lacunas existentes através de medidas adequadas. É sua convicção que os 
produtos que contêm IA, IdC ou robótica apresentam um risco reduzido e devem beneficiar 
de uma avaliação simplificada da conformidade. 
Além disso é igualmente importante que as medidas propostas não imponham uma sobrecarga 
desnecessária às empresas em geral, e às PME em particular, que são a espinha dorsal do 
mercado único europeu.

Fiscalização eficaz do mercado

As melhores regras de segurança dos produtos darão pouco resultado se o seu cumprimento 
não for fiscalizado de forma eficiente. A aplicação das regras de segurança dos produtos e de 
fiscalização do mercado compete aos Estados-Membros. As autoridades nacionais de 
fiscalização do mercado, cujas atribuições são reforçadas pelo Regulamento (CE) 
n.º 1020/2019, desempenham um papel crucial neste contexto. Prestam um bom trabalho, mas 
a sua eficiência pode ainda ser melhorada, pelo que a relatora considera que devem ser 
disponibilizados recursos e pessoal suficientes para que as autoridades de fiscalização do 
mercado possam cumprir eficazmente o seu importante papel. Na opinião da relatora é 
também necessária uma cooperação reforçada entre as diferentes autoridades de fiscalização 
do mercado, e entre estas e as autoridades aduaneiras. Os valores mínimos de amostragem e 
de compras-mistério sistemáticas poderiam aumentar a identificação de produtos não seguros 
e assegurar a aplicação coerente das regras europeias em matéria de segurança dos produtos. 
Em especial, a relatora espera que os produtos comprados em linha e importados de países 
terceiros fiquem sujeitos à mesma vigilância rigorosa das autoridades de fiscalização do 
mercado. De momento, a atuação não é ainda suficiente, pelo que são necessários controlos 
mais eficazes para melhorar a segurança de todos os produtos. 

Produtos seguros nos mercados em linha

69 % dos utilizadores da Internet fizeram compras em linha em 2018. O número de produtos 
vendidos em linha está a aumentar todos os anos. Este mercado «novo» não deve pôr em 
causa o princípio da segurança dos produtos. A relatora é de opinião que a questão de se saber 
se o produto foi adquirido em linha ou fora de linha não deve desempenhar qualquer papel na 
proteção dos consumidores contra produtos não seguros. 
Por um lado, os mercados em linha permitem um acesso rápido a uma vasta gama de 
produtos, mas, por outro lado, representam um risco, uma vez que aqueles não se 
responsabilizam pelos produtos propostos. A relatora considera que os mercados em linha 
devem assumir responsabilidades acrescidas. Tal poderá implicar, por exemplo, que os 
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mercados em linha reconheçam de forma pró-ativa os produtos não seguros, ou sejam 
obrigados a verificar produtos através do sistema de alerta rápido para produtos não 
alimentares perigosos, o Safety Gate (Rapex). Isso poderia ser alcançado através da criação de 
um interface adequado. Hoje em dia, produtos não seguros que foram retirados de um 
mercado em linha reaparecem noutro. O aumento do intercâmbio de informações entre os 
mercados em linha poderia permitir combater esta situação.

Além disso, as autoridades de fiscalização do mercado deviam também centrar o seu trabalho 
nos mercados em linha, a fim de estabelecer um equilíbrio com o comércio em instalações 
fixas, aumentando assim não só a segurança dos produtos mas também uma concorrência 
mais justa no mercado da UE.

Rastreabilidade e recolhas de produtos

A rastreabilidade ao longo da cadeia de abastecimento é decisiva para melhorar a segurança 
dos produtos. A questão de se saber se se usa a tecnologia da cadeia de blocos ou outras 
tecnologias não é essencial. O que é fulcral é que estas tecnologias sejam interoperáveis e 
tenham potencial para dar um contributo significativo à melhoria da segurança dos produtos, 
em especial na IA, na IdC ou em produtos baseados na robótica.

Por último, mas não menos importante, a relatora pretende melhorar a eficiência das recolhas 
de produtos. A maioria das recolhas de produtos não alimentares não chega ao conhecimento 
dos consumidores e, por conseguinte, os produtos perigosos continuam a ser utilizados. Este 
problema deve ser resolvido o mais rapidamente possível, pelo que se propõe uma série de 
medidas destinadas a aumentar a eficácia das recolhas.

Na opinião da relatora, as medidas propostas no presente projeto de relatório aumentarão a 
segurança dos produtos, reforçando assim a confiança das cidadãs e cidadãos da UE no 
mercado interno europeu comum, mesmo em tempos de crise.
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ANEXO: LISTA DAS ENTIDADES OU PESSOAS
DE QUEM O RELATOR RECEBEU CONTRIBUIÇÕES

A lista que se segue é elaborada a título meramente voluntário, sob a exclusiva 
responsabilidade do relator. O relator recebeu contribuições das seguintes entidades ou 
pessoas durante a preparação do projeto de relatório:

Entity and/or 
person

Independent Retail Europe
Plastics Europe
European Telecommunication Network Operators´ Association
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)
European Commission (DG JUST, DG GROW and DG CNECT)
BIC
DEKRA
Bitcom
Digital Europe
Verband neutraler technischer Dienstleister (VdTÜV)
Der Mittelstandsverbund
Bundesverband deutscher Industrie (BDI)
Toy Industrie
Eurochamber
Facebook
Finnish Commerce Federation
French Retail Federation
Markenverband (German Brands Association)


