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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A União Europeia adoptou, nos últimos anos, numerosas disposições que estabelecem 
determinados requisitos aplicáveis aos fabricantes de produtos. Em primeira linha, está em 
causa a segurança dos consumidores e a protecção da saúde, observando-se também, nos 
últimos anos, uma preocupação crescente com as características ecológicas dos produtos -
cite-se, a título de exemplo, a directiva relativa aos requisitos de concepção ecológica dos 
produtos que consomem energia. As disposições são adoptadas de acordo com a denominada 
"nova abordagem", segundo a qual o fabricante é ele próprio responsável pelo cumprimento 
das normas e confirma o cumprimento das normas mediante a aposição da marca de 
conformidade CE. Esta regulamentação é, à primeira vista, não burocrática e pouco onerosa 
para os fabricantes. Mas acaba por suscitar problemas, quando fabricantes individuais ou 
grupos de fabricantes apõem a marca de conformidade CE sem respeitar as normas. Tal 
comporta riscos para os consumidores e para o ambiente. Além disso, os fabricantes honestos,
que respeitam as normas, são desfavorecidos em termos de concorrência, uma vez que 
suportam os custos do cumprimento enquanto a sua concorrência tem uma vantagem desleal. 
Por esse motivo, o Parlamento Europeu advogou, em diversas ocasiões, por exemplo,
aquando da adopção da directiva relativa aos requisitos de concepção ecológica dos produtos 
que consomem energia, uma fiscalização mais intensa do mercado. A Comissão apresentou 
agora uma proposta que responde a este pedido. Mas a proposta não vai suficientemente 
longe, uma vez que prevê um período de transição de dois anos. Nesses dois anos, os 
consumidores e o ambiente continuarão desnecessariamente expostos a produtos não 
controlados. Por esse motivo, o relator de parecer propõe que o prazo seja reduzido para um 
mês, para que as vantagens de uma melhor fiscalização do mercado possam ser aplicadas com 
a maior rapidez possível. Além disso, o relator de parecer propõe que o cumprimento das 
normas ambientais seja referido em todo o texto. Outras alterações dizem respeito à 
fiscalização na sequência de uma proibição. Frequentemente é interdita a venda, mas o 
cumprimento da proibição não é controlado. Outra alteração diz respeito à rapidez da 
actuação. Precisamente no caso de artigos sazonais ou de produtos em promoção, é necessário 
confiscar, dentro de poucos dias, ou mesmo de poucas horas, produtos defeituosos, pois 
poder-se-ão esgotar rapidamente. Além disso, é importante que os Estados-Membros 
coloquem à disposição pessoal suficiente para assegurar o bom desempenho das tarefas.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Considerando 1

(1) No intuito de reforçar o quadro geral 
para garantir que os produtos observem um 
elevado nível de protecção dos interesses 
públicos, como a saúde e a segurança, é 
necessário estabelecer determinados 
princípios e regras relativos à acreditação e à 
fiscalização do mercado, que são aspectos 
importantes desse quadro.

(1) No intuito de reforçar o quadro geral 
para garantir que os produtos observem um 
elevado nível de protecção dos interesses 
públicos, como a saúde e a segurança ou o 
ambiente, é necessário estabelecer
determinados princípios e regras relativos à 
acreditação e à fiscalização do mercado, que 
são aspectos importantes desse quadro.

Justificação

Em conformidade com o nº 1 do artigo 1º relativo ao "objecto e âmbito de aplicação", o 
relator sugere que seja introduzida uma referência clara à protecção do ambiente. É 
importante assegurar que, em todos os casos de incumprimento da legislação da UE, 
especialmente no domínio do ambiente, sejam adoptadas medidas adequadas.

Alteração 2
Artigo 13, nº 2

2. Os artigos 14.º a 23.º não são aplicáveis a 
produtos tal como definidos na alínea a) do 
artigo 2.º da Directiva 2001/95/CE quando 
esteja em causa a saúde e segurança dos 
consumidores.

Suprimido

Justificação

The Regulation should subsume the GPSD.  This would require removal or revision of some 
of the Recitals and deletion of Article 13(2).  Consumer products have to comply with a wide 
range of New Approach and other Directives that would come within the scope of the 
projected Regulation and it is unnecessarily complicated for certain provisions to be covered 
by the Regulations while leaving safety covered by the different provisions of the GPSD.  
Also, the GPSD only applies to consumer products and migrated products; it does not apply 
to business-only products.  However, the LVD covers all such products within its scope: 
presumably, in the future the safety of business-only electrical products would be covered by 
the LVD as modified by the Regulation and Decision, but the safety of consumer products and 
migrated products would be covered by the LVD + GPSD (as now): this is unnecessarily 
complicated.

Alteração 3
Artigo 16, nº 1

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 1. Os Estados-Membros devem assegurar a 



PA\669879PT.doc 5/7 PE 390.476v01-00

PT

comunicação e a coordenação entre as 
diversas autoridades de fiscalização do 
mercado.

comunicação e a coordenação entre as 
diversas autoridades de fiscalização do 
mercado sob a sua jurisdição.

Justificação

Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the 
market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the 
credibility of the CE marking.  We do not believe that any such credibility gap stems from two 
points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately 
flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, 
where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed 
from the market.  Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete 
follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at 
Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should 
require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Alteração 4
Artigo 16, nº 2, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros estabelecerão 
procedimentos adequados para verificar 
que medidas correctivas foram 
efectivamente aplicadas.

Justificação

Ver justificação da alteração 3.

Alteração 5
Artigo 16, nº 4

4. Os Estados-Membros devem criar, aplicar 
e actualizar periodicamente programas de 
fiscalização do mercado.

4. Os Estados-Membros devem criar, aplicar 
e actualizar periodicamente programas de 
fiscalização do mercado. Os 
Estados-Membros podem estabelecer 
acordos de cooperação com as partes 
interessadas, em particular com as 
organizações profissionais sectoriais, a fim 
de beneficiar das informações disponíveis 
sobre os mercados.

Justificação

Ver justificação da alteração 3.
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Alteração 6
Artigo 16, nº 5

5. Os Estados-Membros devem rever e 
avaliar periodicamente o funcionamento das 
suas actividades de fiscalização.

5. Os Estados-Membros devem rever e 
avaliar periodicamente o funcionamento das 
suas actividades de fiscalização e informar 
publicamente sobre os resultados.

Justificação

Ver justificação da alteração 3.

Alteração 7
Artigo 17, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

As autoridades terão o direito de recolher 
amostras de um produto, caso prevejam 
que este se esgotará rapidamente.

Justificação

Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often 
inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a 
distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the 
market, delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to 
the situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have 
been already sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer 
products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as 
electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs 
authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in 
compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product 
in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal 
action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of 
characterised default of compliance with EU legislation. 

Alteração 8
Artigo 24, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros assegurarão que as 
suas autoridades aduaneiras dispõem dos 
poderes e recursos necessários ao bom 
desempenho das suas funções.
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Justificação

A bem da coerência e eficácia de todo o enquadramento da comercialização de produtos, o 
relator sugere a introdução, para os controlos aduaneiros, de uma disposição semelhante à 
aplicável às autoridades de fiscalização do mercado, nos termos do nº 3 do artigo 16º.

Alteração 9
Artigo 34

Para facilitar a aplicação do presente 
regulamento, a Comissão elaborará 
orientações.

Para facilitar a aplicação do presente 
regulamento, a Comissão elaborará 
orientações em consulta com as partes 
interessadas.

Justificação

As partes interessadas devem ser consultadas pela Comissão aquando da elaboração de 
orientações para efeitos de aplicação.

Alteração 10
Artigo 38, parágrafo 2

O capítulo III é aplicável com efeitos dois 
anos após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

O capítulo III é aplicável com efeitos um 
mês após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Justificação

É inaceitável um prazo adicional de dois anos para que a fiscalização do mercado possa 
funcionar em condições eficazes, que são urgentemente necessárias. Os fabricantes que 
respeitam a legislação e as normas europeias enfrentam actualmente graves ameaças por 
parte de concorrentes desleais.


