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PARTE 1- NOTA INTRODUTÓRIA

1. Nota Preliminar

Nos termos dos n.°s 1, 2 e 3 do artigo 7.° da Lei n.° 43/2006, de 25 de
agosto, alterada pela Lei n.° 21/2012, de 17 de maio, que regula o
acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no
âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão de
Assuntos Europeus remeteu a proposta de REGULAMENTO DO
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativo à fiscalização do
mercado de produtos e que altera as Diretivas 8916861CEE, 93/15/CEE,
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE,
2001 /95/CE, 2004/1 08/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE,
2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE e 2010/65/UE do Conselho, e os
regulamentos (UE) n.° 305/2011, (CE) n.° 764/2008 e (CE) n.° 765/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho.

A referida proposta foi distribuída na Comissão de Economia e Obras
Públicas, tendo sido nomeado relator o Deputado Bruno Dias do Grupo
Parlamentar do Partido Comunista Português.
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PARTE II- CONSIDERANDOS

1. Contexto da proposta

A Comissão Europeia contextualiza esta Proposta de Regulamento

relativo à fiscalização do mercado de produtos com a importância do «mercado

único a funcionar com a máxima eficiência» que, afirma, ajudará «a recuperar a

sua economia».

Segundo a exposição de motivos da Proposta de Regulamento, apesar de

ser «inegável que existem atualmente regras de harmonização para a maioria

dos produtos e que, para os produtos restantes, as disposições do TFUE sobre

livre circulação e o princípio do reconhecimento mútuo serem suficientes», a

existência de «um bom quadro normativo só é eficaz se aqueles que o utilizam

assim permitirem».

As práticas agressivas que resultam da criatividade na aplicação ou

violação deliberada das (<regras para obter “dinheiro fácil” ou uma vantagem

concorrencial», «não só distorcem o mercado único» como reduzem «a sua

eficácia» e prejudicam «os consumidores, como constituem uma ameaça para

os interesses públicos que [...] a legislação visa proteger».

De a cordo com a Comissão Europeia «a resposta está na fiscalização»,

embora reconheça que esta «não tem acompanhado a evolução do quadro

normativo da União». Assim, ainda a CE, afirma que «a presente proposta tem

como objetivo clarificar o quadro normativo da fiscalização do mercado no

domínio dos produtos não alimentares».

Esta proposta integra o Pacote da Segurança dos Produtos e Fiscalização

do Mercado, que «inclui igualmente uma proposta de regulamento relativo à

segurança dos produtos de consumo (que substitui a DSGP) e um plano de

ação plurianual para fiscalização do mercado abrangendo o período de 2013-

2015.

Pagina 4 de 8



1 * II III 1 *11111* i a a a a

DA )FPCB1JCA

Comissão de Economia e Obras Públicas

2. Base Jurídica

Segundo a Comissão Europeia, a proposta baseia-se nos artigos 33.°,

1 14.° e 207.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Princípio da Subsidiariedade e da proporcionalidade

Afirmando que a fiscalização do mercado é uma atividade assegurada

pelos próprios Estados-membros, a Comissão Europeia argumenta que para

garantir a sua eficácia, é ((necessária legislação da União que estabeleça

obrigações uniformes em relação às ações a realizar, aos recursos a atribuir e

as competências e funções das autoridades de fiscalização do mercado», bem

como o estabelecimento de «uma obrigação de cooperação e de coordenação

dos esforços de fiscalização do mercado e prever mecanismos e instrumentos

que possibilitem e facilitem esses esforços. A aplicação de sanções, o

financiamento e as obrigações em matéria de comunicação e apresentação de

relatórios são questões que também devem ser abordadas a nível da União».

Segundo a Comissão Europeia, desta forma evita-se que se desenvolvam

práticas comerciais desleais resultantes de desequilíbrios nos esforços de

fiscalização. Por outro lado, pretendem «garantir uma fiscalização eficaz do

mercado em todas as fronteiras externas da União», pois «grande parte dos

riscos colocados pelos produtos aos vários interesses públicos que a legislação

da União tenta proteger está associada a produtos que entram na União a

partir de países terceiros».

No entanto, é necessário recordar que, de acordo com a legislação

europeia, as relações comerciais extracomunitárias dos vários Estados

membro estão sujeitas aos acordos internacionais defendidos pela União

Europeia no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). Este facto,

agravado pela não relevância de realidades económicas e sociais de âmbito

regional ou nacional nestes acordos e orientações defendidas pela Comissão

Europeia, tem conduzido a graves prejuízos a atividades económicas internas,

Página 5 de 8



-

* i * , iiiIIIIIs 1111111

,4ss1M1i±rA t)A I PthI k:A

Comissão de Economia e Obras Públicas

nomeadamente em regiões e países mais expostos e com economias mais

débeis.

Acresce que a definição muito rigorosa da fiscalização do mercado de

produtos no plano da União sem atender à livre iniciativa dos Estados-membro

estabelecerem acordos de relações bilaterais, em resultado das diferentes

realidades económicas e sociais, poderá representar uma limitação ao pleno

cumprimento do princípio da proporcionalidade, com o potencial risco de se

exorbitar o necessário para alcançar os objetivos definidos pela proposta de

regulamento.

Estas limitações ao pleno cumprimento dos princípios da subsidiariedade

e proporcionalidade deverão exigir um acompanhamento pela Assembleia da

República da aplicação deste regulamento, nomeadamente através da regular

troca de informações com o Governo.

3. Proposta

A proposta de regulamento integra num único regulamento as disposições

do Regulamento (CE) n.° 765/2008, da Diretiva 2001/951CE e da legislação de

harmonização setorial da união em matéria de fiscalização do mercado,

independentemente de se tratar de produtos de domínios harmonizados ou não

pela legislação europeia, e de esses produtos se destinarem para serem

utilizados por consumidores ou profissionais.

Os controlos oficiais realizados para conferir a conformidade com a

legislação relativa aos alimentos para animais e aos géneros alimentícios e

com as normas relativas à saúde e bem-estar dos animais estão enquadrados

pela legislação da União aplicável aos produtos e processos da cadeia

alimentar e, em especial pelo Regulamento (CE) n.° 882/2004 do Parlamento

Europeu e do Conselho, pelo que não se lhes aplica esta proposta de

regulamento.
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Os medicamentos, dispositivos médicos, dispositivos médicos de
diagnóstico in vitro e substâncias de origem humana estão enquadrados por
legislação europeia própria, pelo que também são excluídos da presente
proposta de regulamento.

Os procedimentos estabelecidos nesta proposta de regulamento relativos
ao controlo dos produtos no interior da União não se aplicam aos
equipamentos sob pressão transportáveis abrangidos pela Diretiva
2010/35/EU.

A Proposta de Regulamento relativo à fiscalização do mercado de
produtos «estabelece o quadro para verificar se os produtos cumprem os
requisitos necessários para salvaguardar um elevado nível de saúde e de
segurança das pessoas em geral, de saúde e de segurança no local de
trabalho, de proteção dos consumidores e do ambiente, de segurança pública e
de outros interesses públicos».

Neste sentido, o Capítulo II da proposta de regulamento define o quadro
de fiscalização do mercado da União; o Capítulo li determina os procedimentos
de controlo dos produtos no interior da União; o Capítulo III, os procedimentos
relativos aos produtos que entram na União; o Capítulo V refere-se ao
intercâmbio de informações; o Capítulo VI, a cooperação entre autoridades
competentes de países terceiros e no seio da própria União; o Capítulo VII faz
o enquadramento legal do financiamento das disposições e procedimentos
decorrentes desta legislação; e o Capítulo VIII — Disposições finais, determina
as sanções, o procedimento do comité, a avaliação da legislação proposta, as
alterações na atual legislação europeia e as disposições transitórias na
aplicação desta proposta de regulamento.
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PARTE IV — CONCLUSÕES

1- A iniciativa em análise é relativa à segurança de produtos e fiscalização

do mercado.

2- Embora a presente iniciativa não viole expressamente o princípio da

subsidiariedade, na medida em que formalmente os objetivos a alcançar

poderão ser mais eficazmente atingidos através de uma ação da União,

poderão vir a surgir limitações ao pleno cumprimento destes princípios,

sendo que a sensibilidade dos efeitos da sua aplicação exige que a

mesma seja acompanhada pela Assembleia da República.

3- Em suma e perante tudo o que ficou exposto, a Comissão Parlamentar

de Economia e Obras Públicas propõe que o presente relatório seja

remetido à Comissão de Assuntos Europeus, para apreciação, nos

termos do disposto no n.° 3 do artigo 7.° da Lei n.° 43/2006, de 25 de

Agosto, alterado pela Lei n.° 21/2012, de 17 de Maio.

Palácio de S. Bento, 14 de Maio de 2013

O Deputado Relator O Vice-Pre1dente da C issão
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(Bruno Dias) (Ferna do errasq eiro)
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