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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
segurança dos brinquedos
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0009)1,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0039/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, bem como da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
(A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

                                               
1 JOC ... / Ainda não publicado no JO.
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Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A marcação CE, que consubstancia a 
conformidade de um brinquedo, é o 
corolário visível de todo um processo que 
abrange a avaliação da conformidade em 
sentido lato. A presente directiva deve, 
assim, estabelecer os princípios gerais que 
regulam a utilização da marcação CE e as 
regras relativas à sua aposição.

(21) A marcação CE, que indica a 
conformidade de um brinquedo, é o 
corolário visível de todo um processo que 
abrange a avaliação da conformidade em 
sentido lato. A presente directiva deve, 
assim, estabelecer as regras relativas à sua 
aposição aos brinquedos.

Or. en

Justificação

Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 2

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «fabricante», uma pessoa singular ou 
colectiva que projecte ou faça projectar, 
realize ou faça realizar um brinquedo, em 
seu próprio nome ou da sua própria marca;

(3) «fabricante», uma pessoa singular ou 
colectiva que projecte ou faça projectar, 
realize ou faça realizar um brinquedo e o 
comercialize em seu próprio nome ou da 
sua própria marca;

Or. en

Justificação

Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 3

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) «mandatário», qualquer pessoa 
singular ou colectiva estabelecida na 
Comunidade ou que tenha sido 
mandatada por escrito pelo fabricante 
para agir em seu nome relativamente a 
funções especificadas;

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «distribuidor», qualquer pessoa singular 
ou colectiva na cadeia de abastecimento 
que disponibiliza um brinquedo no 
mercado;

(4) “distribuidor”, qualquer pessoa singular 
ou colectiva na cadeia de abastecimento, 
que não o fabricante ou o importador, que 
disponibiliza um produto no mercado;

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «norma harmonizada», uma norma (7) «norma harmonizada», uma norma 
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adoptada por um dos organismos europeus 
de normalização constantes do anexo I da 
Directiva 98/34/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, em conformidade 
com o artigo 6.º da Directiva 98/34/CE;

adoptada por um dos organismos europeus 
de normalização constantes do anexo I da 
Directiva 98/34/CE, com base num pedido 
apresentado pela Comissão, em 
conformidade com o artigo 6.º dessa
Directiva;

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) "legislação comunitária de 
harmonização", qualquer legislação 
comunitária que vise harmonizar as 
condições para a comercialização de 
produtos;

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) "organismo de avaliação da 
conformidade", qualquer organismo que 
execute actividades de avaliação da 
conformidade, incluindo as de 
calibragem, ensaio, certificação e 
inspecção;
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Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

«organismo nacional de acreditação», na 
acepção que lhe é dada pelo Regulamento 
(CE) n.º […];

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes garantem que os seus 
brinquedos são projectados e fabricados 
em conformidade com os requisitos 
essenciais de segurança previstos no artigo 
9.º e no anexo II.

1. Ao colocarem os seus brinquedos no 
mercado, os fabricantes garantem que os 
aqueles foram projectados e fabricados em 
conformidade com os requisitos essenciais 
de segurança previstos no artigo 9.º e no 
anexo II.

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a conformidade do brinquedo 
com os requisitos aplicáveis tiver sido 
demonstrada através desse procedimento, 
os fabricantes elaboram a declaração CE de 
conformidade a que se refere o artigo 14.º e 
apõem a marcação de conformidade 
prevista no n.º 1 do artigo 16.º

Sempre que a conformidade de um
brinquedo com os requisitos aplicáveis 
tiver sido demonstrada através desse 
procedimento, os fabricantes elaboram a 
declaração CE de conformidade a que se 
refere o artigo 14.º e apõem a marcação de 
conformidade nos termos dos artigos 15.º 
e 16.º.

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os fabricantes atestam a aplicação de 
procedimentos que garantem a 
conformidade continuada de produções 
em série. Devem ser devidamente 
consideradas as alterações efectuadas no 
projecto ou nas características do produto, 
ou nas normas harmonizadas que 
constituíram a referência para a 
comprovação da conformidade de um 
brinquedo.

4. Os fabricantes atestam a aplicação de 
procedimentos a fim de garantir que se 
mantenha a conformidade das produções 
em série. Devem ser devidamente 
consideradas as alterações efectuadas no 
projecto ou nas características do produto, 
ou nas normas harmonizadas que 
constituíram a referência para a 
comprovação da conformidade de um 
brinquedo.

Em todos os casos em que seja apropriado, 
os fabricantes realizam testes por 
amostragem dos brinquedos 
comercializados, analisam reclamações, 
mantendo, eventualmente, um registo das 
reclamações, e informam os distribuidores 
dessas acções de controlo.

Em todos os casos em que seja apropriado 
para a protecção da saúde e da segurança 
dos consumidores, os fabricantes realizam 
testes por amostragem dos produtos 
comercializados, analisam reclamações, 
mantendo, eventualmente, um registo das 
reclamações, bem como dos produtos não 
conformes e dos produtos retirados, e 
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informam os distribuidores das acções de 
controlo.

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os fabricantes indicam o seu nome e o 
endereço de contacto no brinquedo, ou, se 
as dimensões ou a natureza deste não o 
permitirem, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o brinquedo.

6. Os importadores indicam o seu nome, 
designação comercial ou marca comercial 
registada e o endereço de contacto no 
produto de construção, ou, se tal não for 
possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o brinquedo. O 
endereço deve indicar um único ponto no 
qual é possível entrar em contacto com o 
fabricante.

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os fabricantes garantem que o 
brinquedo vem acompanhado das 
instruções e informações respeitantes à 
segurança numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais, 
tal como determinado pelo 
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Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes que consideram ou têm 
motivos para crer que determinado 
brinquedo que colocaram no mercado não 
é conforme à legislação comunitária 
aplicável tomam as medidas correctivas 
que se impõem para que o brinquedo se 
torne conforme ou seja retirado do 
mercado e recolhido junto dos utilizadores 
finais, se oportuno. Do facto informam 
imediatamente as autoridades nacionais 
dos Estados-Membros em que
disponibilizaram o brinquedo, 
fornecendo-lhes as informações 
pertinentes, sobretudo no que se refere à 
não conformidade e às medidas correctivas 
aplicadas.

7. Os fabricantes que consideram ou têm 
motivos para crer que determinado 
brinquedo que colocaram no mercado não 
é conforme à harmonização da legislação 
comunitária aplicável tomam de imediato 
as medidas correctivas que se impõem para 
que o brinquedo se torne conforme, para o 
retirar ou recolher, se oportuno. Para além 
disso, caso o brinquedo apresente um 
risco, os fabricantes informam 
imediatamente as autoridades nacionais 
competentes dos Estados-Membros onde
disponibilizaram o produto, 
fornecendo-lhes as informações 
pertinentes, sobretudo no que se refere à
não conformidade e às medidas correctivas 
aplicadas.

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se as autoridades nacionais competentes
o solicitarem, os fabricantes facultam toda 
a informação e documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade do 
brinquedo. Devem cooperar com as 
referidas autoridades, a pedido destas, em 
qualquer acção para evitar os riscos 
decorrentes de brinquedos que tenham 
colocado no mercado. 

8. Na sequência de um pedido 
fundamentado das autoridades nacionais 
competentes, os distribuidores 
facultam-lhes toda a informação e 
documentação necessárias para demonstrar 
a conformidade do brinquedo, numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida por essa autoridade.
Devem cooperar com essas autoridades, a 
pedido destas, em qualquer acção 
empreendida para eliminar os riscos 
decorrentes de brinquedos que tenham 
colocado no mercado. 

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fabricantes podem mandatar por 
escrito qualquer pessoa singular ou 
colectiva estabelecida na Comunidade
(«mandatário») para agir em seu nome 
relativamente a funções especificadas no 
que respeita às responsabilidades que lhes 
são impostas nos termos da presente 
directiva.

1. Um fabricante pode nomear, por 
escrito, um mandatário.

Or. en
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Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não podem fazer parte do respectivo 
mandato os deveres previstos no n.º 1 do 
artigo 3.º e a elaboração da documentação 
técnica.

2. Não fazem parte do respectivo mandato 
os deveres previstos no n.º 1 do artigo 3.º e 
a elaboração da documentação técnica.

Or. en

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que um fabricante tenha 
designado um mandatário, este deve, no 
mínimo:

3. Um mandatário desempenha as tarefas 
especificadas no mandato recebido do 
fabricante. O mandato permite que o 
mandatário faça, no mínimo o seguinte:

(a) manter à disposição das autoridades de 
fiscalização nacionais a declaração de 
conformidade CE e a documentação 
técnica, por um período de dez anos;

(a) mantenha à disposição das autoridades 
de fiscalização nacionais a declaração de 
conformidade CE e a documentação 
técnica, por um período de dez anos;

(b) se as autoridades nacionais
competentes o solicitarem, facultar toda a 
informação e documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade do
brinquedo;

(b) Na sequência de um pedido 
fundamentado da autoridade nacional
competente, facultar toda a informação e 
documentação necessárias a essa 
autoridade para demonstrar a 
conformidade de um brinquedo;

(c) cooperar com as autoridades 
competentes, a pedido destas, no que se 
refere a qualquer acção para evitar os 
riscos decorrentes de brinquedos 
abrangidos pelo seu mandato.

(c) cooperar com as autoridades nacionais 
competentes, a seu pedido, no que se refere 
a qualquer acção empreendida para 
eliminar os riscos decorrentes de 
brinquedos abrangidos pelo seu mandato.
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Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando colocam um brinquedo no 
mercado, os importadores actuam com a 
devida diligência em relação aos 
requisitos aplicáveis.

1. Os importadores só colocam 
brinquedos conformes no mercado 
comunitário.

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de colocarem um brinquedo no 
mercado, os importadores verificam se o 
fabricante aplicou o procedimento de 
avaliação da conformidade adequado. 

2. Antes de colocarem um brinquedo no 
mercado, os importadores garantem que o 
fabricante aplicou o procedimento de 
avaliação da conformidade adequado. 

Verificam se elaborou a documentação 
técnica, se o brinquedo ostenta a marcação 
de conformidade exigida, se vem 
acompanhado dos necessários documentos 
e ainda se o fabricante respeitou os 
requisitos previstos nos n.ºs 5 e 6 do artigo 
3.º

Garantem que elaborou a documentação 
técnica, se o brinquedo ostenta a marcação 
ou marcações de conformidade exigidas, 
se vem acompanhado dos necessários 
documentos e ainda se o fabricante 
cumpriu os requisitos previstos nos n.ºs 5 e 
6 do artigo 3.º

Sempre que um importador detecte que um 
brinquedo não é conforme com os 
requisitos essenciais de segurança previstos 

Sempre que um importador considere ou 
tenha razões que o levem a considerar que 
um brinquedo não é conforme com os 
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no artigo 9.º e no anexo II, só pode colocar
o brinquedo no mercado após este ter sido
posto em conformidade com esses 
requisitos.

requisitos essenciais de segurança previstos 
no artigo 9.º e no anexo II, não coloca o 
brinquedo no mercado até que este tenha
sido posto em conformidade com esses 
requisitos. Para além disso, caso o 
brinquedo apresente um risco, o 
importador informa desse facto o 
fabricante e as autoridades de fiscalização 
do mercado. 

Or. en

Justificação

 Adaptações técnicas ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os importadores indicam o seu nome e o 
endereço de contacto no brinquedo, ou, se 
as dimensões ou a natureza deste não o 
permitirem, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o brinquedo.

3. Os importadores indicam o seu nome, a 
designação comercial registada ou marca 
comercial registada e o endereço de 
contacto no brinquedo, ou, se tal não for 
possível, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o brinquedo.

Or. enJustificação

Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os importadores garantem que o 
brinquedo vem acompanhado das 
instruções e informações respeitantes à 
segurança numa língua que possa ser 
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facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais, 
tal como determinado pelo 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que se considere adequado à 
luz dos riscos apresentados por um 
brinquedo, e para proteger a saúde e a 
segurança dos consumidores, os 
importadores realizarão testes por 
amostragem dos brinquedos 
comercializados, investigarão e, se 
necessário, conservarão um registo de 
reclamações, brinquedos não conformes e 
brinquedos retirados e manterão os 
distribuidores informados de tais 
controlos.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os importadores que consideram ou têm 
motivos para crer que determinado 

5. Os importadores que consideram ou têm 
motivos para crer que determinado 
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brinquedo que colocaram no mercado não 
é conforme à legislação comunitária 
aplicável tomam as medidas correctivas 
que se impõem para que o brinquedo se 
torne conforme ou seja retirado do 
mercado e recolhido junto dos utilizadores 
finais, se oportuno. Do facto informam 
imediatamente as autoridades nacionais 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o brinquedo, 
fornecendo-lhes as informações 
pertinentes, sobretudo no que se refere à 
não conformidade e às medidas correctivas 
aplicadas.

brinquedo que colocaram no mercado não 
é conforme à legislação comunitária de 
harmonização aplicável tomam 
imediatamente as medidas correctivas que 
se impõem para que o brinquedo se torne 
conforme, seja retirado ou recolhido, se 
oportuno.  Além disso, caso o brinquedo 
represente um risco, os importadores 
informam imediatamente do facto as 
autoridades nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o brinquedo, fornecendo-lhes as 
informações pertinentes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e a quaisquer
medidas correctivas aplicadas.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se as autoridades nacionais 
competentes o solicitarem, os 
importadores facultam toda a informação e 
documentação necessárias para demonstrar 
a conformidade do brinquedo. Devem 
cooperar com as referidas autoridades, a 
pedido destas, em qualquer acção para 
evitar os riscos decorrentes de brinquedos 
que tenham colocado no mercado.

7. Em resposta a um pedido 
fundamentado de uma autoridade 
nacional competente, os importadores 
facultam-lhe toda a informação e 
documentação necessárias para demonstrar 
a conformidade de um brinquedo, numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida por essa autoridade.
Devem cooperar com a referida 
autoridade, a pedido desta, em qualquer 
acção adoptada para eliminar os riscos 
decorrentes de brinquedos que tenham 
colocado no mercado.

Or. en
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Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um brinquedo 
no mercado, os distribuidores verificam se 
o brinquedo ostenta a marcação de 
conformidade exigida, se vem 
acompanhado dos necessários documentos 
e ainda se o fabricante e o importador 
observaram os requisitos indicados nos n.ºs 
5 e 6 do artigo 3.º e no n.º 3 do artigo 5.º

2. Antes de disponibilizarem um produto 
no mercado, os distribuidores verificam se 
o produto ostenta a marcação ou 
marcações de conformidade exigidas, se 
vem acompanhado dos necessários 
documentos e das instruções e 
informações respeitantes à segurança, 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores no 
Estado-Membro no qual o produto é 
colocado no mercado, e ainda se o 
fabricante e o importador observaram os 
requisitos indicados nos [nos 5 e 6 do 
artigo 7º] e no [nº 3 do artigo 9º].

Sempre que um distribuidor detecte que 
um brinquedo não é conforme com os 
requisitos essenciais de segurança previstos 
no artigo 9.º e no anexo II, só pode colocar
o brinquedo no mercado após este ter sido
posto em conformidade com esses
requisitos. Do facto informa o fabricante 
ou o importador.

Sempre que um distribuidor considere ou 
tenha motivos para considerar que um 
brinquedo não é conforme com os 
requisitos essenciais de segurança previstos 
no artigo 9.º e no anexo II, não colocará o 
brinquedo no mercado enquanto este não 
tiver sido posto em conformidade. Para 
além disso, caso o produto apresente um 
risco, o distribuidor informa desse facto o 
fabricante ou o importador, bem como as 
autoridades de fiscalização do mercado.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os distribuidores que consideram ou têm 
motivos para crer que determinado 
brinquedo que disponibilizaram no 
mercado não é conforme à legislação 
comunitária aplicável tomam as medidas 
correctivas que se impõem para que o 
brinquedo se torne conforme ou seja 
retirado do mercado e recolhido junto dos 
utilizadores finais, se oportuno. Do facto
informam imediatamente as autoridades 
nacionais dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o brinquedo, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, sobretudo 
no que se refere à não conformidade e às
medidas correctivas aplicadas.

4. Os distribuidores que consideram ou têm 
motivos para crer que determinado 
brinquedo que disponibilizaram no 
mercado não é conforme à legislação 
comunitária de harmonização aplicável 
asseguram que são tomadas as medidas 
correctivas que se impõem para que o 
brinquedo se torne conforme, seja retirado 
ou recolhido, se oportuno. Além disso, se o 
brinquedo apresentar um risco, os 
distribuidores informam imediatamente do 
facto as autoridades nacionais competentes
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o brinquedo, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, sobretudo 
no que se refere à não conformidade e a 
quaisquer medidas correctivas aplicadas.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as autoridades nacionais 
competentes o solicitarem, os 
distribuidores facultam toda a informação 
e documentação necessárias para 
demonstrar a conformidade do brinquedo. 
Devem cooperar com as referidas 
autoridades, a pedido destas, em qualquer 
acção para evitar os riscos decorrentes de 
brinquedos que tenham disponibilizado no 

5. Em resposta a um pedido 
fundamentado de uma autoridade 
nacional competente, os distribuidores 
facultam-lhe toda a informação e 
documentação necessárias para demonstrar 
a conformidade de um brinquedo. Devem 
cooperar com a referida autoridade, a 
pedido desta, em qualquer acção adoptada
para eliminar os riscos decorrentes de 
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mercado. brinquedos que tenham disponibilizado no 
mercado.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os importadores ou distribuidores que 
coloquem no mercado um brinquedo em 
seu próprio nome ou marca têm os 
mesmos deveres que os fabricantes nos 
termos do artigo 3.º

Para efeitos da presente directiva, os 
importadores ou distribuidores são 
considerados fabricantes e têm os mesmos 
deveres que os fabricantes nos termos do 
artigo 3.º, sempre que coloquem no 
mercado um brinquedo em seu próprio 
nome ou marca ou alterem um brinquedo 
já colocado no mercado de tal modo que a 
conformidade com os requisitos aplicáveis 
possa ser afectada.

Os importadores ou distribuidores que 
alterarem um brinquedo de tal modo que 
a conformidade com os requisitos 
essenciais de segurança previstos no 
artigo 9.º e no anexo II possa ser afectada 
têm os mesmos deveres que os fabricantes 
nos termos do artigo 7.º, em relação a 
essas alterações.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Os operadores económicos devem poder
identificar:

Os operadores económicos identificam às 
autoridades de fiscalização do mercado, 
mediante pedido e por um período de dez 
anos:

(a) o operador económico que lhes 
forneceu determinado brinquedo;

(a) o operador económico que lhes 
forneceu determinado brinquedo;

(b) o operador económico a quem 
forneceram determinado brinquedo.

(b) o operador económico a quem 
forneceram determinado brinquedo.

Os operadores económicos devem dispor 
de sistemas e procedimentos adequados 
que lhes permitam facultar às autoridades 
de fiscalização do mercado essa 
informação, mediante pedido, por um 
período de dez anos.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um Estado-Membro ou a 
Comissão considerarem que uma norma 
harmonizada não obedece inteiramente aos 
requisitos que abrange e que se encontram 
estabelecidos no artigo 9.º e no anexo II, a 
Comissão ou o Estado-Membro em causa 
devem submeter a questão à apreciação do 
Comité criado pelo artigo 5.º da Directiva 
98/34/CE, a seguir designado o «Comité», 
apresentando as respectivas razões. O

1. Sempre que um Estado-Membro ou a 
Comissão considerarem que uma norma 
harmonizada não obedece inteiramente aos 
requisitos que abrange e que se encontram 
estabelecidos no artigo 9.º e no anexo II, a 
Comissão ou o Estado-Membro em causa 
devem submeter a questão à apreciação do 
Comité criado pelo artigo 5.º da Directiva 
98/34/CE, apresentando as respectivas 
razões. Depois de consultar os organismos 
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Comité emitirá um parecer sem demora. europeus de normalização pertinentes, o
Comité emitirá um parecer sem demora.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração CE de conformidade deve 
conter, no mínimo, os elementos 
especificados no anexo III, e deve ser 
continuamente actualizada. A declaração 
CE de conformidade deve seguir a 
estrutura cujo modelo consta do anexo 
III.

2. A declaração CE de conformidade deve 
seguir a estrutura cujo modelo consta do 
anexo III da Decisão n.º .../2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de ... 
relativa a um quadro comum para a 
comercialização de produtos 1, conter os 
elementos especificados no anexo II da 
referida decisão e deve ser actualizada. 
Será traduzida para a língua ou línguas 
exigidas pelo Estado-Membro em cujo 
mercado o produto é colocado ou 
disponibilizado.
___________
1 JO L ...

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Princípios gerais da marcação CE Marcação CE
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Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 34

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A marcação CE só pode ser aposta pelo 
fabricante ou pelo seu mandatário.

2. A marcação CE obedecerá aos 
princípios gerais enunciados no artigo 
30.º do Regulamento (CE) n.º… .

Ao apor ou mandar apor a marcação CE 
de conformidade, o fabricante assume a 
responsabilidade pela conformidade do 
brinquedo com os requisitos previstos na 
presente directiva. 

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A marcação CE é a única marcação 
que atesta a conformidade do brinquedo 
com os requisitos aplicáveis. 

Suprimido

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 36

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros abstêm-se de 
introduzir na sua regulamentação 
nacional ou dela retiram qualquer 
menção a outra marcação de 
conformidade que não seja a marcação 
CE no que diz respeito à conformidade 
com as disposições constantes da presente 
directiva. 

Suprimido

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. É proibido apor num brinquedo 
marcações, sinais e inscrições susceptíveis 
de induzir terceiros em erro quanto ao 
significado ou ao grafismo, ou a ambos, 
da marcação CE. Pode ser aposta no 
brinquedo qualquer outra marcação, 
desde que não prejudique a visibilidade, a 
legibilidade e o significado da marcação 
CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Regras e condições para a aposição da 
marcação CE

Regras e condições de aposição da 
marcação CE em brinquedos

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A marcação CE de conformidade é 
constituída pelas iniciais «CE» de acordo 
com o seguinte grafismo: 

Suprimido

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a marcação CE for reduzida ou 
ampliada, devem ser respeitadas as 
proporções indicadas na figura graduada 
no n.º 1 supra.

Suprimido

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 41

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na ausência de uma dimensão 
específica mencionada na legislação 
específica, a marcação CE deve ter uma 
altura mínima de 5 milímetros.

Suprimido

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 42

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem decidir que 
a avaliação e vigilância referidas no n.º 1 

2. Os Estados-Membros podem decidir que 
a avaliação e vigilância referidas no n.º 1 
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sejam efectuadas pelos organismos 
nacionais de acreditação na acepção do 
Regulamento (CE) n.º […], em 
conformidade com esse mesmo 
regulamento.

sejam efectuadas por um organismo 
nacional de acreditação na acepção do 
Regulamento (CE) n.º […], em 
conformidade com esse mesmo 
regulamento.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 43

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a autoridade notificadora 
delegar, subcontratar ou de outro modo 
confiar as tarefas de avaliação, notificação 
ou vigilância referidas no n.º 1 a um 
organismo que não seja uma entidade 
estatal, esse organismo ao qual foram 
delegadas, subcontratadas ou de outro 
modo confiadas as tarefas mencionadas 
deve ser uma entidade jurídica e garantir a 
cobertura das suas responsabilidades pelas 
actividades que efectua.

3. Sempre que a autoridade notificadora 
delegar ou, de outro modo, confiar as 
tarefas de avaliação, notificação ou 
fiscalização referidas no n.º 1 a um 
organismo que não seja uma entidade 
pública, esse organismo deve ser uma 
entidade jurídica e cumprir, mutatis 
mutandis, os requisitos referidos nos 
números 1 a 6 do artigo 23.º  Além disso, 
deve garantir a cobertura das suas 
responsabilidades pelas actividades que 
efectua.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A autoridade notificadora assume 
plena responsabilidade pelas tarefas 
executadas pelo organismo referido no n.º 
3.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades notificadoras devem 
observar os requisitos enunciados nos n.ºs 
2 a 7.

Suprimido

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades notificadoras não devem 
propor nem efectuar qualquer actividade 

5. As autoridades notificadoras não devem 
propor nem efectuar qualquer actividade 
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desempenhada pelos organismos de 
avaliação da conformidade, nem prestar 
serviços de consultoria.

desempenhada pelos organismos de 
avaliação da conformidade, nem prestar 
serviços de consultoria de cariz comercial 
ou concorrencial. 

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades notificadoras devem 
prever mecanismos para salvaguardar a 
confidencialidade da informação obtida.

6. As autoridades notificadoras devem 
salvaguardar a confidencialidade da 
informação que obtêm.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros informam a 
Comissão e os outros Estados-Membros
dos respectivos procedimentos nacionais
referentes à avaliação e notificação dos 
organismos de avaliação da conformidade, 
bem como à vigilância dos organismos 
notificados, e de qualquer alteração nessa 
matéria. 

Os Estados-Membros informam a 
Comissão dos respectivos procedimentos 
referentes à avaliação e notificação dos 
organismos de avaliação da idade, bem 
como à vigilância dos organismos 
notificados, e de qualquer alteração nessa 
matéria. 

Or. en
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Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os organismos de avaliação da 
conformidade são organismos terceiros 
independentes da organização ou do 
produto que avaliam.

3. Os organismos de avaliação da 
conformidade são organismos terceiros 
independentes da organização ou do 
produto que avaliam. 

Podem ser considerados como tal os 
organismos pertencentes a associações 
comerciais ou profissionais 
representantes de empresas de concepção, 
fabrico, fornecimento, montagem, 
utilização ou manutenção dos brinquedos 
que avaliam, desde que sejam 
demonstradas a sua independência e a 
inexistência de conflitos de interesse.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores e 
o pessoal encarregado de executar as 
tarefas de avaliação e verificação não 
podem ser o projectista, o fabricante, o 
fornecedor, o instalador, o comprador, o 
proprietário, o utilizador ou o responsável 

4. Os organismos de avaliação da 
conformidade, os seus quadros superiores e 
o pessoal encarregado de executar as 
tarefas de avaliação e verificação não 
podem ser o projectista, o fabricante, o 
fornecedor, o instalador, o comprador, o 
proprietário, o utilizador ou o responsável 
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pela manutenção dos produtos a avaliar, 
nem o mandatário de uma dessas partes. 
Não podem intervir directamente no 
projecto, no fabrico ou na construção, na 
comercialização, na instalação, na 
utilização ou na manutenção desses 
produtos, nem ser mandatários das partes 
envolvidas nessas actividades.

pela manutenção dos brinquedos a avaliar, 
nem o mandatário de uma dessas partes. 
Tal não exclui a utilização dos brinquedos 
avaliados que são necessários para o 
exercício das actividades do organismo de 
avaliação da conformidade ou a utilização 
de tais produtos para fins pessoais. 

O organismo de avaliação da 
conformidade, os seus gestores de topo e o 
pessoal responsável por executar a 
avaliação de conformidade não podem 
intervir directamente no projecto, no 
fabrico ou na construção, na 
comercialização, na instalação, na 
utilização ou na manutenção desses 
brinquedos, nem ser mandatários das 
partes envolvidas nessas actividades. Não 
desenvolverão qualquer actividade 
prejudicial à sua independência, ao seu 
julgamento e à sua integridade, 
relativamente às actividades de avaliação 
da conformidade para as quais são 
notificados. Tal aplica-se, em especial, aos 
serviços de consultoria.

Não podem prestar serviços de consultoria 
relacionados com as actividades de 
avaliação da conformidade para as quais 
são notificados e com os produtos 
destinados a ser colocados no mercado 
comunitário. Esta exigência não exclui a 
possibilidade de intercâmbio de 
informações técnicas entre os fabricantes 
e os organismos de avaliação da 
conformidade, nem a utilização de 
produtos avaliados que sejam necessários 
ao funcionamento dos referidos 
organismos.
Os organismos de avaliação da 
conformidade velam por que as actividades 
das suas filiais ou subcontratantes não 
afectem a confidencialidade, a 
objectividade e a imparcialidade das 
respectivas actividades de avaliação da 
conformidade.

Os organismos de avaliação da 
conformidade velam por que as actividades 
das suas filiais ou subcontratantes não 
afectem a confidencialidade, a 
objectividade e a imparcialidade das 
respectivas actividades de avaliação da 
conformidade.
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Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 51

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem ter capacidade para 
executar todas as tarefas de avaliação da 
conformidade atribuídas a tais organismos 
em conformidade com o disposto no artigo 
19.º e relativamente às quais tiverem sido 
notificados, quer as referidas tarefas sejam 
executadas por eles próprios, quer em seu 
nome e sob responsabilidade sua.

6. Os organismos de avaliação da 
conformidade devem ter capacidade para 
executar todas as tarefas de avaliação da 
conformidade que lhes são atribuídas pelo
artigo 19.º e relativamente às quais tiverem 
sido notificados, quer as referidas tarefas 
sejam executadas por eles próprios, quer 
em seu nome e sob responsabilidade sua.

Em todas as circunstâncias e para cada 
procedimento de avaliação da 
conformidade e para cada tipo ou categoria 
de produtos para os quais tenham sido 
notificados, os organismos de avaliação da 
conformidade devem dispor do pessoal 
necessário com conhecimentos técnicos e 
experiência suficiente e adequada para 
desempenhar as tarefas de avaliação da 
conformidade. Devem dispor dos meios 
necessários para a boa execução das tarefas 
técnicas e administrativas relacionadas 
com as actividades de avaliação da 
conformidade e devem ter acesso a todos 
os equipamentos e instalações necessários.

Em todas as circunstâncias e para cada 
procedimento de avaliação da 
conformidade e cada tipo ou categoria de 
produtos relativamente aos quais tenham 
sido notificados, os organismos de 
avaliação da conformidade devem dispor:

(a) do pessoal necessário com 
conhecimentos técnicos e experiência 
suficiente e adequada para desempenhar as 
tarefas de avaliação da conformidade;
(b) de descrições dos procedimentos de 
avaliação da conformidade, para garantir 
a sua transparência e possibilidade de 
reprodução. Deverão ainda aplicar uma 
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política e procedimentos capazes de 
separar as tarefas executadas na 
qualidade de organismo notificado das 
restantes actividades;
(c) de procedimentos de realização das 
respectivas actividades, tendo em conta a 
dimensão, o sector, a estrutura das 
empresas, o grau de complexidade da 
tecnologia do produto em causa e o 
volume da produção ou o seu fabrico em 
série.
Devem dispor dos meios necessários para a 
boa execução das tarefas técnicas e 
administrativas relacionadas com as 
actividades de avaliação da conformidade e 
devem ter acesso a todos os equipamentos 
e instalações necessários.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 52

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) conhecimento e compreensão 
adequados dos requisitos essenciais, das 
normas harmonizadas aplicáveis, bem 
como das disposições pertinentes da 
legislação comunitária e dos regulamentos 
de execução aplicáveis;

(c) conhecimento e compreensão 
adequados dos requisitos essenciais, das 
normas harmonizadas aplicáveis, bem 
como das disposições pertinentes da 
legislação comunitária de harmonização e 
dos seus regulamentos de execução;

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 53

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Os organismos de avaliação da 
conformidade participam nas actividades 
de normalização pertinentes e nas 
actividades do grupo de coordenação dos 
organismos notificados criado ao abrigo do 
artigo 36.º, ou velam por que o seu pessoal 
de avaliação seja informado dessas 
actividades, e aplicam como orientações 
gerais as decisões e os documentos 
administrativos que resultem do trabalho 
desse grupo.

11. Os organismos de avaliação da 
conformidade participam nas actividades 
de normalização pertinentes e nas 
actividades do grupo de coordenação dos 
organismos notificados criado ao abrigo da 
legislação comunitária de harmonização 
aplicável, ou velam por que o seu pessoal 
da avaliação seja informado dessas 
actividades, e aplicam como orientações 
gerais as decisões e os documentos 
administrativos que resultem do trabalho 
desse grupo. 

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 54

Proposta de directiva
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

Presume-se que cumprem os requisitos 
previstos no artigo 25.º os organismos de 
avaliação da conformidade que 
demonstrem conformidade com os critérios 
estabelecidos nas normas harmonizadas, 
cuja referência tenha sido publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Presume-se que cumprem os requisitos 
previstos no artigo 25.º, na medida em que 
as normas harmonizadas aplicáveis se 
apliquem a esses requisitos, os organismos 
de avaliação da conformidade que 
demonstrem conformidade com os critérios 
estabelecidos nas normas harmonizadas 
aplicáveis ou em parte das mesmas, cuja 
referência tenha sido publicada no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Or. en
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Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 55

Proposta de directiva
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Objecção formal a uma norma 

harmonizada
Sempre que um Estado-Membro ou a 
Comissão tiverem uma objecção formal 
contra as normas harmonizadas referidas 
no artigo 26.º, aplica-se o disposto no 
artigo 13.º.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 56

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um organismo de avaliação 
da conformidade subcontratar tarefas 
específicas relacionadas com a avaliação 
da conformidade ou recorrer a uma filial, 
deve assegurar-se que tanto o 
subcontratante como a filial observam os 
requisitos definidos no artigo 25.º

1. Sempre que um organismo notificado
subcontratar tarefas específicas 
relacionadas com a avaliação da 
conformidade ou recorrer a uma filial, deve 
assegurar-se que tanto o subcontratante 
como a filial observam os requisitos 
definidos no artigo 25.º e informar do 
facto a autoridade notificadora.

Or. en
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Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 57

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos de avaliação da 
conformidade assumem plena 
responsabilidade pelas tarefas executadas 
por subcontratantes ou filiais onde quer 
que estes se encontrem estabelecidos. 

2. Os organismos notificados assumem 
plena responsabilidade pelas tarefas 
executadas por subcontratantes ou filiais 
onde quer que estes se encontrem 
estabelecidos. 

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 58

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os organismos de avaliação da 
conformidade mantêm à disposição das 
autoridades nacionais os documentos 
pertinentes referentes à avaliação das 
qualificações do subcontratante ou da filial 
e do trabalho efectuado pelo primeiro ou 
pela segunda, ao abrigo do artigo 19.º

4. Os organismos notificados mantêm à 
disposição da autoridade notificadora os 
documentos pertinentes referentes à 
avaliação das qualificações do 
subcontratante ou da filial e do trabalho 
por estes efectuado, ao abrigo do artigo 
19.º

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 59

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se a notificação não tem por base o 
certificado de acreditação referido no n.º 2 
do artigo 28.º, a autoridade notificadora 
faculta à Comissão e aos outros 
Estados-Membros todas as provas 
documentais necessárias à verificação da 
competência do organismo de avaliação da 
conformidade.

4. Se a notificação não tem por base o 
certificado de acreditação referido no n.º 2 
do artigo 28.º, a autoridade notificadora 
faculta à Comissão e aos outros 
Estados-Membros as provas documentais 
comprovativas da competência do 
organismo de avaliação da conformidade e
das medidas aplicadas para garantir que 
esse organismo é regularmente fiscalizado 
e continua a cumprir os requisitos 
previstos no artigo 25.º

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 60

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O organismo em causa apenas pode 
efectuar as actividades de um organismo 
notificado se nem a Comissão nem os 
Estados-Membros tiverem levantado
objecções nos dois meses seguintes a essa 
notificação.

5. O organismo em causa apenas pode 
efectuar as actividades de um organismo 
notificado se nem a Comissão nem os 
Estados-Membros levantarem objecções 
nas duas semanas seguintes a essa 
notificação, em caso de utilização de um 
certificado de acreditação, e nos dois 
meses seguintes, em caso contrário.

Só esse organismo pode ser considerado 
um organismo notificado para efeitos da 
presente directiva.

Só esse organismo pode ser considerado 
um organismo notificado para efeitos da 
presente directiva.
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Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 61

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma autoridade notificadora 
tiver determinado ou seja informada de que 
um organismo notificado já não observa os 
requisitos previstos no artigo 25.º ou que 
não cumpre os seus deveres, deve 
restringir, suspender ou retirar a 
notificação, consoante o caso. Do facto 
deve informar imediatamente a Comissão e 
os restantes Estados-Membros.

1. Sempre que uma autoridade notificadora 
tiver determinado ou seja informada de que 
um organismo notificado já não observa os 
requisitos estabelecidos no artigo 25.º ou 
que não cumpre os seus deveres, deve 
restringir, suspender ou retirar a 
notificação, consoante o caso e 
dependendo da gravidade do 
incumprimento desses requisitos ou 
deveres. Deve informar imediatamente a 
Comissão e os restantes Estados-Membros, 
em conformidade.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 62

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão vela por que todas as 
informações obtidas no decurso das suas 
investigações sejam tratadas de forma 
confidencial. 

3. A Comissão vela por que todas as 
informações sensíveis obtidas no decurso 
das suas investigações sejam tratadas de 
forma confidencial. 
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Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 63

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As avaliações da conformidade são 
efectuadas de modo proporcionado, 
evitando encargos desnecessários para os 
operadores económicos, atendendo em 
especial à dimensão das empresas e à
complexidade relativa da tecnologia 
utilizada pelos brinquedos.

2. As avaliações da conformidade são 
efectuadas de modo proporcionado, 
evitando encargos desnecessários para os 
operadores económicos. Os organismos de 
avaliação da conformidade exercem as
suas actividades tendo em devida conta a
dimensão das empresas, o sector em que 
operam, a sua estrutura, o grau de 
complexidade da tecnologia do produto em 
causa e o volume da produção ou o seu 
fabrico em série. 

Nesse contexto, respeitam no entanto o 
grau de rigor e o nível de protecção 
exigidos para a conformidade do 
brinquedo com as disposições da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 64

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) quaisquer pedidos de informação que 
tenham recebido por parte das autoridades 
de fiscalização do mercado;

(c) quaisquer pedidos de informação que 
tenham recebido por parte das autoridades 
de fiscalização do mercado relacionados 
com actividades de avaliação da 
conformidade;

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 65

Proposta de directiva
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros garantem que os 
organismos por eles notificados participam 
nos trabalhos desse grupo.

Os Estados-Membros garantem que os 
organismos por eles notificados participam 
nos trabalhos desse grupo ou grupos, 
directamente ou nomeando 
representantes.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 66

Proposta de directiva
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros organizam e 
procedem à fiscalização dos brinquedos 
colocados no mercado, em conformidade 
com o disposto nos artigos 6.º, 8.º e 9.º da 
Directiva 2001/95/CE. Para além destas 
disposições, aplicam-se igualmente os 
artigos 38.º, 39.º e 40.º da presente 
directiva.

Os Estados-Membros organizam e 
procedem à fiscalização dos brinquedos 
colocados no mercado, em conformidade 
com o disposto nos artigos 15.º a 29.º do 
Regulamento (CE) nº […]. Para além 
destas disposições, aplica-se igualmente o 
artigo 39.º da presente directiva.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 67

Proposta de directiva
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido
Competências das autoridades de 
fiscalização do mercado
1. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem exigir aos operadores 
económicos em causa quaisquer 
informações que considerem necessárias 
para efeitos de uma fiscalização eficaz do 
mercado, incluindo a documentação 
técnica referida no artigo 20.º
2. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem solicitar a um organismo 
notificado que forneça informações 
relativas a qualquer certificado de exame 
CE de tipo que tenha emitido ou retirado, 
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ou a qualquer recusa de emissão de tal 
certificado, incluindo os relatórios de 
ensaio e a documentação técnica. 
3. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem entrar nas instalações dos 
operadores económicos em causa sempre 
que se lhes afigure necessário para efeitos 
da fiscalização dos brinquedos, ao abrigo 
do artigo 37.º

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 68

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1a. As autoridades de fiscalização do 
mercado podem solicitar a um organismo 
notificado que forneça informações 
relativas a qualquer certificado de exame 
CE de tipo que tenha emitido ou retirado, 
ou a qualquer recusa de emissão de tal 
certificado, incluindo os relatórios de 
ensaio e a documentação técnica.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 69

Proposta de directiva
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º Suprimido
Cooperação em matéria de fiscalização do 

mercado
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
uma cooperação e um intercâmbio de 
informação eficientes sobre todas as 
questões relacionadas com brinquedos 
que representem um risco entre as 
respectivas autoridades de fiscalização do 
mercado, assim como entre as respectivas 
autoridades de fiscalização do mercado e 
a Comissão e as agências comunitárias 
pertinentes.
2. Para efeitos do n.º 1, as autoridades de 
fiscalização do mercado de um 
Estado-Membro devem assistir, quando 
solicitadas, as suas homólogas de outros 
Estados-Membros mediante o 
fornecimento de informação ou 
documentação, a realização das 
averiguações pertinentes ou a aplicação 
de outras medidas apropriadas ou a 
participação nas averiguações efectuadas 
em outros Estados-Membros.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 70

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as autoridades de 
fiscalização do mercado de um Estado-
Membro tenham agido em conformidade 
com o artigo 12.º da Directiva 2001/95/CE
ou possuam motivos suficientes para crer 
que um brinquedo abrangido pela presente 
directiva representa um risco para a saúde 
ou segurança das pessoas, devem, 
juntamente com os operadores 
económicos pertinentes, realizar uma 
avaliação do brinquedo em causa 
abarcando todos os requisitos indicados na 
presente directiva.

1. Sempre que as autoridades de 
fiscalização do mercado de um Estado-
Membro tenham agido em conformidade 
com o artigo 20.º do Regulamento (CE) 
n.º […] ou existam motivos suficientes 
para crer que um brinquedo abrangido pela 
presente directiva representa um risco para 
a saúde ou segurança das pessoas ou para 
outros aspectos da protecção do interesse 
público abrangidos pela presente 
directiva, devem efectuar uma avaliação 
do brinquedo em causa abarcando todos os 
requisitos indicados na presente directiva. 
Os operadores económicos envolvidos 
cooperam de todas as formas necessárias
com as autoridades de fiscalização do 
mercado.

Sempre que, no decurso dessa avaliação, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
verifiquem que o brinquedo não cumpre 
aqueles requisitos, devem exigir ao 
operador económico pertinente que tome 
todas as medidas correctivas adequadas 
para tornar o brinquedo conforme aos 
requisitos mencionados, ou para o retirar 
ou recolher do mercado num prazo tão 
razoável quanto possa fixar, proporcional à 
natureza do risco.

Sempre que, no decurso dessa avaliação, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
verifiquem que o brinquedo não cumpre 
aqueles requisitos, devem exigir ao 
operador económico pertinente que tome 
sem demora todas as medidas correctivas 
adequadas para tornar o brinquedo 
conforme aos requisitos mencionados, ou 
para o retirar ou recolher do mercado num 
prazo tão razoável quanto possa fixar, 
proporcional à natureza do risco.

Do facto, as autoridades de fiscalização 
do mercado informam o organismo 
notificado.
O disposto no artigo 21.º do Regulamento 
(CE) n.º […] aplica-se às medidas 
referidas no segundo parágrafo.

Or. en
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Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 71

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O operador económico garante que 
foram tomadas as medidas correctivas 
referentes aos brinquedos em causa, por ele 
disponibilizados no mercado comunitário.

3. O operador económico garante que 
foram tomadas todas as medidas 
correctivas adequadas referentes aos 
brinquedos em causa, por ele 
disponibilizados no mercado comunitário.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 72

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A informação referida no n.º 4 deve 
facultar todos os pormenores disponíveis, 
em particular no que se refere aos dados 
necessários à identificação do brinquedo 
não conforme, da origem do brinquedo, do 
risco conexo, da natureza e duração das 
medidas nacionais adoptadas. As 
autoridades de fiscalização do mercado 
devem, nomeadamente, indicar se a não 
conformidade se deve a:

5. A informação referida no n.º 4 deve 
facultar todos os pormenores disponíveis, 
em particular no que se refere aos dados 
necessários à identificação do brinquedo 
não conforme, da origem do brinquedo, da 
natureza da alegada não conformidade e
do risco conexo, da natureza e duração das 
medidas nacionais adoptadas, bem como os 
pontos de vista expostos pelo operador 
económico em causa. As autoridades de 
fiscalização do mercado devem, 
nomeadamente, indicar se a não 
conformidade se deve a:
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Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 73

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7a. Os Estados-Membros asseguram que 
as medidas restritivas adequadas são 
tomadas em tempo útil relativamente ao 
brinquedo em causa, como a sua retirada 
do respectivo mercado, sem demora.

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 74

Proposta de directiva
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a medida nacional for considerada 
justificada e a não conformidade atribuída 
a lacunas das normas harmonizadas, como 
se refere na alínea b) do n.º 5 do artigo 
41.º, a Comissão ou o Estado-Membro 
submetem a questão à apreciação do 
Comité permanente criado ao abrigo do
artigo 5.º da Directiva 98/34/CE.

3.  Se a medida nacional for considerada 
justificada e a não conformidade do 
brinquedo atribuída a lacunas das normas 
harmonizadas, como se refere no n.º 5, 
alínea b), do artigo 41.º, a Comissão 
informa o organismo ou organismos de 
normalização europeus pertinentes e 
submete a questão ao Comité criado pelo
artigo 5.º da Directiva 98/34/CE. O Comité 
consulta os organismos europeus de 
normalização pertinentes e emite um 
parecer sem demora.
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Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 75

Proposta de directiva
Artigo 43 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se a medida referida no n.º 4 do artigo 41.º 
é de um tipo que, ao abrigo do artigo 12.º 
da Directiva 2001/95/CE, deve ser 
notificado no quadro do sistema 
comunitário de troca rápida de informações 
(RAPEX), não é necessário proceder a uma 
notificação distinta por força do n.º 4 do 
artigo 4.º da presente directiva, se forem 
preenchidas as seguintes condições: 

Se a medida referida no n.º 4 do artigo 41.º 
é de um tipo que, ao abrigo do artigo 22.º 
do Regulamento (CE) n.º [...], deve ser 
notificado no quadro do sistema 
comunitário de troca rápida de informações 
(RAPEX), não é necessário proceder a uma 
notificação distinta por força do n.º 4 do 
artigo 4.º da presente directiva, se forem 
preenchidas as seguintes condições: 

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 76

Proposta de directiva
Artigo 44 – n.º 1 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(da) a documentação técnica é inexistente 
ou incompleta.

Or. en
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Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 77

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nome e endereço do fabricante (ou do 
respectivo mandatário);

2. Nome e endereço do fabricante ou do 
seu mandatário,

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 78

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Objecto da declaração (identificação do 
brinquedo que permita rastreá-lo);

4. Objecto da declaração (identificação do 
brinquedo que permita rastreá-lo). Pode 
incluir uma fotografia, se for o caso:

Or. en

Justificação

 Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.
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Alteração 79

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O organismo notificado ... (nome, 
número)…. efectuou…(descrição da 
intervenção) e emitiu o certificado: …

7. Se for o caso, o organismo notificado: 
(nome, número) …. efectuou ….. 
(descrição da intervenção) e emitiu o 
certificado:...

Or. en

Justificação

Adaptação técnica ao pacote relativo às mercadorias.

Alteração 80

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) No intuito de assegurar a protecção 
das crianças contra riscos recentemente 
descobertos, afigura-se também necessário 
adoptar novos requisitos essenciais de 
segurança. Convém, em especial, 
completar e actualizar as disposições 
relativas aos produtos químicos nos 
brinquedos. Essas disposições devem 
especificar que os brinquedos devem ser 
conformes com a legislação geral relativa 
aos produtos químicos, nomeadamente, o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2006, relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição dos 
produtos químicos (REACH), que cria a 
Agência Europeia dos Produtos Químicos, 
que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga 
o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho e o Regulamento (CE) n.º 

(16) No intuito de assegurar a protecção 
das crianças contra riscos recentemente 
descobertos, afigura-se também necessário 
adoptar novos requisitos essenciais de 
segurança. Convém, em especial, 
completar e actualizar as disposições 
relativas aos produtos químicos nos 
brinquedos. Essas disposições devem 
especificar que os brinquedos devem ser 
conformes com a legislação geral relativa 
aos produtos químicos, nomeadamente, o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2006, relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição dos 
produtos químicos (REACH), que cria a 
Agência Europeia dos Produtos Químicos, 
que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga 
o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho e o Regulamento (CE) n.º 
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1488/94 da Comissão, bem como a 
Directiva 76/769/CEE do Conselho e as 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão. Há, 
contudo, que adaptar estas disposições às 
necessidades específicas das crianças, 
enquanto grupo de consumidores 
vulneráveis. Por conseguinte, há que 
estabelecer novas restrições no que diz 
respeito à presença, nos brinquedos, de 
substâncias alergénicas utilizadas em 
perfumaria e de substâncias classificadas 
como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução (CMR) nos termos da 
Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 
de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das substâncias perigosas, tendo 
em consideração os riscos específicos que 
estas substâncias podem representar para a 
saúde humana. Os valores-limite 
específicos previstos para determinadas 
substâncias na Directiva 88/378/CEE 
devem ser actualizados para tomar em 
conta a evolução dos conhecimentos 
científicos.

1488/94 da Comissão, bem como a 
Directiva 76/769/CEE do Conselho e as 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão. Há, 
contudo, que adaptar estas disposições às 
necessidades específicas das crianças, 
enquanto grupo de consumidores 
vulneráveis. Por conseguinte, há que 
estabelecer novas restrições, com base 
numa análise dos riscos, no que diz 
respeito à presença, nos brinquedos, de 
substâncias alergénicas utilizadas em 
perfumaria e de substâncias classificadas 
como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução (CMR) nos termos da 
Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 
de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das substâncias perigosas, tendo 
em consideração os riscos específicos que 
estas substâncias podem representar para a 
saúde humana. Os valores-limite 
específicos previstos para determinadas 
substâncias na Directiva 88/378/CEE 
devem ser actualizados para tomar em 
conta a evolução dos conhecimentos 
científicos.

Or. nl

Justificação

 As restrições previstas nesta directiva devem basear-se em eventuais efeitos negativos 
resultantes de um risco associado à exposição. Convém referir explicitamente este aspecto 
nos considerandos.

Alteração 81

Proposta de directiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) É necessário um período de 
transição harmonizado de dois anos a 
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contar da data de entrada em vigor da 
presente directiva para dar aos 
fabricantes de brinquedos e a outros 
operadores económicos tempo suficiente 
para se adaptarem aos novos requisitos 
técnicos e garantir uma aplicação 
coerente da presente directiva na União 
Europeia.

Or. nl

Justificação

A proposta de directiva prevê que os Estados-Membros não possam impedir a colocação no 
mercado de brinquedos conformes com a Directiva 88/378/CEE e que tenham sido colocados 
no mercado antes da data de entrada em vigor da presente directiva ou, o mais tardar, dois 
anos após essa data.  Para evitar mal-entendidos e interpretações incorrectas, é preferível 
referir claramente este aspecto nos considerandos.

Alteração 82

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1) «disponibilização no mercado»,  
qualquer oferta de um brinquedo para 
distribuição, consumo ou utilização no 
mercado comunitário no âmbito de uma 
actividade comercial, a título oneroso ou 
gratuito;

1) «disponibilização no mercado»,  
qualquer oferta de um brinquedo para 
distribuição, consumo ou utilização no 
mercado comunitário no âmbito de uma 
actividade comercial, a título oneroso ou 
com fins lucrativos ou não;

Or. nl

Justificação

A directiva deve prever a oferta de brinquedos por associações sem fins lucrativos. 
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Alteração 83

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11) «brinquedo de actividade»,  um 
brinquedo para uso doméstico, concebido 
para suportar o peso de uma ou mais 
crianças, excluindo veículos para 
transporte, e se destina a que as crianças 
brinquem nele ou em cima dele, tais como 
baloiços, escorregas, carrosséis, estruturas 
de escalada, trampolins, piscinas infantis e 
brinquedos insufláveis não aquáticos;

11) «brinquedo de actividade»,  
«brinquedo de actividade», um brinquedo 
para uso doméstico, excluindo veículos 
para transporte, e se destina a que as 
crianças brinquem nele ou em cima dele, 
tais como baloiços, escorregas, carrosséis, 
estruturas de escalada, trampolins, piscinas 
infantis e brinquedos insufláveis não 
aquáticos, seja ou não concebido para 
suportar o peso de uma ou mais crianças;

Or. nl

Alteração 84

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

15-A. "expressamente concebido ou 
destinado a crianças da faixa etária x", 
concebido ou destinado a crianças com 
destreza e capacidades intelectuais que 
correspondam às da faixa etária indicada.

Or. nl

Justificação

 É necessário evitar que, contra toda a lógica, o fabricante indique no rótulo uma faixa etária 
fictícia para se subtrair a determinadas obrigações e/ou responsabilidades.
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Alteração 85

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito às categorias de 
brinquedos enumeradas na parte B 
do anexo V, são utilizados os avisos 
que aí se especificam.

Os avisos referidos no ponto 1 da 
parte B do anexo V não podem ser 
utilizados em brinquedos que, pelas 
suas funções, dimensões e 
características, se destinam a 
crianças com menos de 36 meses.

Or. nl

Justificação

 As autoridades constatam frequentemente que brinquedos destinados a crianças com menos 
de 3 anos são acompanhados do aviso "contra-indicado para crianças com menos de 3 
anos". Alguns fabricantes procuram deste modo subtrair-se às suas responsabilidades ou 
garantir a sua cobertura. Dado que o anexo V não proíbe expressamente a inscrição desta 
frase, será muito mais fácil para as entidades de vigilância do mercado fazer respeitar a 
legislação se esta frase for incluída na directiva.

Alteração 86

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O fabricante deve apor os avisos de 
modo bem visível, legível e preciso no 
brinquedo, num rótulo nele aposto ou na 
embalagem e, se for caso disso, nas 
instruções de utilização que acompanham o 
brinquedo. Os avisos adequados devem ser 
apostos nos brinquedos de pequenas 
dimensões vendidos sem embalagem.

2. O fabricante deve apor os avisos de 
modo bem visível, preciso e legível, e 
numa língua que o consumidor 
compreenda, no brinquedo, num rótulo 
nele aposto ou na embalagem e, se for caso 
disso, nas instruções de utilização que 
acompanham o brinquedo. Os avisos 
adequados devem ser apostos nos 
brinquedos de pequenas dimensões 

Adlib Express Watermark



PR\727440PT.doc 55/70 PE407.804v01-00

PT

vendidos sem embalagem.

Or. nl

Justificação

 Mesmo que um Estado-Membro não preveja qualquer exigência linguística, é necessário 
fornecer as informações essenciais numa língua que se suponha que o consumidor 
compreende.

Alteração 87

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos pontos de venda, devem ser afixados 
de forma legível e em local bem visível 
avisos que especifiquem as idades mínimas 
e máximas dos utilizadores.

Devem ser afixados de forma legível e em 
local bem visível avisos que especifiquem 
as idades mínimas e máximas dos 
utilizadores.

Or. nl

Justificação

A directiva deve assegurar que o consumidor seja informado, mas sem interferir na 
organização dos estabelecimentos comerciais.

Alteração 88

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem exigir que, 
quando forem colocados no mercado, no 
seu território, os brinquedos sejam 
acompanhados de avisos e instruções de 
segurança integral ou parcialmente 
redigidos na respectiva língua ou línguas 
oficiais.

3. Os Estados-Membros podem exigir que, 
quando forem colocados no mercado, no 
seu território, os brinquedos sejam 
acompanhados de avisos, instruções de 
segurança e instruções de utilização 
integral ou parcialmente redigidos na 
respectiva língua ou línguas oficiais.
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Or. nl

Alteração 89

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os brinquedos que não estejam munidos 
de marcação CE e não estejam em 
conformidade com as disposições da 
presente directiva podem ser apresentados 
em feiras e exposições de carácter 
comercial, desde que sejam acompanhados 
por uma advertência indicando claramente 
que não satisfazem os requisitos da 
presente directiva, nem se destinam a 
venda ou a distribuição a título gratuito.

7. Os Estados-Membros não podem 
impedir que os brinquedos que não estejam 
munidos de marcação CE e não estejam em 
conformidade com as disposições da 
presente directiva sejam apresentados em 
feiras e exposições de carácter comercial, 
desde que sejam acompanhados por uma 
advertência indicando claramente que não 
satisfazem os requisitos da presente 
directiva, nem se destinam a venda ou a 
distribuição a título gratuito.

Or. nl

Justificação

 Clarificação do texto em função do funcionamento do mercado interno.

Alteração 90

Proposta de directiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Antes de colocarem um brinquedo no 
mercado, os fabricantes procedem a uma 
análise dos perigos de natureza química, 
física, mecânica e eléctrica, bem como de 
inflamabilidade, higiene e radioactividade 
que o brinquedo possa representar, e 
efectuam uma avaliação da eventual 
exposição aos mesmos.

Antes de colocarem um brinquedo no 
mercado, os fabricantes procedem a uma 
análise dos perigos de natureza química, 
física, mecânica e eléctrica, bem como de 
inflamabilidade e radioactividade que o 
brinquedo possa representar, e efectuam 
uma avaliação da eventual exposição aos 
mesmos.
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Or. nl

Justificação

 Este risco não é inerente ao brinquedo, mas ao modo como este é utilizado. Por isso, tal 
avaliação não pode ser efectuada de forma terminante.

Alteração 91

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Bicicletas, patinetes e outros meios de 
transporte concebidos para desporto ou que 
se destinam a ser utilizados para fins de 
deslocação nas vias ou caminhos públicos;

4. Patinetes e outros meios de transporte 
concebidos para desporto ou que se 
destinam a ser utilizados para fins de 
deslocação nas vias ou caminhos públicos.
Bicicletas em que a altura máxima de 
selim seja superior a 435 mm, medida na 
vertical entre o solo e a parte superior do 
selim, com o selim na posição horizontal e 
o suporte do selim colocado na posição 
mais baixa.

Or. nl

Justificação

As normas europeias actuais relativas às bicicletas para crianças são pouco claras e 
estabelecem uma distinção entre bicicletas com uma altura máxima de selim inferior a 435 
mm (EN 71-1), bicicletas com uma altura máxima de selim superior a 435 mm e inferior a 
635 mm (EN 14765) e bicicletas com mais de 635 mm (EN 14764). As bicicletas do primeiro 
tipo não se destinam a ser utilizadas na via pública e, dependendo da legislação do Estado-
Membro, são consideradas ou não bicicletas. Esta incongruência é responsável pela falta de 
clareza tanto para as entidades de vigilância do mercado como para os fabricantes.
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Alteração 92

Proposta de directiva
Anexo II – Parte I – ponto 4 – frase 3

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos e respectivos componentes 
destinados a crianças com menos de 36 
meses, e partes susceptíveis de serem 
destacadas de brinquedos manifestamente, 
devem ter dimensões tais que evitem a sua 
ingestão e/ou inalação. O mesmo se aplica 
a outros brinquedos destinados a entrar em 
contacto com a boca, bem como aos 
respectivos componentes e partes 
susceptíveis de serem destacadas.

Os brinquedos e respectivos componentes 
destinados a crianças com menos de 36 
meses, e partes susceptíveis de serem 
destacadas de brinquedos manifestamente, 
devem ter dimensões tais que evitem a sua 
ingestão e/ou inalação. O mesmo se aplica 
às partes bocais de outros brinquedos 
destinados a entrar em contacto com a 
boca, bem como aos respectivos 
componentes e partes susceptíveis de 
serem destacadas das partes bocais, 
qualquer que seja a idade das crianças a 
que os brinquedos se destinam.

Or. nl

Justificação

O texto actual é demasiado restritivo, uma vez que um brinquedo destinado a ser colocado na 
boca por crianças mais velhas não pode ter partes de pequenas dimensões.

Alteração 93

Proposta de directiva
Anexo II – Parte III – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo da aplicação das restrições 
previstas na primeira frase do ponto 2, é 
proibida a utilização em brinquedos de 
substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução (CMR) nos termos da 
Directiva 67/548/CEE, cuja concentração 
seja igual ou superior às concentrações 
pertinentes estabelecidas para a 
classificação das preparações que 

3. Sem prejuízo da aplicação das restrições 
previstas na primeira frase do ponto 2, é 
proibida a utilização em brinquedos de 
substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução (CMR) nos termos da 
Directiva 67/548/CEE, cuja concentração 
seja igual ou superior às concentrações 
pertinentes estabelecidas para a 
classificação das preparações que 
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contenham estas substâncias em 
conformidade com o disposto na Directiva 
1999/45/CE, excepto se estas substâncias 
entrarem na composição de componentes 
de brinquedos ou de partes de brinquedos 
de natureza microestrutural distinta com as 
quais as crianças não tenham qualquer
contacto físico.

contenham estas substâncias em 
conformidade com o disposto na Directiva 
1999/45/CE, excepto se estas substâncias 
entrarem na composição de componentes 
de brinquedos ou de partes de brinquedos 
de natureza microestrutural distinta com as 
quais as crianças não possam, em caso 
algum, ter contacto físico.

Or. nl

Justificação

É necessária uma formulação mais rigorosa.

Alteração 94

Proposta de directiva
Anexo II – Parte III – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. As substâncias ou preparações 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2 na acepção da 
Directiva 67/548/CEE podem ser utilizadas 
em brinquedos sob reserva das seguintes 
condições:

4. As substâncias ou preparações 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1, 2 e 3 na acepção da 
Directiva 67/548/CEE podem ser utilizadas 
em brinquedos sob reserva das seguintes 
condições:

Or. nl

Justificação

Não há qualquer razão para que as substâncias CMR das categorias 1, 2 e 3 presentes em 
brinquedos recebam um tratamento diferente.

Alteração 95

Proposta de directiva
Anexo II – Parte III – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. As substâncias ou preparações Suprimido
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classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução da categoria 3 na acepção da 
Directiva 67/548/CEE podem ser 
utilizadas em brinquedos se a utilização 
da substância foi avaliada pelo comité 
científico competente, que a considerou 
aceitável, em particular no que diz 
respeito à exposição, e, posteriormente, 
foi adoptada uma decisão conforme 
previsto no n.º 2 do artigo 45.º, e desde 
que a sua utilização em produtos de 
consumo não esteja proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
(REACH).

Or. nl

Justificação

Não há qualquer razão para que as substâncias CMR das categorias 1, 2 e 3 presentes em 
brinquedos recebam um tratamento diferente. Esta alteração está associada à alteração do 
relator à parte III, ponto 4, do anexo II.

Alteração 96

Proposta de directiva
Anexo II – Parte III – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os brinquedos ou partes de 
brinquedos destinados a serem colocados 
na boca, qualquer que seja a idade das 
crianças a que se destinam, devem 
respeitar os requisitos em matéria de 
valores-limite de migração dos materiais 
das embalagens para produtos 
alimentares, previstos no Regulamento 
(CE) n.º 1935/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro 
de 2004, relativo aos materiais e objectos 
destinados a entrar em contacto com os 
alimentos.

Or. nl
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Justificação

Convém que as disposições existentes relativas aos materiais e objectos destinados a entrar 
em contacto com os alimentos se apliquem igualmente aos brinquedos ou partes de 
brinquedos destinados a serem colocados na boca.

Alteração 97

Proposta de directiva
Anexo II – Parte III – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os brinquedos destinados a entrar 
frequentemente em contacto com a pele, 
como as tintas para pintar com os dedos 
ou a plasticina, devem respeitar os 
requisitos em matéria de composição e 
rotulagem previstos na Directiva 
76/768/CEE.

Or. nl

Justificação

Não há qualquer razão para que a directiva relativa aos brinquedos preveja para os 
brinquedos que entram frequentemente em contacto com a pele disposições menos rigorosas 
do que a directiva relativa aos produtos cosméticos.

Alteração 98

Proposta de directiva
Anexo II – Parte III – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos não podem conter as 
seguintes substâncias alergénicas 
utilizadas em perfumaria:

1. Raiz de énula-campana (Inula 
helenium)

2. Alilisotiocianato Cianeto de 
benzilo

Os brinquedos não podem conter as 
seguintes substâncias alergénicas 
utilizadas em perfumaria:

1. Raiz de énula-campana (Inula 
helenium)

2. Alilisotiocianato Cianeto de 
benzilo
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3. 4-terc-butilfenol

4. Óleo de quenopódio

5. Álcool de cíclame

6. Maleato de dietilo

7. Di-hidrocumarina

8. 2,4-Di-hidroxi-3-
metilbenzaldeído

9. 
2,4-Di-hidroxi-3-metilbenzaldeído

10. 3,7-Dimetil-2-octeno-1-ol 
(6,7-di-hidrogeraniol)

11. 4,6-Dimetil-8-tert-butilcumarina

12. Citraconato dimetílico

13. 7,11-Dimetil-4,6,10-
dodecatrieno-3-ona

14. 6,10-Dimetil-3,5,9-
undecatrieno-2-ona

15. Difenilamina

16. Acrilato de etilo

17. Folhas de figueira, frescas ou 
em preparações

18. trans2-heptenal

19. trans 2 Hexenaldietilacetal

20. trans-2-Hexenaldimetilacetal

21. Álcool hidroabietílico

22. 4-Etoxifenol

23. 6-Isopropil-2-deca-
hidronaftalenol

24. 7-Metoxicumarina

25. 4-Metoxifenol

26. 4-(p-Metoxifenil)-3-buteno-2-
ona

27. 1-(p-Metoxifenil)-1-penteno-3-
ona

3. 4-terc-butilfenol

4. Óleo de quenopódio

5. Álcool de cíclame

6. Maleato de dietilo

7. Di-hidrocumarina

8. 2,4-Di-hidroxi-3-
metilbenzaldeído

9. 
2,4-Di-hidroxi-3-metilbenzaldeído

10. 3,7-Dimetil-2-octeno-1-ol 
(6,7-di-hidrogeraniol)

11. 4,6-Dimetil-8-tert-butilcumarina

12. Citraconato dimetílico

13. 7,11-Dimetil-4,6,10-
dodecatrieno-3-ona

14. 6,10-Dimetil-3,5,9-
undecatrieno-2-ona

15. Difenilamina

16. Acrilato de etilo

17. Folhas de figueira, frescas ou 
em preparações

18. trans2-heptenal

19. trans-2-Hexenaldietilacetal

20. trans-2-Hexenaldimetilacetal

21. Álcool hidroabietílico

22. 4-Etoxifenol

23. 6-Isopropil-2-deca-
hidronaftalenol

24. 7-Metoxicumarina

25. 4-Metoxifenol

26. 4-(p-Metoxifenil)-3-buteno-2-
ona

27. 1-(p-Metoxifenil)-1-penteno-3-
ona
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28. trans-2-Butenoato de metilo

29. 6-Metilcumarina

30. 7-Metilcumarina

31. 5-Metil-2,3-hexanodiona

32. Óleo de raiz de costo (Saussurea 
lappa Clarke)

33. 7-Etoxi-4-metilcumarina

34. Hexa-hidrocumarina

35. Bálsamo do Peru (Myroxylon 
Pereirae Klotzsch)

36. 2-Pentilideno-ciclo-hexanona

37. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-
undecatrieno-2-ona
38. Óleo de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

28. trans-2-Butenoato de metilo

29. 6-Metilcumarina

30. 7-Metilcumarina

31. 5 Metil 2,3 hexanodiona

32. Óleo de raiz de costo (Saussurea 
lappa Clarke)

33. 7-Etoxi-4-metilcumarina

34. Hexa-hidrocumarina

35. Bálsamo do Peru (Myroxylon 
Pereirae Klotzsch)

36. 2-Pentilideno-ciclo-hexanona

37. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-
undecatrieno-2-ona
38. Óleo de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

Não obstante, a presença de 
vestígios destas substâncias é 
tolerada desde que seja 
tecnicamente inevitável em boas 
práticas de fabrico.

.

As seguintes substâncias 
alergénicas utilizadas em 
perfumaria devem ser elencadas se 
forem adicionadas, como tal, aos 
brinquedos em concentrações 
superiores a 0,01%, em peso:

1. Amil cinamal

2. Álcool amilcinamílico

3. Álcool anisílico

4. Álcool benzílico

5. Benzoato de benzilo

6. Cinamato de benzilo

7. Salicilato de benzilo

8. Cinamal

9. Álcool cinamílico

10.Citral

39. Amil cinamal

40. Álcool amilcinamílico

41. Álcool anisílico

42. Álcool benzílico

43. Benzoato de benzilo

44. Cinamato de benzilo

45. Salicilato de benzilo

46. Cinamal

47. Álcool cinamílico

48. Citral
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11. Citronelol

12. Cumarina

13. Eugenol

14. Farnesol

15. Geraniol

16. Hexilcinamaldeído

17. Hidroxicitronelal

18. 
Hidroximetilpentil-ciclo-hexeno-car
boxaldeído

19. Isoeugenol

20. Lilial [figura na directiva 
relativa aos produtos cosméticos, na 
entrada n.º 83, sob a designação 
2-(4-tert-butilbenzil)propionaldeído]

21. d-Limoneno

22. Linalol

23. Carbonato de metil-heptino

24. 
3-Metil-4-(2,6,6-tri-metil-2-ciclo-he
xeno-1-il)-3-buteno-2-ona

25. Extractos de musgo dos 
carvalhos (Evernia Prunastri)

26. Extractos de musgo de árvore 
(Evernia Furfuracea)

49. Citronelol

50. Cumarina

51. Eugenol

52. Farnesol

53. Geraniol

54. Hexilcinamaldeído

55. Hidroxicitronelal

56.
Hidroximetilpentil-ciclo-hexeno-car
boxaldeído

57. Isoeugenol

58. Lilial [figura na directiva 
relativa aos produtos cosméticos, na 
entrada n.º 83, sob a designação 
2-(4-tert-butilbenzil)propionaldeído]

59. d-Limoneno

60. Linalol

61. Carbonato de metil-heptino

62.
3-Metil-4-(2,6,6-tri-metil-2-ciclo-he
xeno-1-il)-3-buteno-2-ona

63. Extractos de musgo dos 
carvalhos (Evernia Prunastri)

64. Extractos de musgo de árvore 
(Evernia Furfuracea)

Não obstante, a presença de 
vestígios destas substâncias é 
tolerada desde que seja 
tecnicamente inevitável em boas 
práticas de fabrico.

Or. nl

Justificação

É uma irresponsabilidade utilizar nos brinquedos agentes perfumantes que possam provocar 
alergias nas crianças.
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Alteração 99

Proposta de directiva
Anexo II – Parte V – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. O brinquedos devem ser projectados e 
fabricados de modo a satisfazer as 
condições de higiene e limpeza necessárias 
para evitar quaisquer riscos de infecção, 
doença ou contaminação.

1. O brinquedos devem ser projectados e 
fabricados de modo a satisfazer as 
condições de higiene e limpeza necessárias 
para evitar quaisquer riscos de infecção, 
doença ou contaminação. Os brinquedos 
devem poder ser lavados, esfregados e 
desinfectados.

Or. nl

Alteração 100

Proposta de directiva
Anexo II – Parte V – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os brinquedos destinados a crianças com 
idade inferior a 36 meses devem ser 
laváveis e continuar a preencher os 
requisitos de segurança após a lavagem.

2. Os brinquedos destinados a crianças com 
idade inferior a 36 meses devem ser 
laváveis e continuar a preencher os 
requisitos de segurança após a lavagem. 
Sempre que estes brinquedos tiverem 
componentes mecânicas que possam ficar 
danificadas em caso de imersão em água, 
a parte têxtil deve poder ser lavada à 
superfície.

Or. nl

Justificação

A presente alteração é proposta por razões de higiene.
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Alteração 101

Proposta de directiva
Anexo V – Parte B – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Brinquedos em produtos 
alimentares

7. Brinquedos em produtos alimentares

Os brinquedos contidos nos 
produtos alimentares ou misturados 
com um produto alimentar devem 
ser acompanhados do seguinte 
aviso:

Os brinquedos contidos nos 
produtos alimentares ou misturados 
com um produto alimentar devem 
ser acompanhados do seguinte 
aviso:

«Recomenda-se vigilância de um 
adulto.»

"Retirar o brinquedo antes de dar 
o alimento à criança".

Or. nl

Justificação

Esta formulação oferece mais garantias no que se refere à segurança da criança.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Antecedentes e novos elementos da proposta

A proposta da Comissão visa revogar e substituir a Directiva 88/378/CEE de 3 de Maio de 
1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à segurança 
dos brinquedos, por uma nova directiva.

A Directiva 88/378/CEE foi a primeira introduzida segundo a chamada “nova abordagem”, na 
qual se estabelece num acto legislativo os requisitos essenciais em matéria de segurança e se 
definem em normas harmonizadas as especificações técnicas. A nova directiva proposta 
baseia-se nos mesmos princípios.

Embora a directiva de 1988 tenha cumprido as expectativas e já tenha assegurado um elevado 
nível de segurança dos brinquedos na UE, ao fim de 20 anos ela carece de modernização. 
Também é imperativo ter em conta os novos riscos de segurança que surgem/podem surgir em 
resultado do desenvolvimento e comercialização de novos tipos de brinquedos, eventualmente 
fabricados com novos materiais.

Segundo a Comissão, os principais pontos da revisão os seguintes:

a) Introdução de melhores requisitos de segurança, nomeadamente no que respeita à 
utilização de substâncias químicas e aos requisitos relativos às propriedades 
eléctricas. Também se procede a uma adaptação das propriedades físicas e 
mecânicas (riscos de asfixia e de asfixia por ingestão);

b) Clarificação do âmbito de aplicação e dos conceitos da directiva;

c) Um cumprimento mais eficaz e coerente da directiva. Isto implica o reforço da 
fiscalização do mercado por parte dos Estados-Membros, a fixação de disposições 
claras acerca do dossier técnico que os fabricantes de brinquedos têm de elaborar, 
a adaptação das normas sobre a afixação da marcação CE ao quadro legislativo 
alterado e a inclusão duma nova obrigação para os fabricantes de efectuarem uma 
análise dos perigos que o brinquedo pode causar como parte do dossier técnico;

d) Uma harmonização do quadro legislativo geral para a comercialização de 
produtos.

A directiva proposta diz respeito apenas à segurança (física) dos brinquedos e não contém 
quaisquer disposições relativas ao seu valor didáctico ou aos aspectos morais.

2. Alinhamento da proposta com as novas normas aprovadas do chamado "pacote 
mercadorias"

O quadro legislativo para a comercialização de produtos será alterado em breve.
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Trata-se de: 
- um novo regulamento relativo à comercialização de produtos; este regulamento contém 
disposições em matéria de acreditação e de fiscalização do mercado; 

- uma nova decisão relativa à comercialização de produtos; esta decisão contém 
nomeadamente artigos normalizados para futuras directivas da “nova abordagem”.

A nova directiva tem de ser harmonizada com este novo quadro legislativo. A proposta da 
Comissão está em conformidade com o regulamento e a decisão por si propostos inicialmente 
mas ainda não com o texto aprovado pelo Parlamento Europeu em 21 de Fevereiro de 2008 e 
que talvez seja aprovado pelo Conselho. A Comissão anunciou que não irá elaborar nenhuma 
proposta alterada da Directiva “Brinquedos” para assegurar a conformidade com o novo 
"pacote mercadorias".

Para alcançar progressos com a directiva proposta, a relatora propõe que o PE introduza 
ajustamentos técnicos ao texto da directiva nos textos de enquadramento recentemente 
aprovados pelo PE (o chamado "pacote mercadorias"). Trata-se de ajustamentos relativos a:

- definições
- obrigações gerais dos operadores económicos
- presunção de conformidade
- objecção formal contra normas harmonizadas
- regras da marcação CE
- requisitos aplicáveis aos organismos de avaliação da conformidade 
- procedimentos de notificação
- procedimentos relacionados com produtos que representem um risco.

As alterações 1 a 79 inclusive dizem respeito a estes ajustamentos técnicos ao novo quadro 
legislativo. Estão em conformidade com as opções e decisões acerca do enquadramento geral 
tomadas pelo PE.

3. Avaliação

- em termos gerais

A relatora considera que é imperativo proteger da forma mais completa possível as crianças, 
enquanto consumidores mais vulneráveis, e que os seus pais e acompanhantes têm de poder 
estar seguros de que os brinquedos em venda no mercado europeu cumprem requisitos de 
segurança rigorosos.

Por isso, ela concorda com os objectivos propostos pela Comissão: modernização, clarificação 
e reforço dos requisitos de segurança da directiva e seu regime de cumprimento. 

Em linhas gerais, ela também concorda com os aditamentos ou modificações propostos pela 
Comissão ao regime da actual Directiva 88/378/CEE. 
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Explicação mais pormenorizada das alterações apresentadas pela relatora:

- Propriedades químicas

A relatora concorda totalmente com a introdução de requisitos específicos relativos à 
utilização de substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução (as 
chamadas “substâncias CMR”) mas propõe que estes requisitos sejam agravados. Ela não vê 
motivos para fazer uma distinção entre as substâncias das categorias 1 e 2, por um lado, e da 
categoria 3, por outro1, no que respeita à concessão de excepções.

Ela propõe que as condições de autorização excepcional destas substâncias sejam equiparadas 
para as três categorias, nomeadamente, que o comité científico tenha avaliado e considerado 
aceitável a utilização da substância no brinquedo e que não estejam disponíveis substâncias 
alternativas adequadas.

A relatora propõe também que seja totalmente proibida a utilização de substâncias 
aromatizantes alergénicas nos brinquedos.

- Propriedades mecânicas

Embora esteja preocupada com os riscos que podem surgir da utilização nos brinquedos de 
ímanes pequenos mas muito potentes, a relatora considera que não é necessário incluir na 
directiva uma disposição específica relativa aos ímanes.

O CEN está a preparar uma norma específica relativa aos brinquedos com características 
magnéticas e a Comissão tomou medidas provisórias (obrigação de inserir uma advertência 
indicando que pode haver perigo em caso de ingestão de mais do que um íman).

- Brinquedos artesanais ou que não são produzidos em série

A relatora está consciente de que para as PME que fabricam brinquedos de forma artesanal 
ou, pelo menos, não os fabricam em série não é simples cumprir as disposições rigorosas da 
directiva. Ela está a procurar uma solução mas ainda não encontrou nenhum conceito jurídico 
conclusivo. Ela ouvirá de boa vontade a opinião dos colegas a este respeito.

- Brinquedos manifestamente concebidos ou destinados a crianças de uma determinada 
categoria de idade

É muito frequente encontrar nos brinquedos claramente destinados a bebés e crianças bastante 
jovens uma advertência indicando que eles não são adequados para crianças menores de 36 
meses. Desta forma, o fabricante tenta contornar disposições de segurança rigorosas e escapar 
à sua eventual responsabilidade. Isto é irresponsável e tem de ser proibido. Além disso, esta 

                                               
1 Categoria 1: «substâncias conhecidas pelos seus efeitos carcinogénicos nos seres humanos»; categoria 2: 
«substâncias que devem ser equiparadas a substâncias carcinogénicas para os seres humanos»; categoria 3: 
«substâncias que se receia possam ter efeitos carcinogénicos nos seres humanos mas em relação às quais as 
informações disponíveis não são suficientes para que seja possível uma avaliação satisfatória».
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indicação de idade errónea causa bastante confusão aos compradores e não favorece a 
confiança que os consumidores têm de depositar na segurança dos brinquedos.

É imperativo clarificar as disposições pertinentes do artigo 10.º da directiva. 

- Brinquedos que entram em contacto com a boca ou a pele

Os brinquedos destinados a serem metidos na boca frequentemente (por exemplo, 
instrumentos de música, anéis para dentição, etc.) - independentemente da idade das crianças 
a quem se destinam - têm de cumprir os mesmos valores-limite de migração definidos na 
Directiva 1935/2004/CEE.

Os brinquedos destinados a entrarem frequentemente em contacto com a pele das crianças -
independentemente da sua idade - têm de cumprir as disposições em matéria de rotulagem e 
composição constantes da directiva relativa aos cosméticos.

- Pontos de contacto para a segurança dos brinquedos

Em alguns Estados-Membros ou regiões foram criados pontos de contacto para brinquedos 
não seguros, onde os puericultores profissionais mas também os consumidores/pais podem 
comunicar características não seguras dos brinquedos, bem como acidentes ou quase 
acidentes ocorridos com brinquedos.

Sem advogar a criação de um tal ponto de contacto específico em cada um dos 
Estados-Membros, a relatora considera que poderia ser útil averiguar se os consumidores 
sabem que se entrarem em contacto com um brinquedo que não é seguro podem comunicá-lo 
a um organismo que pode utilizar estes dados de forma útil.

- Língua

É essencial que as advertências requeridas pela directiva, bem como as instruções de 
utilização, sejam redigidas numa língua que o consumidor compreenda. Em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade, os Estados-Membros podem determinar qual é a língua 
ou línguas que os consumidores compreendem.
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