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Alteração 66
António Fernando Correia de Campos

Projeto de resolução legislativa
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A normalização europeia também 
contribuiu para aumentar a competitividade 
das empresas, facilitando, nomeadamente, 
a livre circulação de bens e serviços, a 
interoperabilidade das redes e dos meios de 
comunicação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação. As normas têm 
uma importante incidência económica 
positiva, por exemplo, ao promoverem a 
interpenetração económica no mercado 
interno e ao incentivarem o 
desenvolvimento de produtos ou mercados 
novos e aperfeiçoados e a melhoria das 
condições de abastecimento. As normas 
contribuem pois para aumentar a 
concorrência e baixar os custos de 
produção e de venda, o que é vantajoso 
para a economia em geral. As normas 
podem manter e melhorar a qualidade, 
prestar informações e garantir 
interoperabilidade e compatibilidade, 
aumentando assim o valor para os 
consumidores.

(2) A normalização europeia também 
contribuiu para aumentar a competitividade 
das empresas, facilitando, nomeadamente, 
a livre circulação de bens e serviços, a 
interoperabilidade das redes e dos meios de 
comunicação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação. As normas têm 
uma importante incidência económica 
positiva, por exemplo, ao promoverem a 
interpenetração económica no mercado 
interno e ao incentivarem o 
desenvolvimento de produtos ou mercados 
novos e aperfeiçoados e a melhoria das 
condições de abastecimento. As normas 
contribuem pois para aumentar a 
concorrência e baixar os custos de 
produção e de venda, o que é vantajoso 
para a economia em geral e para os 
consumidores em particular. As normas 
podem manter e melhorar a qualidade, 
prestar informações e garantir 
interoperabilidade e compatibilidade, 
aumentando assim a segurança e o valor 
para os consumidores.

Or. pt

Justificação

A proteção dos consumidores e a segurança dos produtos devem ser uma preocupação 
constante no sentido de reforçar a competitividade europeia e o reforço do Mercado Único.

Alteração 67
Franz Obermayr
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Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A normalização europeia também 
contribuiu para aumentar a 
competitividade das empresas, facilitando, 
nomeadamente, a livre circulação de bens e 
serviços, a interoperabilidade das redes e 
dos meios de comunicação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação. 
As normas têm uma importante incidência 
económica positiva, por exemplo, ao
promoverem a interpenetração económica 
no mercado interno e ao incentivarem o 
desenvolvimento de produtos ou mercados 
novos e aperfeiçoados e a melhoria das 
condições de abastecimento. As normas 
contribuem pois para aumentar a 
concorrência e baixar os custos de 
produção e de venda, o que é vantajoso 
para a economia em geral. As normas 
podem manter e melhorar a qualidade, 
prestar informações e garantir 
interoperabilidade e compatibilidade, 
aumentando assim o valor para os 
consumidores.

(2) A normalização europeia pode 
contribuir também para aumentar a 
competitividade das empresas, facilitando, 
nomeadamente, a livre circulação de bens e 
serviços, a interoperabilidade das redes e 
dos meios de comunicação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação. 
As normas promovem a interpenetração 
económica no mercado interno e podem
incentivar o desenvolvimento de produtos 
ou mercados novos e aperfeiçoados e a 
melhoria das condições de abastecimento. 
As normas contribuem pois para aumentar 
a concorrência e baixar os custos de 
produção e de venda, o que é vantajoso 
para a economia em geral. As normas 
podem ajudar a manter e melhorar a 
qualidade e funcionar como índice da 
interoperabilidade e compatibilidade.

Or. de

Alteração 68
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As normas europeias devem continuar a 
ser adotadas pelos organismos de 
normalização europeus, a saber, o Comité 
Europeu de normalização (CEN), o Comité 
Europeu de Normalização Eletrotécnica 
(CENELEC) e o Instituto Europeu de 
Normas de Telecomunicações (ETSI).

(3) As normas europeias devem continuar a 
ser adotadas pelas organizações de 
normalização europeias, a saber, o Comité 
Europeu de Normalização (CEN), o 
Comité Europeu de Normalização 
Eletrotécnica (CENELEC) e o Instituto 
Europeu de Normas de Telecomunicações 
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(ETSI) embora assegurando desde o início 
que os grupos interessados, incluindo os 
representantes das pequenas e médias 
empresas e as organizações de defesa dos 
consumidores, tomem parte no processo e 
sejam ouvidos.

Or. de

Alteração 69
Silvana Koch-Mehrin

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As normas europeias devem continuar a 
ser adotadas pelos organismos de 
normalização europeus, a saber, o Comité 
Europeu de normalização (CEN), o Comité 
Europeu de Normalização Eletrotécnica 
(CENELEC) e o Instituto Europeu de 
Normas de Telecomunicações (ETSI).

(3) O sistema de normalização europeu 
deve continuar a ser um processo 
voluntário e guiado pelo mercado, assente 
nos princípios de normalização 
estabelecidos pela Organização Mundial 
do Comércio no contexto do Acordo sobre 
os Obstáculos Técnicos ao Comércio. As 
normas europeias devem continuar a ser 
adotadas pelos organismos de 
normalização europeus, a saber, o Comité 
Europeu de normalização (CEN), o Comité 
Europeu de Normalização Eletrotécnica 
(CENELEC) e o Instituto Europeu de 
Normas de Telecomunicações (ETSI).

Or. en

Justificação

A Comunicação da Comissão relativa a uma visão estratégica para a normalização europeia 
((2011)311 final) cita o Acordo da OMC sobre os Obstáculos Técnicos ao Comércio como 
uma base acordada a nível internacional para os princípios nucleares da normalização. No 
contexto do presente regulamento e em consonância com os esforços da UE tendentes à 
promoção da cooperação internacional em matéria de normas, importa referir os critérios 
internacionalmente reconhecidos da OMC; a criação de novas listas de princípios pode 
colidir com tais critérios.
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Alteração 70
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As normas europeias desempenham um 
papel muito importante no mercado 
interno, principalmente graças à presunção 
de conformidade dos produtos que serão 
disponibilizados no mercado com as 
exigências essenciais estabelecidas na 
legislação de harmonização da União.

(4) As normas europeias desempenham um 
papel muito importante no mercado 
interno, nomeadamente graças à presunção 
de conformidade dos produtos que serão 
disponibilizados no mercado com as 
exigências essenciais estabelecidas na 
legislação de harmonização da União.

Or. en

Justificação

Uma maioria das normas não apoia diretamente as políticas e a legislação europeias, o que 
pode deturpar o texto.

Alteração 71
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O Parlamento Europeu e o 
Conselho devem definir com exatidão os 
requisitos essenciais da legislação da 
União que harmoniza as condições de 
comercialização de produtos, a fim de 
evitar erros de interpretação por parte dos 
normalizadores no que respeita aos 
objetivos e ao nível de proteção previstos 
na legislação.

Or. en

Justificação

Cf. redação do n.º 15 do relatório do Parlamento Europeu sobre o futuro da normalização 
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europeia (A7-0276/2010).

Alteração 72
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

(5-A) A Resolução do Parlamento 
Europeu, de 21 de outubro de 2010, sobre 
o futuro da normalização europeia, 
estabeleceu um importante número de 
recomendações estratégicas respeitantes à 
revisão do sistema europeu de 
normalização. 

Or. en

Alteração 73
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Ao elaborar normas harmonizadas, 
a Comissão deve sempre observar o 
princípio da proporcionalidade;  devem 
ser evitadas normas absurdas e 
incompreensíveis para os cidadãos.

Or. de

Alteração 74
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2006, 
relativa aos serviços no mercado interno5, 
estabelece disposições gerais destinadas a 
facilitar o exercício da liberdade de 
estabelecimento dos prestadores de serviços, 
bem como a livre circulação dos serviços, 
sem descurar a elevada qualidade dos 
mesmos. Além disso, obriga os Estados-
Membros a incentivar, em cooperação com a 
Comissão, a elaboração de normas europeias 
voluntárias no intuito de facilitar a 
compatibilidade entre serviços fornecidos 
por prestadores de Estados-Membros 
diferentes, a informação do destinatário e a 
qualidade da prestação de serviços. No 
entanto, a Diretiva 98/34/CE só é aplicável a 
normas relativas a produtos, não abrangendo 
expressamente as normas relativas a 
serviços. Entanto, a delimitação entre bens e 
serviços tem vindo a tornar-se menos 
relevante para a realidade do mercado 
interno. Na prática, nem sempre é possível 
destrinçar claramente normas sobre produtos 
e normas sobre serviços. Muitas normas 
relativas a produtos têm uma componente de 
prestação de serviços, ao passo que as 
normas relativas a serviços também estão 
parcialmente relacionadas com produtos. Por 
conseguinte, é necessário adaptar o quadro 
jurídico a estas novas circunstâncias, 
alargando o seu âmbito de aplicação às 
normas relativas aos serviços.

(7) A Diretiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, 
relativa aos serviços no mercado interno5, 
estabelece disposições gerais destinadas a 
facilitar o exercício da liberdade de 
estabelecimento dos prestadores de 
serviços, bem como a livre circulação dos 
serviços, sem descurar a elevada 
qualidade dos mesmos, à exceção dos 
serviços de cuidados de saúde e 
farmacêuticos prestados por 
profissionais da saúde. Além disso, 
obriga os Estados-Membros a incentivar, 
em cooperação com a Comissão, a 
elaboração de normas europeias 
voluntárias no intuito de facilitar a 
compatibilidade entre serviços fornecidos 
por prestadores de Estados-Membros 
diferentes, a informação do destinatário e 
a qualidade da prestação de serviços. No 
entanto, a Diretiva 98/34/CE só é 
aplicável a normas relativas a produtos, 
não abrangendo expressamente as normas 
relativas a serviços. Entanto, a 
delimitação entre bens e serviços tem 
vindo a tornar-se menos relevante para a 
realidade do mercado interno. Na prática, 
nem sempre é possível destrinçar 
claramente normas sobre produtos e 
normas sobre serviços. Muitas normas 
relativas a produtos têm uma componente 
de prestação de serviços, ao passo que as 
normas relativas a serviços também estão 
parcialmente relacionadas com produtos. 
Por conseguinte, é necessário adaptar o 
quadro jurídico a estas novas 
circunstâncias, alargando o seu âmbito de 
aplicação às normas relativas aos 
serviços.
__________________
1 JO L de 27.12.2006. 

Or. en
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Alteração 75
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2006, 
relativa aos serviços no mercado interno, 
estabelece disposições gerais destinadas a 
facilitar o exercício da liberdade de 
estabelecimento dos prestadores de 
serviços, bem como a livre circulação dos 
serviços, sem descurar a elevada qualidade 
dos mesmos. Além disso, obriga os 
Estados-Membros a incentivar, em 
cooperação com a Comissão, a elaboração 
de normas europeias voluntárias no intuito 
de facilitar a compatibilidade entre serviços 
fornecidos por prestadores de 
Estados-Membros diferentes, a informação 
do destinatário e a qualidade da prestação 
de serviços. No entanto, a Diretiva 
98/34/CE só é aplicável a normas relativas 
a produtos, não abrangendo expressamente 
as normas relativas a serviços. Entanto, a 
delimitação entre bens e serviços tem 
vindo a tornar-se menos relevante para a 
realidade do mercado interno. Na prática, 
nem sempre é possível destrinçar 
claramente normas sobre produtos e 
normas sobre serviços. Muitas normas 
relativas a produtos têm uma componente 
de prestação de serviços, ao passo que as 
normas relativas a serviços também estão 
parcialmente relacionadas com produtos. 
Por conseguinte, é necessário adaptar o 
quadro jurídico a estas novas 
circunstâncias, alargando o seu âmbito de 
aplicação às normas relativas aos serviços.

(7) A Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2006, 
relativa aos serviços no mercado interno, 
estabelece disposições gerais destinadas a 
facilitar o exercício da liberdade de 
estabelecimento dos prestadores de 
serviços, bem como a livre circulação dos 
serviços, sem descurar a elevada qualidade 
dos mesmos, à exceção dos serviços de 
cuidados de saúde e farmacêuticos 
prestados por profissionais da saúde.
Além disso, obriga os Estados-Membros a 
incentivar, em cooperação com a 
Comissão, a elaboração de normas 
europeias voluntárias no intuito de facilitar
a compatibilidade entre serviços fornecidos 
por prestadores de Estados-Membros 
diferentes, a informação do destinatário e a 
qualidade da prestação de serviços. No 
entanto, a Diretiva 98/34/CE só é aplicável 
a normas relativas a produtos, não 
abrangendo expressamente as normas 
relativas a serviços. Entanto, a delimitação 
entre bens e serviços tem vindo a tornar-se 
menos relevante para a realidade do 
mercado interno. Na prática, nem sempre é 
possível destrinçar claramente normas 
sobre produtos e normas sobre serviços. 
Muitas normas relativas a produtos têm 
uma componente de prestação de serviços, 
ao passo que as normas relativas a serviços 
também estão parcialmente relacionadas 
com produtos. Por conseguinte, é 
necessário adaptar o quadro jurídico a estas 
novas circunstâncias, alargando o seu 
âmbito de aplicação às normas relativas 
aos serviços.
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Or. en

Alteração 76
Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2006, 
relativa aos serviços no mercado interno, 
estabelece disposições gerais destinadas a 
facilitar o exercício da liberdade de 
estabelecimento dos prestadores de 
serviços, bem como a livre circulação dos 
serviços, sem descurar a elevada qualidade 
dos mesmos. Além disso, obriga os 
Estados-Membros a incentivar, em 
cooperação com a Comissão, a elaboração 
de normas europeias voluntárias no intuito 
de facilitar a compatibilidade entre serviços 
fornecidos por prestadores de 
Estados-Membros diferentes, a informação 
do destinatário e a qualidade da prestação 
de serviços. No entanto, a Diretiva 
98/34/CE só é aplicável a normas relativas 
a produtos, não abrangendo expressamente 
as normas relativas a serviços. Entanto, a 
delimitação entre bens e serviços tem 
vindo a tornar-se menos relevante para a 
realidade do mercado interno. Na prática, 
nem sempre é possível destrinçar 
claramente normas sobre produtos e 
normas sobre serviços. Muitas normas 
relativas a produtos têm uma componente 
de prestação de serviços, ao passo que as 
normas relativas a serviços também estão 
parcialmente relacionadas com produtos. 
Por conseguinte, é necessário adaptar o 
quadro jurídico a estas novas 
circunstâncias, alargando o seu âmbito de 
aplicação às normas relativas aos serviços.

(7) A Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2006, 
relativa aos serviços no mercado interno, 
estabelece disposições gerais destinadas a 
facilitar o exercício da liberdade de 
estabelecimento dos prestadores de 
serviços, bem como a livre circulação dos 
serviços, sem descurar a elevada qualidade 
dos mesmos. Além disso, obriga os 
Estados-Membros a incentivar, em 
cooperação com a Comissão, a elaboração 
de normas europeias voluntárias no intuito 
de facilitar a compatibilidade entre serviços 
fornecidos por prestadores de 
Estados-Membros diferentes, a informação 
do destinatário e a qualidade da prestação 
de serviços. No entanto, a Diretiva 
98/34/CE só é aplicável a normas relativas 
a produtos, não abrangendo expressamente 
as normas relativas a serviços. Entanto, a 
delimitação entre bens e serviços tem 
vindo a tornar-se menos relevante para a
realidade do mercado interno. Na prática, 
nem sempre é possível destrinçar 
claramente normas sobre produtos e 
normas sobre serviços. Muitas normas 
relativas a produtos têm uma componente 
de prestação de serviços, ao passo que as 
normas relativas a serviços também estão 
parcialmente relacionadas com produtos. 
Por conseguinte, é necessário adaptar o 
quadro jurídico a estas novas 
circunstâncias, alargando o seu âmbito de 
aplicação às normas relativas aos serviços, 
incluindo os serviços sociais e os serviços 
de saúde.
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Or. en

Alteração 77
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Importa ter em devida consideração 
a legislação da União em vigor relativa 
aos serviços no mercado interno, em 
particular as disposições em matéria de 
direito do trabalho constantes do artigo 
1.º, n.ºs 6 e 7, da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de 
dezembro de 2006, relativa aos serviços no 
mercado interno1.
__________________
1 JO L de 27.12.2006. 

Or. en

Alteração 78
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7.º-B) O disposto no presente 
regulamento não afeta as relações entre 
os parceiros sociais, incluindo o direito de 
negociar e de celebrar convenções 
coletivas, o direito à greve e a 
desencadear ações laborais de acordo com 
a legislação e as práticas nacionais 
respeitadoras do direito da União, em 
conformidade com o direito e as práticas
nacionais que respeitam o direito da 
União. O presente regulamento não afeta 
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a legislação dos Estados-Membros em 
matéria de segurança social.

Or. en

(Cf. redação do considerando 14 da Diretiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2006).

Alteração 79
Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A elaboração de normas voluntárias em 
matéria de serviços deve ter em conta o 
mercado, dar primazia às necessidades dos 
operadores económicos e das partes direta 
ou indiretamente interessadas, ter em conta 
o interesse público e ser feita numa base 
consensual. Devem concentrar-se 
fundamentalmente nos serviços 
relacionados com produtos e processos.

(8) A elaboração de normas voluntárias em 
matéria de serviços deve ter em conta o 
mercado, dar primazia às necessidades dos 
operadores económicos e das partes direta 
ou indiretamente interessadas, ter em conta 
o interesse público e ser feita numa base 
consensual. Devem concentrar-se 
fundamentalmente nos serviços 
relacionados com produtos e processos.
Em consequência, essas normas não 
devem cobrir a prestação de serviços no 
quadro do exercício de uma profissão 
liberal na aceção da Diretiva 2005/36/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
7 de setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais.

Or. en

Alteração 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O presente regulamento abrange a 
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normalização de serviços associados aos 
bens ou conteúdos digitais, 
nomeadamente a instalação, a 
manutenção, a reparação ou qualquer 
outra forma de tratamento. Todavia, não 
respeita à normalização dos serviços de 
caráter intelectual definidos na Diretiva 
2005/36/CE, nem abrange os serviços 
sociais, de cuidados de saúde ou 
farmacêuticos. Estes serviços são 
prestados com base em qualificações 
profissionais específicas, a título pessoal, 
sob responsabilidade própria, de forma 
especializada e independente, no interesse 
do cliente e do público.

Or. en

Alteração 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Na União, as normas nacionais são 
adotadas pelos organismos de 
normalização nacionais, o que pode 
conduzir à elaboração de normas 
contraditórias e dar origem a obstáculos 
técnicos no mercado interno. Por 
conseguinte, a bem do mercado interno e 
da eficácia da normalização na União, 
justifica-se confirmar o atual intercâmbio 
regular de informações entre os organismos 
de normalização nacionais, os organismos 
de normalização europeus e a Comissão, 
sobre os trabalhos de normalização atuais e 
vindouros. Este intercâmbio de 
informações deve ser harmonizado com o 
anexo 3 do Acordo sobre os Obstáculos 
Técnicos ao Comércio, aprovado pela 
Decisão n.º 80/271/CEE do Conselho, de 
10 de dezembro de 1979, relativa à 
conclusão dos acordos multilaterais 

(10) Na União, as normas nacionais são 
adotadas pelos organismos de 
normalização nacionais, o que pode 
conduzir à elaboração de normas 
contraditórias e dar origem a obstáculos 
técnicos no mercado interno. Por 
conseguinte, a bem do mercado interno e 
da eficácia da normalização na União, 
justifica-se confirmar o atual intercâmbio 
regular de informações entre os organismos 
de normalização nacionais, os organismos 
de normalização europeus e a Comissão, 
sobre os trabalhos de normalização atuais e 
vindouros, incluindo as disposições 
relativas ao prazo suspensivo para as 
organizações de normalização nacionais 
no quadro das organizações de 
normalização europeias. Este intercâmbio 
de informações deve ser harmonizado com 
o anexo 3 do Acordo sobre os Obstáculos 
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resultantes das negociações comerciais de 
1973 a 1979.

Técnicos ao Comércio, aprovado pela 
Decisão n.º 80/271/CEE do Conselho, de 
10 de dezembro de 1979, relativa à 
conclusão dos acordos multilaterais 
resultantes das negociações comerciais de 
1973 a 1979.

Or. en

Alteração 82
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As normas podem ajudar as políticas 
europeias a dar resposta aos grandes 
desafios societais, a saber, as alterações 
climáticas, a utilização sustentável dos 
recursos, o envelhecimento e a inovação 
em geral. Ao liderar a elaboração de 
normas internacionais ou europeias 
atinentes a bens e tecnologias nestes 
mercados em expansão, a Europa pode 
proporcionar vantagens concorrenciais às 
suas empresas, facilitando assim o 
comércio.

(12) Embora as normas sejam 
essencialmente instrumentos guiados pelo 
mercado e utilizados a título voluntário 
pelas partes interessadas, podem ajudar de 
modo significativo as políticas europeias a 
dar resposta aos grandes desafios societais, 
a saber, as alterações climáticas, a 
utilização sustentável dos recursos, o 
envelhecimento, a deficiência, a proteção 
dos consumidores, a segurança dos 
trabalhadores e as condições de trabalho, 
a inclusão social e a inovação em geral. 
Ao liderar a elaboração de normas 
internacionais ou europeias atinentes a 
bens e tecnologias nestes mercados em 
expansão, a Europa pode proporcionar 
vantagens concorrenciais às suas empresas, 
facilitando assim o comércio.

Or. en

Alteração 83
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) As normas podem ajudar as políticas 
europeias a dar resposta aos grandes 
desafios societais, a saber, as alterações 
climáticas, a utilização sustentável dos 
recursos, o envelhecimento e a inovação 
em geral. Ao liderar a elaboração de 
normas internacionais ou europeias 
atinentes a bens e tecnologias nestes 
mercados em expansão, a Europa pode 
proporcionar vantagens concorrenciais às 
suas empresas, facilitando assim o 
comércio.

(12) As normas podem ajudar as políticas 
europeias a dar resposta aos grandes 
desafios do século XXI, a saber, a 
globalização, a crise económica e 
financeira, as alterações climáticas, a 
utilização sustentável dos recursos, o 
envelhecimento populacional, as 
fragilidades do mercado interno e a 
inovação em geral. Ao liderar a elaboração 
de normas internacionais ou europeias 
atinentes a bens e tecnologias nestes 
mercados em expansão, a Europa pode 
proporcionar vantagens concorrenciais às 
suas empresas, facilitando assim o 
comércio, nomeadamente às PME, que 
representam a grande parte das empresas 
europeias.

Or. pt

Justificação

O século XXI apresenta vários desafios a que a UE deve fazer face, nomeadamente 
fortalecendo a sua indústria e a sua competitividade para se afirmar na cena mundial. As 
PME, a grande base do tecido empresarial europeu, devem ser ativamente implicadas em 
todo o processo de normalização.

Alteração 84
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As normas podem ajudar as políticas 
europeias a dar resposta aos grandes 
desafios societais, a saber, as alterações 
climáticas, a utilização sustentável dos 
recursos, o envelhecimento e a inovação 
em geral. Ao liderar a elaboração de 
normas internacionais ou europeias 
atinentes a bens e tecnologias nestes 

(12) As normas podem ajudar as políticas 
europeias a dar resposta aos grandes 
desafios societais, a saber, as alterações 
climáticas, a utilização sustentável dos 
recursos, o envelhecimento e a inovação 
em geral. Ao liderar a elaboração de 
normas internacionais ou europeias 
atinentes a bens e tecnologias nestes 
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mercados em expansão, a Europa pode 
proporcionar vantagens concorrenciais às 
suas empresas, facilitando assim o 
comércio.

mercados em expansão, a Europa pode 
proporcionar vantagens concorrenciais às 
suas empresas, facilitando assim o 
comércio, preservar os recursos naturais e 
favorecer a inclusão social.

Or. fr

Alteração 85
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As normas podem ajudar as políticas
europeias a dar resposta aos grandes 
desafios societais, a saber, as alterações 
climáticas, a utilização sustentável dos 
recursos, o envelhecimento e a inovação 
em geral. Ao liderar a elaboração de 
normas internacionais ou europeias 
atinentes a bens e tecnologias nestes 
mercados em expansão, a Europa pode 
proporcionar vantagens concorrenciais às 
suas empresas, facilitando assim o 
comércio.

(12) As normas podem ajudar as políticas 
europeias a dar resposta aos grandes 
desafios societais, a saber, as alterações 
climáticas, a utilização sustentável dos 
recursos, o envelhecimento, a integração 
de pessoas com deficiência, a inclusão 
social e a inovação em geral. Ao liderar a 
elaboração de normas internacionais ou 
europeias atinentes a bens e tecnologias 
nestes mercados em expansão, a Europa 
pode proporcionar vantagens 
concorrenciais às suas empresas, 
facilitando assim o comércio.

Or. el

Alteração 86
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As normas podem ajudar as políticas 
europeias a dar resposta aos grandes 
desafios societais, a saber, as alterações 
climáticas, a utilização sustentável dos 

(12) As normas podem ajudar as políticas 
europeias a dar resposta aos grandes 
desafios societais, a saber, as alterações 
climáticas, a utilização sustentável dos 
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recursos, o envelhecimento e a inovação 
em geral. Ao liderar a elaboração de 
normas internacionais ou europeias 
atinentes a bens e tecnologias nestes 
mercados em expansão, a Europa pode 
proporcionar vantagens concorrenciais às
suas empresas, facilitando assim o 
comércio.

recursos, o envelhecimento, a inclusão 
social, a deficiência e a inovação em geral. 
Ao liderar a elaboração de normas 
internacionais ou europeias atinentes a 
bens e tecnologias nestes mercados em 
expansão, a Europa pode proporcionar 
vantagens concorrenciais às suas empresas, 
facilitando assim o comércio.

Or. en

Alteração 87
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

(12-A) As políticas e iniciativas 
legislativas da União devem respeitar a 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, 
concluída pela União Europeia em 23 de 
dezembro de 2010, e, em particular, os 
seus artigos 3.º, 4.º e 9.º. 

Or. en

Justificação

A UE concluiu a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência em 23 de dezembro de 2010  (entrada em vigor: 22 de janeiro de 2011). Trata-se 
do primeiro tratado em matéria de direitos humanos ratificado pela UE, o que significa que, 
doravante, todas as suas políticas e iniciativas legislativas devem respeitar esta convenção 
internacional.

Alteração 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)
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Projeto de resolução legislativa Alteração

(12-A) As políticas e iniciativas 
legislativas da União devem respeitar a 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, 
concluída pela União Europeia em 23 de 
dezembro de 2010, e, em particular, os 
seus artigos 3.º, 4.º e 9.º.  

Or. en

Justificação

A UE concluiu a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência em 23 de dezembro de 2010  (entrada em vigor: 22 de janeiro de 2011).  Trata-se 
do primeiro tratado em matéria de direitos humanos ratificado pela UE, o que significa que, 
doravante, todas as suas políticas e iniciativas legislativas devem respeitar esta convenção 
internacional.

Alteração 89
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As normas são ferramentas 
importantes para as empresas, 
nomeadamente para as pequenas e médias 
empresas (doravante “PME”) que, no 
entanto, não estão devidamente 
implicadas no sistema de normalização, 
havendo o risco de as normas não terem 
em conta as necessidades e as 
preocupações das PME. Por conseguinte, 
é essencial melhorar a sua representação e 
participação no processo de normalização, 
nomeadamente nos comités técnicos.

(13) As normas são ferramentas 
importantes para a competitividade das
empresas, nomeadamente para as pequenas 
e médias empresas (doravante “PME”). Por 
conseguinte, é essencial melhorar a sua 
representação e participação no processo 
de normalização, nomeadamente nos 
comités técnicos.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma suposição que não reflete a realidade na maioria dos casos e desprovida de 
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comprovação específica.

Alteração 90
Silvana Koch-Mehrin

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As normas são ferramentas 
importantes para as empresas, 
nomeadamente para as pequenas e médias 
empresas (doravante “PME”) que, no 
entanto, não estão devidamente 
implicadas no sistema de normalização, 
havendo o risco de as normas não terem 
em conta as necessidades e as 
preocupações das PME. Por conseguinte, 
é essencial melhorar a sua representação e 
participação no processo de normalização, 
nomeadamente nos comités técnicos.

(13) As normas são ferramentas 
importantes para a competitividade das
empresas, nomeadamente para as pequenas 
e médias empresas (doravante “PME”), 
cuja participação no processo de
normalização é essencial para o progresso 
tecnológico na UE. As regras de 
normalização devem, por conseguinte, 
incentivar as PME a contribuírem 
ativamente com as suas soluções 
tecnológicas inovadoras para os esforços 
de normalização. Além disso, é essencial 
melhorar a sua representação e participação 
no processo de normalização, 
nomeadamente nos comités técnicos.

Or. en

Alteração 91
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As normas são ferramentas 
importantes para as empresas, 
nomeadamente para as pequenas e médias 
empresas (doravante “PME”) que, no 
entanto, não estão devidamente 
implicadas no sistema de normalização, 
havendo o risco de as normas não terem 
em conta as necessidades e as 

(13) As normas são ferramentas 
importantes para as empresas, 
nomeadamente para as pequenas e médias 
empresas (doravante “PME”). Por 
conseguinte, é essencial melhorar o acesso 
das PME às normas e também a sua 
representação e participação no processo 
de normalização, a nível nacional, onde 
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preocupações das PME. Por conseguinte, 
é essencial melhorar a sua representação e 
participação no processo de normalização, 
nomeadamente nos comités técnicos.

podem ser mais eficazes em virtude de 
custos inferiores e da inexistência de 
barreiras linguísticas, de acordo com o 
princípio da delegação nacional. As 
organizações de normalização nacionais 
devem assegurar que as opiniões das 
PME sejam tidas em conta pelos seus 
delegados nos organismos técnicos
europeus.

Or. en

Alteração 92
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As normas são ferramentas 
importantes para as empresas, 
nomeadamente para as pequenas e médias 
empresas (doravante «PME») que, no 
entanto, não estão devidamente implicadas 
no sistema de normalização, havendo o 
risco de as normas não terem em conta as 
necessidades e as preocupações das PME. 
Por conseguinte, é essencial melhorar a sua 
representação e participação no processo 
de normalização, nomeadamente nos 
comités técnicos.

(13) As normas são ferramentas 
importantes para a competitividade das
empresas, nomeadamente para as pequenas 
e médias empresas (doravante «PME») 
que, no entanto, não estão devidamente 
representadas ou implicadas no sistema de 
normalização, havendo o risco de as 
normas não terem em conta as 
necessidades e as preocupações das PME. 
Por conseguinte, é necessário melhorar a 
sua participação no processo de 
normalização a nível nacional, onde 
podem ser mais eficazes graças a custos 
mais reduzidos e à ausência de obstáculos 
de ordem linguística, na observância do 
princípio da delegação nacional. As 
regras de normalização devem encorajar 
as PME a contribuir ativamente para o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras em prol do processo de 
normalização. Assim sendo, é importante 
que o presente regulamento melhore a 
sua representação e participação nos 
comités técnicos e garanta o seu acesso 
efetivo às normas.
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Or. el

Alteração 93
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Lara Comi

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) É importante, para esse efeito, 
incentivar o intercâmbio de boas práticas 
entre as organizações de normalização 
nacionais sobre o melhor modo de 
facilitar e reforçar a participação das 
PME nas atividades de normalização.

Or. en

Alteração 94
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Apesar de as normas europeias serem 
fundamentais para a competitividade das 
PME, estas encontram-se geralmente sub-
representadas nas atividades de 
normalização, em especial a nível europeu. 
Assim, o presente regulamento deve 
garantir a adequada representação das 
PME no processo de normalização 
europeia através de uma entidade 
devidamente qualificada para o efeito.

(14) Apesar de as normas europeias serem 
fundamentais para a competitividade das 
PME, estas encontram-se, em algumas 
áreas, sub-representadas nas atividades de 
normalização, em especial a nível europeu. 
Assim, o presente regulamento deve 
incentivar e facilitar a adequada 
representação e participação das PME no 
processo de normalização europeia.

Or. en

Alteração 95
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As normas podem exercer uma grande 
influência na sociedade, em especial no 
que diz respeito à segurança e ao bem-estar 
dos cidadãos, eficácia das redes, ambiente 
e acessibilidade, sem excluir outros 
domínios. Por conseguinte, é necessário 
fazer com que o papel e a contribuição dos 
agentes da sociedade civil no âmbito da 
elaboração de normas seja consolidado 
mediante o apoio a organizações 
representantes dos interesses dos 
consumidores, do ambiente e dos agentes 
da sociedade civil.

(15) As normas podem exercer uma grande 
influência na sociedade, em especial no 
que diz respeito à segurança e ao bem-estar 
dos cidadãos, eficácia das redes, ambiente, 
segurança dos trabalhadores e condições 
de trabalho, acessibilidade, sem excluir 
outros domínios. Por conseguinte, é 
necessário fazer com que o papel e a 
contribuição de todos os agentes relevantes 
que representam o interesse público e da 
sociedade civil no âmbito da elaboração de 
normas seja consolidado mediante o apoio 
a organizações representantes dos 
interesses dos consumidores, 
trabalhadores, do ambiente e dos agentes 
da sociedade civil.

Or. en

Alteração 96
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As normas podem exercer uma grande 
influência na sociedade, em especial no 
que diz respeito à segurança e ao bem-estar 
dos cidadãos, eficácia das redes, ambiente 
e acessibilidade, sem excluir outros 
domínios. Por conseguinte, é necessário 
fazer com que o papel e a contribuição dos 
agentes da sociedade civil no âmbito da 
elaboração de normas seja consolidado 
mediante o apoio a organizações 
representantes dos interesses dos 
consumidores, do ambiente e dos agentes 
da sociedade civil.

(15) As normas podem exercer uma grande 
influência na sociedade, em especial no 
que diz respeito à segurança e ao bem-estar 
dos cidadãos, eficácia das redes, ambiente 
e acessibilidade, sem excluir outros 
domínios. Por conseguinte, é necessário 
fazer com que o papel e a contribuição de 
todos os agentes relevantes que 
representam o interesse público e da 
sociedade civil no âmbito da elaboração de 
normas seja consolidado mediante o apoio 
a organizações representantes dos 
interesses dos consumidores, dos 
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ambientalistas e dos trabalhadores.

Or. en

Alteração 97
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As normas podem exercer uma grande 
influência na sociedade, em especial no 
que diz respeito à segurança e ao bem-estar 
dos cidadãos, eficácia das redes, ambiente 
e acessibilidade, sem excluir outros 
domínios. Por conseguinte, é necessário 
fazer com que o papel e a contribuição dos 
agentes da sociedade civil no âmbito da 
elaboração de normas seja consolidado
mediante o apoio a organizações 
representantes dos interesses dos 
consumidores, do ambiente e dos agentes 
da sociedade civil.

(15) As normas podem exercer uma grande 
influência na sociedade, em especial no 
que diz respeito à segurança e ao bem-estar 
dos cidadãos, eficácia das redes, ambiente 
e acessibilidade, sem excluir outros 
domínios. Por conseguinte, é necessário 
fazer com que o papel e a contribuição dos 
agentes da sociedade civil no âmbito da 
elaboração de normas seja consolidado 
mediante o apoio a organizações 
representantes dos interesses dos 
consumidores, do ambiente, das empresas
e dos agentes da sociedade civil.

Or. en

Alteração 98
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As normas podem exercer uma grande 
influência na sociedade, em especial no 
que diz respeito à segurança e ao bem-estar 
dos cidadãos, eficácia das redes, ambiente 
e acessibilidade, sem excluir outros 
domínios. Por conseguinte, é necessário 
fazer com que o papel e a contribuição dos 
agentes da sociedade civil no âmbito da 

(15) As normas podem exercer uma grande 
influência na sociedade, em especial no 
que diz respeito à segurança e ao bem-estar 
dos cidadãos, eficácia das redes, ambiente 
e acessibilidade, sem excluir outros 
domínios. Por conseguinte, é necessário 
fazer com que o papel e a contribuição dos 
agentes da sociedade civil no âmbito da 
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elaboração de normas seja consolidado 
mediante o apoio a organizações 
representantes dos interesses dos 
consumidores, do ambiente e dos agentes 
da sociedade civil.

elaboração de normas seja consolidado 
mediante o apoio a organizações 
representantes dos interesses dos 
consumidores, do ambiente, das empresas
e dos agentes da sociedade civil.

Or. fr

Alteração 99
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As normas podem exercer uma grande 
influência na sociedade, em especial no 
que diz respeito à segurança e ao bem-estar 
dos cidadãos, eficácia das redes, ambiente 
e acessibilidade, sem excluir outros 
domínios. Por conseguinte, é necessário 
fazer com que o papel e a contribuição dos 
agentes da sociedade civil no âmbito da 
elaboração de normas seja consolidado
mediante o apoio a organizações 
representantes dos interesses dos 
consumidores, do ambiente e dos agentes 
da sociedade civil.

(15) As normas podem exercer uma grande 
influência na sociedade, em especial no 
que diz respeito à segurança e ao bem-estar 
dos cidadãos, eficácia das redes, ambiente 
e acessibilidade, sem excluir outros 
domínios. Por conseguinte, é necessário 
fazer com que o papel e a contribuição dos 
agentes que representam os interesses 
públicos e da sociedade civil sejam 
consolidados no âmbito da elaboração de 
normas mediante o apoio a organizações 
representantes dos consumidores, 
incluindo pessoas com deficiência, do 
ambiente, dos trabalhadores e de outros
agentes da sociedade civil.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o n.º 31 da Resolução do Parlamento, de 21 de outubro de 2010, 
sobre o futuro da normalização europeia.

Alteração 100
Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 15



AM\893852PT.doc 25/118 PE480.857v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(15) As normas podem exercer uma grande 
influência na sociedade, em especial no 
que diz respeito à segurança e ao bem-estar 
dos cidadãos, eficácia das redes, ambiente 
e acessibilidade, sem excluir outros 
domínios. Por conseguinte, é necessário 
fazer com que o papel e a contribuição dos 
agentes da sociedade civil no âmbito da 
elaboração de normas seja consolidado 
mediante o apoio a organizações 
representantes dos interesses dos 
consumidores, do ambiente e dos agentes 
da sociedade civil.

(15) As normas podem exercer uma grande 
influência na sociedade, em especial no 
que diz respeito à segurança e ao bem-estar 
dos cidadãos, eficácia das redes, ambiente 
e acessibilidade, sem excluir outros 
domínios. Por conseguinte, é necessário 
fazer com que o papel e a contribuição dos 
agentes da sociedade civil no âmbito da 
elaboração de normas seja consolidado 
mediante o apoio a organizações 
representantes dos interesses dos 
consumidores, do ambiente, da saúde
pública e dos agentes da sociedade civil.

Or. en

Alteração 101
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Uma vez que a presença das partes 
interessados nas atividades de 
normalização a nível nacional é, regra 
geral, fraca ou, mesmo, inexistente, a sua 
participação efetiva a nível europeu 
reforçará a relevância de um processo de 
normalização europeu assente no 
princípio da delegação nacional, em 
particular no tocante ao processo de 
elaboração das normas CEN e 
CENELEC.

Or. en

Justificação

Cf. redação dos n.ºs 31e 34 do relatório do Parlamento Europeu sobre o futuro da 
normalização europeia (A7-0276/2010).



PE480.857v01-00 26/118 AM\893852PT.doc

PT

Alteração 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) Na maioria dos Estados-Membros 
as autoridades públicas mostram um 
interesse limitado em participar no 
processo de elaboração de normas, não 
obstante a importância da normalização 
como instrumento de apoio às políticas e à 
legislação da UE; assim sendo, o presente 
regulamento deve estimular a 
participação das autoridades públicas em 
todos os comités técnicos nacionais 
estabelecidos para elaborar ou rever as 
normas europeias solicitadas pela 
Comissão. A participação das autoridades 
nacionais reveste-se de particular 
importância para o bom funcionamento 
da legislação nos domínios abrangidos 
pela "Nova Abordagem" e para evitar 
objeções a posteriori às normas 
harmonizadas.

Or. en

Justificação

Estimular, em vez de garantir, a participação das autoridades públicas constitui um objetivo 
muito mais realista, que reconhece o seu importante papel.

Alteração 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) Na maioria dos Estados-Membros 
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as autoridades públicas mostram um 
interesse limitado em participar no 
processo de elaboração de normas, não 
obstante a importância da normalização 
como instrumento de apoio às políticas e à 
legislação da União; assim, este 
regulamento deve incitar à participação 
dessas autoridades em todos os comités 
técnicos nacionais que se ocupam da 
elaboração ou revisão das normas 
europeias a pedido da Comissão. A 
participação das autoridades nacionais 
reveste-se de particular importância para 
o bom funcionamento da legislação nos 
domínios abrangidos pela "Nova 
Abordagem" e para evitar objeções a 
posteriori às normas harmonizadas.

Or. de

Justificação

É judicioso e correto fazer participar as autoridades públicas, mas esta participação deve 
dar-se a nível nacional.  Não é pertinente introduzir a obrigação de as autoridades públicas 
participarem sempre na normalização, pois tal viola o princípio da normalização voluntária.  
A participação das autoridades públicas limitar-se-á geralmente aos assuntos de interesse 
público.

Alteração 104
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Considerando 15-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-C) As ONN devem facultar o livre 
acesso à participação, nas suas atividades 
de normalização, das micro e pequenas 
empresas e dos consumidores, incluindo 
pessoas com deficiência, dos 
ambientalistas, dos trabalhadores e de 
outros agentes da sociedade civil, a fim de 
reforçar a sua representação no processo 
de normalização, em particular nos 
comités técnicos. Embora o livre acesso 
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não possa, em si, assegurar a participação 
efetiva desses agentes nas atividades 
nacionais de normalização, é necessário 
reduzir os atuais entraves desnecessários 
suscetíveis de desencorajar os agentes 
mais fracos de participarem no processo 
de normalização.   

Or. en

Justificação

A presente alteração, que reflete o n.º 41 da Resolução do Parlamento sobre o futuro da 
normalização europeia, não terá incidências na estabilidade financeira dos organismos 
nacionais de normalização (ONN), uma vez que as despesas de participação eventualmente 
pagas pelo limitado número de micro e pequenas empresas e de agentes da sociedade civil 
participantes nas atividades nacionais de normalização constituem uma parte insignificante 
das receitas dos ONN.

Alteração 105
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 15-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-D) As organizações de normalização 
europeias devem assegurar que as suas 
atividades, a execução dos trabalhos 
técnicos e a publicação de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia sejam tornados acessíveis a 
pessoas portadoras de qualquer tipo de 
deficiência.

Or. en

Alteração 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Na medida do possível, as normas 
devem ter em conta os impactos ambientais 
ao longo do ciclo de vida dos produtos e 
serviços. O Centro Comum de Investigação 
da Comissão desenvolveu ferramentas 
sólidas, disponíveis ao público, para avaliar 
tais impactos ambientais ao longo do ciclo 
de vida.

(16) As normas devem ter em conta os 
impactos ambientais ao longo do ciclo de 
vida dos produtos e serviços. O Centro 
Comum de Investigação da Comissão 
desenvolveu ferramentas sólidas, 
disponíveis ao público, para avaliar tais 
impactos ambientais ao longo do ciclo de 
vida.

Or. en

Alteração 107
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Várias diretivas destinadas a 
harmonizar as condições de 
comercialização dos produtos especificam 
que a Comissão pode solicitar, aos 
organismos de normalização europeus, a 
adoção de normas europeias harmonizadas 
com base nas quais se presume a 
conformidade com as exigências essenciais 
aplicáveis. No entanto, muitos destes atos 
legislativos contêm uma grande variedade 
de disposições relativas à objeções a estas 
normas, caso estas não abranjam todos as 
exigências aplicáveis, ou só o façam 
parcialmente. Constituem exemplos de 
disposições divergentes geradoras de 
incerteza para os operadores económicos e 
os organismos de normalização europeus 
as disposições previstas na Diretiva 
89/686/CEE, de 21 de dezembro de 1989, 
relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
equipamentos de proteção individual, a 
Diretiva 93/15/CEE do Conselho relativa à 
harmonização das disposições respeitantes 

(18) Várias diretivas destinadas a 
harmonizar as condições de 
comercialização dos produtos especificam 
que a Comissão pode solicitar, aos 
organismos de normalização europeus, a 
adoção de normas europeias harmonizadas 
com base nas quais se presume a 
conformidade com as exigências essenciais 
aplicáveis. No entanto, muitos destes atos 
legislativos contêm uma grande variedade 
de disposições relativas às objeções a estas 
normas, caso estas não abranjam todos as 
exigências aplicáveis, ou só o façam 
parcialmente. Constituem exemplos de 
disposições divergentes geradoras de 
incerteza para os operadores económicos e 
os organismos de normalização europeus 
as disposições previstas na Diretiva 
89/686/CEE, de 21 de dezembro de 1989, 
relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
equipamentos de proteção individual, a 
Diretiva 93/15/CEE do Conselho relativa à 
harmonização das disposições respeitantes 
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à colocação no mercado e ao controlo dos 
explosivos para utilização civil, a Diretiva 
94/9/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros sobre 
aparelhos e sistemas de proteção 
destinados a ser utilizados em atmosferas 
potencialmente explosivas, a Diretiva 
94/25/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de junho de 1994, relativa 
à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes às 
embarcações de recreio, a Diretiva 
95/16/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de junho de 1995, relativa 
à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
ascensores, a Diretiva 97/23/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros sobre equipamentos sob 
pressão, a Diretiva 1999/5/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de março de 1999, relativa aos 
equipamentos de rádio e equipamentos 
terminais de telecomunicações e ao 
reconhecimento mútuo da sua 
conformidade, a Diretiva 2004/22/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
aos instrumentos de medição, a Diretiva 
2007/23/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à colocação no mercado 
de artigos de pirotecnia, a Diretiva 
2009/105/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à harmonização das 
legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos recipientes sob pressão 
simples e a Diretiva 2009/23/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à harmonização das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes a 
instrumentos de pesagem de 
funcionamento não automático. Por 
conseguinte, é necessário incluir no 
presente regulamento o processo uniforme 
previsto na Decisão n.º 768/2008/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 

à colocação no mercado e ao controlo dos 
explosivos para utilização civil, a Diretiva 
94/9/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros sobre 
aparelhos e sistemas de proteção 
destinados a ser utilizados em atmosferas 
potencialmente explosivas, a Diretiva 
94/25/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de junho de 1994, relativa 
à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes às 
embarcações de recreio, a Diretiva 
95/16/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de junho de 1995, relativa 
à aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes aos ascensores, a 
Diretiva 97/23/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros sobre 
equipamentos sob pressão, a Diretiva 
1999/5/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de março de 1999, relativa 
aos equipamentos de rádio e equipamentos 
terminais de telecomunicações e ao 
reconhecimento mútuo da sua 
conformidade, a Diretiva 2004/22/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
aos instrumentos de medição, a Diretiva 
2007/23/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à colocação no mercado 
de artigos de pirotecnia, a Diretiva 
2009/105/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à harmonização das 
legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos recipientes sob pressão 
simples e a Diretiva 2009/23/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à harmonização das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes a 
instrumentos de pesagem de 
funcionamento não automático. Por 
conseguinte, é necessário incluir no 
presente regulamento o processo uniforme 
previsto na Decisão n.º 768/2008/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
julho de 2008, relativa a um quadro 
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julho de 2008, relativa a um quadro 
comum para a comercialização de 
produtos, e que revoga a decisão 
93/465/CEE, e bem assim suprimir as 
disposições pertinentes das referidas 
diretivas.

comum para a comercialização de 
produtos, e que revoga a decisão 
93/465/CEE, e bem assim suprimir as 
disposições pertinentes das referidas 
diretivas, tornando, além disso, extensivo 
ao Parlamento Europeu o direito de se 
opor a uma norma harmonizada que não 
abranja, ou não abranja integralmente, 
todos os requisitos essenciais aplicáveis da 
legislação correspondente, quando esta 
tenha sido adotada em conformidade com 
o processo legislativo ordinário.

Or. en

(Cf. redação do n.º 25 da Resolução do Parlamento Europeu sobre o futuro da normalização 
europeia (A7-0276/2010))

Justificação

Uma vez que o Parlamento Europeu participa, em pé de igualdade, com o Conselho no 
processo legislativo ordinário, afigura-se legítimo tornar extensivo ao Parlamento Europeu o 
direito de se opor a uma norma harmonizada.

Alteração 108
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A Decisão n.º 1639/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de outubro de 2006, que institui um 
programa-quadro para a competitividade e 
a inovação (2007-2013), a Decisão 
n.º 1926/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 18 de dezembro de 
2006, que institui um programa de ação 
comunitária no domínio da política dos 
consumidores (2007-2013) e o 
Regulamento (CE) n.º 614/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de maio de 2007, relativo ao instrumento 
financeiro para o ambiente (LIFE +) 

(28) A Decisão n.º 1639/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de outubro de 2006, que institui um 
programa-quadro para a competitividade e 
a inovação (2007-2013), a Decisão 
n.º 1926/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 18 de dezembro de 
2006, que institui um programa de ação 
comunitária no domínio da política dos 
consumidores (2007-2013) e o 
Regulamento (CE) n.º 614/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de maio de 2007, relativo ao instrumento 
financeiro para o ambiente (LIFE +) 
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preveem já a possibilidade de conceder 
apoio financeiro a organizações europeias 
representantes das PME, dos consumidores 
e dos interesses ambientalistas no processo 
de normalização, sendo atribuídas 
subvenções específicas às organizações 
europeias representantes dos interesses da 
sociedade civil no processo de 
normalização. O financiamento ao abrigo 
da Decisão n.º 1639/2006/CE, da Decisão 
n.º 1926/2006/CE e do Regulamento (CE) 
n.º 614/2007 termina em 31 de dezembro 
de 2013. É essencial para o 
desenvolvimento da normalização europeia 
continuar a promover e a incentivar a 
participação ativa de organizações 
europeias representantes das PME, dos 
consumidores e dos interesses 
ambientalistas e da sociedade civil. Estas 
organizações prosseguem objetivos de 
interesse geral europeu e formam, por força 
do mandato específico que lhes foi 
conferido pelas organizações nacionais 
sem fins lucrativos, uma rede europeia que 
representa os organismos sem fins 
lucrativos presentes nos Estados Membros 
e promove princípios e políticas coerentes 
com os objetivos dos Tratados. Atendendo 
ao contexto em que operam e aos seus 
objetivos estatutários, as organizações 
europeias representantes das PME, dos 
consumidores e dos interesses 
ambientalistas e da sociedade civil no 
âmbito da normalização europeia têm um 
papel permanente que é fundamental para 
as atividades e políticas da União. Por 
conseguinte, a Comissão deve estar em 
condições de continuar a conceder 
subvenções a estes organismos, sem 
aplicar, no caso das subvenções de 
funcionamento, sem no entanto aplicar, no 
caso das subvenções de funcionamento, o 
princípio da degressividade referido no 
artigo 113.º, n.º 2. do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002.

preveem já a possibilidade de conceder 
apoio financeiro a organizações europeias 
representantes das PME, dos consumidores 
e dos interesses ambientalistas no processo 
de normalização, sendo atribuídas 
subvenções específicas às organizações 
europeias representantes dos interesses da 
sociedade civil no processo de 
normalização. O financiamento ao abrigo 
da Decisão n.º 1639/2006/CE, da Decisão 
n.º 1926/2006/CE e do Regulamento (CE) 
n.º°614/2007 termina em 31 de dezembro 
de 2013. É essencial para o 
desenvolvimento da normalização europeia 
continuar a promover e a incentivar a 
participação ativa de organizações 
europeias representantes das PME, dos 
trabalhadores, dos consumidores e dos 
interesses ambientalistas e da sociedade 
civil. Estas organizações prosseguem 
objetivos de interesse geral europeu e 
formam, por força do mandato específico 
que lhes foi conferido pelas organizações 
nacionais sem fins lucrativos, uma rede 
europeia que representa os organismos sem 
fins lucrativos presentes nos Estados 
Membros e promove princípios e políticas 
coerentes com os objetivos dos Tratados. 
Atendendo ao contexto em que operam e 
aos seus objetivos estatutários, as 
organizações europeias representantes das 
PME, dos trabalhadores, dos 
consumidores e dos interesses 
ambientalistas e da sociedade civil no 
âmbito da normalização europeia têm um 
papel permanente que é fundamental para 
as atividades e políticas da União. Por 
conseguinte, a Comissão deve estar em 
condições de continuar a conceder 
subvenções a estes organismos, sem 
aplicar, no caso das subvenções de 
funcionamento, sem no entanto aplicar, no 
caso das subvenções de funcionamento, o 
princípio da degressividade referido no 
artigo 113.º, n.º 2. do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002.

Or. en
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Alteração 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Convém seguir o procedimento 
consultivo no caso das decisões de 
execução relativas à objeções às normas 
harmonizadas que a Comissão considerar 
justificadas e quando as referências às 
normas harmonizadas em causa não foram 
ainda publicadas no Jornal Oficial da 
União Europeia, uma vez que as referidas 
normas ainda não conferiram a presunção 
de conformidade com as exigências 
essenciais definidas na legislação da União 
aplicável em matéria de harmonização.

(36) Convém seguir o procedimento 
consultivo no caso das decisões de 
execução relativas ao programa anual de 
normalização europeia e às objeções às 
normas harmonizadas que a Comissão 
considerar justificadas e quando as 
referências às normas harmonizadas em 
causa não foram ainda publicadas no Jornal 
Oficial da União Europeia, uma vez que as 
referidas normas ainda não conferiram a 
presunção de conformidade com as 
exigências essenciais definidas na 
legislação da União aplicável em matéria 
de harmonização.

Or. en

Alteração 110
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Convém seguir o procedimento de 
exame no caso das decisões de execução 
relativas à objeções às normas 
harmonizadas que a Comissão considerar 
justificadas e quando as referências à 
norma harmonizada em causa já tenha sido 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia, uma vez que tal decisão pode ter 
repercussões na presunção de 
conformidade com exigências essenciais.

(37) Convém seguir o procedimento de 
exame no caso das decisões de execução 
relativas às objeções às normas 
harmonizadas que a Comissão considerar 
justificadas e quando as referências à 
norma harmonizada em causa já tenha sido 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia, uma vez que tal decisão pode ter 
repercussões na presunção de 
conformidade com exigências essenciais.
Durante o processo de normalização, as 
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autoridades nacionais devem prestar o seu 
contributo por intermédio das suas 
organizações de normalização nacionais, 
a fim de reduzir, na medida do possível, as 
alterações ao estatuto das normas após a 
respetiva publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
no que respeita à cooperação entre os 
organismos de normalização europeus, os 
organismos de normalização nacionais e a 
Comissão, à elaboração de normas 
europeias e a produtos da normalização 
europeia relativos a produtos e serviços em 
apoio a legislação e políticas da União, ao 
reconhecimento das especificações técnicas 
no domínio das tecnologias da informação 
e da comunicação (doravante «TIC») e ao 
financiamento da normalização europeia.

O presente regulamento estabelece regras 
no que respeita à cooperação entre os 
organismos de normalização europeus, os 
organismos de normalização nacionais e a 
Comissão, à elaboração de normas 
europeias e a produtos da normalização 
europeia relativos a produtos e serviços 
associados a bens ou conteúdos digitais 
utilizados para apoiar a legislação e as 
políticas da União, ao reconhecimento das 
especificações técnicas no domínio das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (doravante «TIC») e ao 
financiamento da normalização europeia.
Os serviços sociais e os serviços prestados 
com base em qualificações profissionais, 
definidos na Diretiva 2005/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais, não devem ser 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
no que respeita à cooperação entre os 
organismos de normalização europeus, os 
organismos de normalização nacionais e a 
Comissão, à elaboração de normas 
europeias e a produtos da normalização 
europeia relativos a produtos e serviços em 
apoio a legislação e políticas da União, ao 
reconhecimento das especificações técnicas 
no domínio das tecnologias da informação 
e da comunicação (doravante «TIC») e ao 
financiamento da normalização europeia.

O presente regulamento estabelece regras 
no que respeita à cooperação entre os 
organismos de normalização europeus, os 
organismos de normalização nacionais e a 
Comissão, à elaboração de normas 
europeias e a produtos da normalização 
europeia relativos a produtos e serviços 
relacionados com produtos em apoio a 
legislação e políticas da União, ao 
reconhecimento das especificações técnicas 
no domínio das tecnologias da informação 
e da comunicação (doravante «TIC») e ao 
financiamento da normalização europeia.

Or. de

Justificação

Não existe atualmente quase nenhuma prova da utilidade das normas puras aplicáveis aos 
serviços, e existem poucos exemplos de sucesso.  Por isso há grandes dúvidas sobre uma 
normalização de serviços imposta de fora, em vez de uma normalização realizada com os 
grupos de prestadores de serviços interessados. Segundo os considerandos 7 e 8, o objetivo 
principal da proposta de regulamento é o de alargar o atual quadro jurídico aos serviços 
relacionados com produtos e processos.

Alteração 113
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao estabelecer normas europeias e 
produtos da normalização europeia 
relativos a serviços, o presente 
regulamento não afeta a legislação 
laboral, ou seja, quaisquer disposições 



PE480.857v01-00 36/118 AM\893852PT.doc

PT

legais ou contratuais em matéria de 
condições de emprego, de condições de 
trabalho, incluindo a saúde e a segurança 
no trabalho, e da relação entre o 
empregador e o trabalhador, que os 
Estados-Membros aplicam em 
conformidade com o respetivo direito 
nacional. Também não prejudica o direito 
de negociar, celebrar e aplicar 
convenções coletivas e o direito de ação 
coletiva, em conformidade com o direito e 
as práticas nacionais.

Or. en

(Artigo 1.º, n.ºs 6 e 7, da Diretiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de Dezembro de 2006)

Alteração 114
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento não se aplica a 
serviços de cuidados de saúde prestados a 
doentes por profissionais da saúde, no 
exercício da sua profissão, com o objetivo 
de avaliar, manter ou restabelecer o 
estado de saúde dos doentes em causa 
quando essas atividades sejam reservadas 
a uma profissão de saúde regulamentada 
no Estado-Membro em que os serviços 
são prestados, ocorra ou não essa 
prestação no âmbito de uma estrutura de 
saúde, e independentemente do seu modo 
de organização e financiamento a nível 
nacional e do seu caráter público ou 
privado.

Or. en
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Alteração 115
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento não se aplica a 
serviços de gestão na área da saúde 
prestados a doentes por profissionais do 
setor médico, no exercício da sua 
profissão, visando, nomeadamente, a 
recuperação, a preservação ou o acesso à 
situação clínica do doente, quando tais 
atividades sejam efetuadas por 
profissionais de um setor da saúde 
regulamentado no Estado-Membro em 
que os serviços são prestados, não tendo 
em conta o equipamento médico e os 
recursos financeiros ou organizacionais 
nacionais nem o seu caráter público ou 
privado.

Or. en

Alteração 116
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os serviços intelectuais imateriais e 
criativos prestados pelas profissões 
liberais são excluídos do âmbito de 
aplicação do regulamento.  Em geral, o 
negócio das profissões liberais consiste 
em prestar, pessoal, autonomamente e sob 
sua própria responsabilidade - com base 
numa qualificação profissional específica 
ou no seu talento criativo -, serviços do 
mais alto nível no interesse dos seus 
clientes e do público.  No entanto, 
continua a ser autorizada a normalização 
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em relação à qualidade do processo.

Or. de

Justificação

Não é possível normalizar a prestação de serviços intelectuais imateriais e criativos pelas 
profissões liberais.  Na verdade, cada serviço prestado por um membro independente de uma 
profissão liberal é uma solução individual feita à medida para os respetivos clientes, 
mandantes, empreiteiros, utilizadores e consumidores.  Quando muito poderá existir 
normalização numa base voluntária na prestação dos serviços oferecidos pelas profissões 
liberais apenas na medida em que diz respeito à prestação do serviço ou às condições gerais 
(manutenção de registos, por exemplo).

Alteração 117
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

No âmbito da Diretiva 2005/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais1, a normalização só é 
permitida a título subsidiário.
_______________
1 JO L 255 de 30.9.2005, p. 22.

Or. de

Justificação

A Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, 
relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais visa garantir um alto padrão de 
qualificação (profissional) na União e, portanto, constitui um conjunto abrangente de normas 
sobre a melhoria dos procedimentos de reconhecimento mútuo que deve gozar de absoluta 
prioridade.

Alteração 118
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) «Norma», a especificação técnica para 
aplicação repetida ou contínua, cujo 
cumprimento não seja obrigatório e 
pertença a uma das seguintes categorias:

(1) «Norma», a especificação técnica para 
aplicação repetida ou contínua, cujo 
projeto tenha sido sujeito a inquérito 
público, cujo cumprimento não seja 
obrigatório e pertença a uma das seguintes 
categorias:

Or. en

Alteração 119
Philippe Juvin, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) «Norma», a especificação técnica para 
aplicação repetida ou contínua, cujo 
cumprimento não seja obrigatório e 
pertença a uma das seguintes categorias:

(1) «Norma», a especificação técnica 
estabelecida por consenso e aprovada por 
uma organização de normalização 
reconhecida para utilização repetida ou 
contínua, cujo cumprimento não seja 
obrigatório e pertença a uma das seguintes 
categorias:

Or. en

Alteração 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) «Norma», a especificação técnica para 
aplicação repetida ou contínua, cujo 
cumprimento não seja obrigatório e 
pertença a uma das seguintes categorias:

(1) «Norma», a especificação técnica 
estabelecida por consenso e aprovada por 
uma organização reconhecida para 
utilização repetida ou contínua, cujo 
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cumprimento não seja obrigatório e 
pertença a uma das seguintes categorias:

Or. en

Justificação

O consenso e a aprovação por organizações reconhecidas garantirá a coerência dessas 
normas.

Alteração 121
Silvana Koch-Mehrin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) «Norma», a especificação técnica para 
aplicação repetida ou contínua, cujo 
cumprimento não seja obrigatório e 
pertença a uma das seguintes categorias:

(1) «Norma», a especificação técnica 
estabelecida e aprovada por uma 
organização reconhecida e em 
consonância com os princípios 
consignados pela OMC no contexto do
Acordo sobre os Obstáculos Técnicos ao 
Comércio, para aplicação repetida ou 
contínua, cujo cumprimento não seja 
obrigatório e pertença a uma das seguintes 
categorias:

Or. en

Justificação

A Comunicação da Comissão relativa a uma visão estratégica para a normalização europeia 
(COM(2011)311 final) remete para o Acordo da OMC sobre os Obstáculos Técnicos ao 
Comércio como sendo a base internacionalmente acordada para princípios nucleares de 
normalização. No contexto do presente regulamento, e em conformidade com os esforços 
desenvolvidos pela UE para promover a cooperação internacional em matéria de 
normalização, cumpre referir os critérios da OMC reconhecidos a nível internacional, não 
devendo ser destacado um único princípio de normalização.

Alteração 122
Matteo Salvini
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) «Norma», a especificação técnica para 
aplicação repetida ou contínua, cujo 
cumprimento não seja obrigatório e 
pertença a uma das seguintes categorias:

(1) «Norma», a especificação técnica para 
aplicação repetida ou contínua, cujo 
cumprimento não seja obrigatório, salvo se 
tal obrigação for prevista por 
regulamentos europeus, e pertença a uma 
das seguintes categorias:

Or. en

Alteração 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Norma internacional», a norma adotada 
por um organismo de normalização 
internacional;

a) «Norma internacional», a norma adotada 
por uma organização de normalização 
internacional e disponibilizada ao público;

Or. en

Alteração 124
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Norma internacional», a norma adotada 
por um organismo de normalização 
internacional;

a) «Norma internacional», a norma adotada 
por um organismo de normalização 
internacional e disponibilizada ao público;

Or. en
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Alteração 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Norma europeia», a norma adotada por 
um dos organismos de normalização 
europeus;

b) «Norma europeia», a norma adotada por 
um dos organismos de normalização 
europeus, automaticamente transposta 
como norma nacional para a legislação 
dos Estados-Membros mediante a retirada 
de normas nacionais incompatíveis, 
aplicando-se, a nível nacional, um prazo 
suspensivo durante o período da respetiva 
elaboração;

Or. en

Alteração 126
Edvard Kožušník

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Norma europeia», a norma adotada por 
um dos organismos de normalização 
europeus;

b) «Norma europeia», a norma adotada por 
uma das organizações de normalização 
europeias, sendo obrigatórias a sua 
aplicação como norma nacional idêntica e 
a retirada de normas nacionais 
incompatíveis;

Or. en

Alteração 127
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) «Norma europeia», a norma adotada por 
um dos organismos de normalização 
europeus;

b) «Norma europeia», a norma adotada por 
um dos organismos de normalização 
europeus, implementada mercê da sua 
publicação como norma nacional idêntica 
e que obriga os membros dos organismos
de normalização europeus a retirarem as 
normas nacionais em vigor e 
incompatíveis;

Or. en

Alteração 128
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Norma harmonizada», a norma 
europeia aprovada com base em pedido 
apresentado pela Comissão tendo em vista 
a aplicação de legislação de harmonização 
da União;

c) «Norma harmonizada», a norma 
europeia aprovada com base em pedido 
apresentado pela Comissão tendo em vista 
a aplicação de legislação de harmonização 
da União. Deve ser elaborada de acordo 
com as normas da OEN, o que implica 
que um consultor da OEN atesta que os 
requisitos essenciais consagrados na 
diretiva correspondente foram cumpridos 
e, no caso do setor ferroviário, também as 
disposições estabelecidas nas 
especificações técnicas de 
interoperabilidade ad hoc (ETI);

Or. en

Justificação

De acordo com as informações habitualmente fornecidas pela DG MOVE e DG ENTR  
(orientações HS TSI3 de 2003 elaboradas pela CE), uma norma harmonizada deve ser 
adotada na sequência de um pedido da Comissão. Deve ser protegida de acordo com as 
regras da OEN. O consultor da OEM atesta que os requisitos essenciais da diretiva 
correspondente foram cumpridos e, igualmente, no caso do setor ferroviário, as disposições 
das ETI ad hoc.
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Alteração 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Norma nacional», a norma aprovada 
por um organismo de normalização 
nacional;

d) «Norma nacional», a norma aprovada 
por um organismo de normalização 
nacional e disponibilizada ao público;

Or. en

Alteração 130
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Norma nacional», a norma aprovada 
por um organismo de normalização 
nacional;

d) «Norma nacional», a norma aprovada 
por um organismo de normalização 
nacional e disponibilizada ao público;

Or. en

Alteração 131
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Produto de normalização europeia», 
qualquer outra especificação técnica que 
não uma norma europeia adotada por um 
organismo de normalização europeu para 
aplicação repetida ou contínua e cujo 
cumprimento não seja obrigatório;

2. «Produto de normalização europeia», 
qualquer outra especificação técnica que 
não uma norma europeia adotada por uma
organização de normalização europeia 
para aplicação repetida ou contínua e cujo 
cumprimento não seja obrigatório;
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Or. en

Justificação

Deveria especificar-se que as normas são, por inerência, voluntárias.

Alteração 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As características exigidas de um 
produto, tais como níveis de qualidade, 
desempenho, interoperabilidade, segurança 
ou dimensões, incluindo as exigências 
aplicáveis ao produto no que respeita ao 
nome sob o qual é vendido, terminologia, 
símbolos, ensaios e métodos de ensaio, 
embalagem, marcação ou rotulagem e 
procedimentos de avaliação da 
conformidade;

a) As características exigidas de um 
produto, tais como níveis de qualidade, 
desempenho, interoperabilidade, proteção 
do ambiente, saúde, segurança ou 
dimensões, incluindo as exigências 
aplicáveis ao produto no que respeita ao 
nome sob o qual é vendido, terminologia,
símbolos, ensaios e métodos de ensaio, 
embalagem, marcação ou rotulagem e 
procedimentos de avaliação da 
conformidade;

Or. en

Alteração 133
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As características exigidas de um 
produto, tais como níveis de qualidade, 
desempenho, interoperabilidade, segurança 
ou dimensões, incluindo as exigências 
aplicáveis ao produto no que respeita ao 
nome sob o qual é vendido, terminologia, 
símbolos, ensaios e métodos de ensaio, 
embalagem, marcação ou rotulagem e 
procedimentos de avaliação da 

(a) As características exigidas de um 
produto, tais como níveis de qualidade, 
desempenho, interoperabilidade, proteção 
do ambiente, saúde, segurança ou 
dimensões, incluindo as exigências 
aplicáveis ao produto no que respeita ao 
nome sob o qual é vendido, terminologia, 
símbolos, ensaios e métodos de ensaio, 
embalagem, marcação ou rotulagem e 
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conformidade; procedimentos de avaliação da 
conformidade;

Or. en

Justificação

Embora a segurança, a fiabilidade, a disponibilidade e a compatibilidade técnica sejam 
abrangidas pelo âmbito de aplicação da presente proposta legislativa, nem a proteção da 
saúde, nem a do ambiente o são, pelo que devem ser acrescentadas.

Alteração 134
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As características exigidas a um serviço, 
incluindo os níveis de qualidade, 
desempenho, segurança,
interoperabilidade, incluindo as exigências 
aplicáveis aos prestadores no que se refere 
à informação que deve ser disponibilizada 
ao destinatário, tal como referido no 
artigo 22.º, n.ºs 1 a 3, da Diretiva 
2006/123/CE;

c) As características exigidas a um serviço, 
incluindo os níveis de qualidade, 
desempenho, interoperabilidade, proteção 
do ambiente e da saúde pública, 
segurança, incluindo as exigências 
aplicáveis aos prestadores no que se refere 
à informação que deve ser disponibilizada 
ao destinatário, tal como referido no 
artigo 22.º, n.ºs 1 a 3, da Diretiva 
2006/123/CE;

Or. fr

Alteração 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Serviço», qualquer atividade 
económica não assalariada prestada 
geralmente mediante remuneração, referida 
no artigo 57.º do Tratado;

6. «Serviço», qualquer atividade 
económica não assalariada associada a 
bens ou conteúdos digitais, 
nomeadamente a instalação, manutenção, 
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reparação ou qualquer outra forma de 
tratamento, prestada geralmente mediante 
remuneração, referida no artigo 57.º do 
Tratado;

Or. en

Alteração 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Serviço», qualquer atividade
económica não assalariada prestada 
geralmente mediante remuneração, 
referida no artigo 57.º do Tratado;

6. «Serviço relacionado com produtos», 
qualquer serviço relativo à propriedade ou 
conteúdo digital, como a montagem, 
instalação, manutenção, reparação ou 
outro processamento, fornecido pelo 
vendedor dos produtos ou o prestador de 
conteúdos digitais nos termos de um 
contrato de venda, um contrato de 
fornecimento de conteúdo digital ou um 
contrato separado relacionado com um 
serviço celebrado simultaneamente com o 
contrato de venda ou de fornecimento de 
conteúdo digital, com exclusão dos 
seguintes serviços: 

(i) serviços de transportes; 
(ii) serviços de formação, apoio às 
telecomunicações; e
(iii) serviços financeiros; 

Or. de

Justificação

Segundo os considerandos 7 e 8, o objetivo principal da proposta de regulamento é o de 
alargar o atual quadro jurídico aos serviços relacionados com produtos e processos. Isto 
deve refletir-se no artigo 2.º.  A alteração proposta é retomada da proposta da Comissão de 
um Regulamento relativo a um direito europeu comum da compra e venda, COM (2011) 635.
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Alteração 137
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Serviço», qualquer atividade 
económica não assalariada prestada 
geralmente mediante remuneração, referida 
no artigo 57.º do Tratado;

6. «Serviço», qualquer atividade 
económica não assalariada prestada 
geralmente mediante remuneração, referida 
no artigo 57.º do Tratado e na Diretiva 
2006/123/CE1, em particular no 
considerando 22 e no artigo 2.º, alínea f).
__________________
1 JO L de 27.12.2006. 

Or. en

Alteração 138
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Organismo de normalização 
internacional», a Organização 
Internacional de Normalização (ISO), a 
Comissão Eletrotécnica Internacional 
(CEI) e a União Internacional das 
Telecomunicações (UIT).

8. «Organismo de normalização 
internacional», a Organização 
Internacional de Normalização (ISO), a 
Comissão Eletrotécnica Internacional, a 
União Internacional das Telecomunicações 
(UIT) e a União Internacional dos 
Caminhos-de-Ferro (UIC). 

Or. en

Justificação

A UIC é a organização que dispõe das competências técnicas para levar a efeito este 
trabalho de modo adequado no domínio da normalização ferroviária, uma vez que possui 
uma experiência de 90 anos neste domínio e produziu mais de 500 brochuras de 
normalização, a maioria das quais é atualmente utilizada pelo setor ferroviário europeu. 
Além disso, a UIC apresenta o nível de representação mais elevado e mais bem partilhado do 
setor ferroviário na Europa. Mantém contactos com as empresas ferroviárias e outros 
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organismos de normalização em vários países terceiros.

Alteração 139
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. «Consenso», um acordo geral, 
caracterizado pela ausência de oposição 
permanente a questões de fundo por uma 
parte significativa dos interesses/agentes
em presença e por um processo que 
almeja ter em conta os pontos de vista de 
todas as partes interessadas e conciliar 
pontos de vista divergentes.

Or. en

Alteração 140
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos de normalização 
nacionais e europeus devem elaborar 
programas de trabalho pelo menos uma vez 
por ano. O referido programa de trabalho 
deve conter informações sobre as normas e 
os produtos de normalização europeia que 
pretendem elaborar ou alterar, que estão a 
elaborar ou a alterar e que tenham adotado 
no período anterior, a menos que se trate de 
transposições idênticas ou equivalentes a 
normas internacionais ou europeias.

1. Os organismos de normalização 
nacionais e europeus devem elaborar 
programas de trabalho pelo menos uma vez 
por ano. O referido programa de trabalho 
deve conter informações sobre as normas e 
os produtos de normalização europeia que 
pretendem elaborar ou alterar, que estão a 
elaborar ou a alterar e que tenham adotado 
no período anterior, a menos que se trate de 
transposições idênticas ou equivalentes a 
normas internacionais ou europeias. Uma 
vez publicada uma nova norma europeia, 
todas as normas nacionais incompatíveis 
devem ser retiradas.
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Or. en

Justificação

Afigura-se importante garantir a coerência do sistema europeu e evitar normas nacionais 
incompatíveis, uma vez definida uma norma europeia comum.

Alteração 141
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O mais tardar no momento da 
publicação do seu programa de trabalho, os 
organismos de normalização nacionais e 
europeus devem notificar a existência 
desse programa aos demais organismos de 
normalização europeus e nacionais, bem 
como à Comissão.

4. O mais tardar dois meses antes da 
publicação do seu programa de trabalho, os 
organismos de normalização nacionais e 
europeus devem notificar a existência 
desse programa aos demais organismos de 
normalização europeus e nacionais, bem 
como à Comissão, que lhes transmitirão 
as suas observações o mais tardar um mês 
após a referida comunicação.

Or. fr

Alteração 142
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos de normalização 
nacionais e europeus devem enviar 
qualquer projeto de norma nacional, norma 
europeia e de produto de normalização 
europeia aos demais organismos de 
normalização nacionais e europeus, bem 
como a Comissão, a pedido dos mesmos.

1. Os organismos de normalização 
nacionais e europeus devem enviar, pelo 
menos, sob forma eletrónica, qualquer 
projeto de norma nacional, norma europeia 
e de produto de normalização europeia aos 
demais organismos de normalização 
nacionais e europeus, bem como a 
Comissão, a pedido dos mesmos.
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Or. en

Alteração 143
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos de normalização 
nacionais e europeus devem enviar 
qualquer projeto de norma nacional, norma 
europeia e de produto de normalização 
europeia aos demais organismos de 
normalização nacionais e europeus, bem 
como a Comissão, a pedido dos mesmos.

1. Os organismos de normalização 
nacionais e europeus devem 
sistematicamente enviar qualquer projeto 
de norma nacional, norma europeia e de 
produto de normalização europeia aos 
demais organismos de normalização 
nacionais e europeus, bem como a 
Comissão, a pedido dos mesmos. Os 
projetos de normas nacionais devem ser 
enviados, não só na língua nacional, 
como também em inglês.

Or. en

Justificação

O envio automático de todos os produtos de normalização aos organismos de normalização 
nacionais e europeus, bem como à Comissão, garantirá a documentação completa de 
atividades de normalização de todos os Estados-Membros. A fim de permitir uma 
compreensão mais lata dos documentos, devem os mesmos ser transmitidos, não só na língua 
nacional, mas também em inglês.

Alteração 144
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos de normalização 
nacionais e europeus devem enviar 
qualquer projeto de norma nacional, norma 
europeia e de produto de normalização 
europeia aos demais organismos de 

1. Os organismos de normalização
nacionais e europeus devem enviar
sistematicamente qualquer projeto de 
norma nacional, norma europeia e de 
produto de normalização europeia aos 
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normalização nacionais e europeus, bem 
como a Comissão, a pedido dos mesmos.

demais organismos de normalização 
nacionais e europeus, bem como a 
Comissão, a pedido dos mesmos.

Or. fr

Alteração 145
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos de normalização 
nacionais e europeus devem responder
prontamente aos demais organismos de 
normalização nacionais e europeus, bem 
como à Comissão, e ter em devida conta 
quaisquer observações recebidas no que diz 
respeito a esses projetos.

2. Os organismos de normalização 
nacionais e europeus devem responder no 
prazo de 30 dias aos demais organismos de 
normalização nacionais e europeus, bem 
como à Comissão, e ter em devida conta 
quaisquer observações recebidas no que diz 
respeito a esses projetos.

Or. pt

Justificação

A expressão "prontamente" é demasiado subjetiva. Trinta dias representam um prazo 
razoável e exequível que traz objetividade ao processo de consulta.

Alteração 146
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos de normalização 
nacionais e europeus devem responder 
prontamente aos demais organismos de 
normalização nacionais e europeus, bem 
como à Comissão, e ter em devida conta 
quaisquer observações recebidas no que diz 
respeito a esses projetos.

2. Os organismos de normalização 
nacionais e europeus devem responder 
prontamente aos demais organismos de 
normalização nacionais e europeus, bem 
como à Comissão, e ter em devida conta 
quaisquer observações recebidas no que diz 
respeito a esses projetos. Os organismos de 
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normalização nacionais devem responder 
no prazo máximo de três meses.

Or. en

Justificação

Deve ser dado aos organismos de normalização nacionais um prazo razoável para 
responderem às observações sobre um projeto de norma recebidas de qualquer outro 
organismo de normalização europeu ou nacional ou da Comissão.  O prazo de três meses 
afigura-se razoável.

Alteração 147
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A publicação de projetos de normas de 
tal modo que as partes estabelecidas 
noutros Estados-Membros tenham o ensejo 
de apresentar comentários;

a) A garantia do acesso à publicação de 
projetos de normas nacionais de tal modo 
que todas as partes relevantes, em 
particular as estabelecidas noutros 
Estados-Membros tenham o ensejo de 
apresentar comentários;

Or. en

Alteração 148
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Que seja evitado qualquer ato de 
reconhecimento, homologação ou 
utilização por referência a normas 
nacionais adotadas em violação do 
disposto nos artigos 3.º ou 4.º do presente 
regulamento.
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Or. fr

Alteração 149
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Durante o processo de elaboração de 
uma norma europeia, ou após a sua 
aprovação, as organizações de 
normalização nacionais não devem tomar 
qualquer ação suscetível de prejudicar a 
harmonização pretendida e, em especial, 
não devem publicar, no domínio em 
questão, uma nova norma nacional ou 
uma norma revista que não seja 
totalmente conforme com uma norma 
europeia em vigor. Uma vez publicada 
uma nova norma europeia, todas as 
normas nacionais incompatíveis devem 
ser retiradas.

Or. en

Alteração 150
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. . Durante o processo de elaboração 
de uma norma europeia, ou após a sua 
aprovação, as organizações de 
normalização nacionais não devem tomar 
qualquer ação suscetível de prejudicar a 
harmonização pretendida e, em especial, 
não devem publicar, no domínio em 
questão, uma nova norma nacional ou 
uma norma revista que não seja 
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totalmente conforme com uma norma 
europeia em vigor. Uma vez publicada 
uma nova norma europeia, todas as 
normas nacionais incompatíveis devem 
ser retiradas.

Or. en

Alteração 151
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos de normalização
europeus devem garantir a adequada 
representação das pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil,
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

1. As organizações de normalização 
nacionais e europeias devem promover e 
facilitar a participação efetiva nas suas 
atividades de normalização de todos os 
agentes relevantes, incluindo as 
autoridades públicas, das pequenas e 
médias empresas (doravante «PME»), dos 
consumidores, incluindo as pessoas com 
deficiência, dos trabalhadores, dos 
ambientalistas e de outros agentes da 
sociedade civil. As organizações de 
normalização europeias devem, em 
particular, promover e facilitar a 
participação efetiva das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete o n.º 31 da Resolução do Parlamento, de 21 de outubro de 2010, 
sobre o futuro da normalização europeia. Atendendo a que o sistema de normalização 
europeu assenta no princípio da delegação nacional, em particular no CEN/CENELEC, a  
participação efetiva de todos os agentes relevantes deve ser promovida a nível nacional e 
europeu. A participação a nível nacional é particularmente relevante para as autoridades 
públicas nacionais.
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Alteração 152
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos de normalização 
europeus devem garantir a adequada
representação das pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

1. Os organismos de normalização 
europeus devem assegurar a efetiva
representação das pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

Or. pt

Justificação

É essencial garantir o acesso das PME às normas de normalização e só se consegue se forem 
implicadas no processo de uma forma ativa e desde o primeiro momento.

Alteração 153
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos de normalização 
europeus devem garantir a adequada 
representação das pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 

1. Os organismos de normalização 
nacionais e europeus devem garantir a 
adequada representação das pequenas e 
médias empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
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elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

Or. de

Justificação

Para manter a proximidade dos projetos de normalização em relação ao mercado e garantir 
a aplicabilidade prática dos projetos de normalização, o diálogo visando uma melhor 
integração das PME e seus representantes no processo de normalização deve ser estruturado 
de modo que seja possível a participação direta a nível nacional sem filtragem internacional.  
Nomeadamente em benefício de um diálogo estruturado, devem manter-se as formas atuais de 
integração das PME através de comités nacionais de normalização.

Alteração 154
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos de normalização
europeus devem garantir a adequada 
representação das pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

1. As organizações de normalização 
europeias devem incentivar e facilitar a 
adequada representação e a participação 
de todos os agentes relevantes, incluindo 
as autoridades de fiscalização do 
mercado, das pequenas e médias empresas 
(doravante «PME»), dos trabalhadores, 
das organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil 
nas suas atividades de normalização. 
Devem fazê-lo, designadamente através das 
organizações referidas no anexo III, ao 
nível da elaboração de políticas e, pelo 
menos, das seguintes fases de elaboração 
de normas europeias ou de produtos de 
normalização europeia:

Or. en
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Alteração 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. 1. Os organismos de normalização 
europeus devem garantir a adequada 
representação das pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

1. Os organismos de normalização 
europeus devem encorajar a adequada 
representação e participação das pequenas 
e médias empresas (doravante «PME»), 
das organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
bem como dos representantes dos 
empregadores e dos trabalhadores (a 
seguir denominados "parceiros sociais"), 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

Or. en

Alteração 156
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. 1. Os organismos de normalização 
europeus devem garantir a adequada 
representação das pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

1. Os organismos de normalização 
europeus devem facilitar a adequada 
representação das pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:
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Or. en

Alteração 157
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos de normalização 
europeus devem garantir a adequada
representação das pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

1. Os organismos de normalização 
europeus devem garantir a representação e 
participação apropriadas das pequenas e 
médias empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

Or. fr

Alteração 158
Morten Løkkegaard, Silvana Koch-Mehrin, Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. 1. Os organismos de normalização 
europeus devem garantir a adequada 
representação das pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 

1. Os organismos de normalização 
europeus devem garantir a consulta e a 
participação dos agentes relevantes, 
incluindo as pequenas e médias empresas 
(doravante «PME»), das organizações de 
consumidores e dos agentes ambientalistas 
e da sociedade civil, designadamente 
através das organizações referidas no 
anexo III, ao nível da elaboração de 
políticas e, pelo menos, das seguintes fases 
de elaboração de normas europeias ou de 
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europeia: produtos de normalização europeia:

Or. en

Alteração 159
Morten Løkkegaard, Toine Manders, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. 1. Os organismos de normalização 
europeus devem garantir a adequada 
representação das pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

1. Os organismos de normalização 
europeus devem permitir a adequada 
representação das pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores e dos 
agentes ambientalistas e da sociedade civil, 
designadamente através das organizações 
referidas no anexo III, ao nível da 
elaboração de políticas e, pelo menos, das 
seguintes fases de elaboração de normas 
europeias ou de produtos de normalização 
europeia:

Or. en

Alteração 160
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Votação, devendo ser concedido 
direito de voto às organizações referidas 
no anexo III;

Or. en
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Alteração 161
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Obtenção de um consenso através da 
recolha dos pontos de vista das 
organizações referidas no anexo III, 
tendo-os em consideração na avaliação da 
obtenção ou não de um consenso;

Or. en

Alteração 162
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Procura de consenso;

Or. fr

Alteração 163
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Votação: durante um período de 
transição, é concedido direito de voto às 
organizações referidas no anexo III 
relativamente a assuntos para os quais 
um representante de uma tal organização 
tenha contribuído a nível técnico e 
enquanto o respetivo grupo de partes 
interessadas não se encontrar sistemática 
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e adequadamente representado em, pelo 
menos, 2/3 das organizações de 
normalização nacionais.

Or. en

Alteração 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) A fim de assegurar uma 
representação adequada das partes 
interessadas e de melhorar o processo de 
obtenção de consenso, a transparência da 
filiação dos membros deve ser promovida 
e controlada pelas organizações de 
normalização europeias.

Or. en

Alteração 165
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de assegurar uma 
representação adequada das partes 
interessadas e de melhorar o processo de 
obtenção de consenso, a transparência da 
filiação dos membros deve ser 
rigorosamente aplicada e controlada pelas 
organizações de normalização europeias.

Or. en
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Alteração 166
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Um processo de recurso 
independente, gerido por um painel de 
conciliação imparcial, deve controlar os 
casos de sobre-representação de um ou 
mais grupos de partes interessadas e ter 
devidamente em consideração qualquer 
oposição permanente a nível do comité 
técnico.

Or. en

Alteração 167
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. As organizações de normalização 
europeias devem assegurar que o 
consenso constante das decisões dos seus 
comités técnicos tem em conta as opiniões 
dos membros do comité e dos 
participantes das organizações, em 
particular as visadas no anexo III, e 
resolve qualquer oposição permanente a 
questões importantes por aqueles 
expressa;

Or. en

(Cf. redação do n.º 34 do relatório do Parlamento Europeu sobre o futuro da normalização 
europeia (A7-0276/2010))

Alteração 168
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. As organizações de normalização 
europeias devem conceder o estatuto de 
"membro efetivo" às organizações 
referidas no anexo III, a fim de reforçar a 
representação das partes interessadas 
frequentemente ausentes ou com fraca 
representação nos respetivos comités de 
normalização a nível nacional.

Or. en

Alteração 169
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. As organizações de normalização 
europeias devem conceder o estatuto de 
"membro efetivo" às organizações 
referidas no anexo III do presente 
regulamento, a fim de reforçar a 
representação das partes interessadas 
frequentemente ausentes ou com fraca 
representação nos respetivos comités de 
normalização a nível nacional.

Or. en

Alteração 170
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-D. As organizações de normalização 
europeias devem conceder o estatuto de 
"membro efetivo" às organizações 
referidas no anexo III, a fim de reforçar a 
representação das partes interessadas 
frequentemente ausentes ou com fraca 
representação nos respetivos comités de 
normalização a nível nacional.

Or. en

Alteração 171
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos de normalização 
europeus devem garantir a adequada 
representação, a nível técnico, de 
empresas, centros de investigação, 
universidades e outras pessoas coletivas em 
atividades de normalização num domínio 
emergente cujas implicações no plano 
político ou da inovação técnica sejam 
consideráveis, se as pessoas coletivas em 
causa participarem num projeto 
relacionado com esse domínio que seja 
financiado pela União no âmbito de um 
programa-quadro plurianual de ações no 
domínio da investigação e do 
desenvolvimento tecnológico.

2. Os organismos de normalização 
europeus devem incentivar e facilitar a 
adequada representação e participação, a 
nível técnico, de empresas, centros de 
investigação, universidades, autoridades 
de fiscalização do mercado nos Estados-
Membros, órgãos de fiscalização do 
mercado dos Estados-Membros e outras 
pessoas coletivas em atividades de 
normalização num domínio emergente 
cujas implicações no plano político ou da 
inovação técnica sejam consideráveis, se as 
pessoas coletivas em causa participarem 
num projeto relacionado com esse domínio 
que seja financiado pela União no âmbito 
de um programa-quadro plurianual de 
ações no domínio da investigação e do 
desenvolvimento tecnológico.

Or. en

Justificação

As autoridades de fiscalização do mercado devem participar no processo de normalização, 
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garantindo a qualidade e o "know how".

Alteração 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos de normalização 
europeus devem garantir a adequada 
representação, a nível técnico, de 
empresas, centros de investigação, 
universidades e outras pessoas coletivas em 
atividades de normalização num domínio 
emergente cujas implicações no plano 
político ou da inovação técnica sejam 
consideráveis, se as pessoas coletivas em 
causa participarem num projeto 
relacionado com esse domínio que seja 
financiado pela União no âmbito de um 
programa-quadro plurianual de ações no 
domínio da investigação e do 
desenvolvimento tecnológico.

2. Os organismos de normalização 
europeus devem possibilitar a adequada 
representação, a nível técnico, das 
autoridades públicas relevantes, incluindo 
as responsáveis pela fiscalização do 
mercado nos Estados-Membros, dos 
empregadores e trabalhadores enquanto 
representantes da segurança no trabalho, 
de empresas, centros de investigação, 
universidades, órgãos de fiscalização do 
mercado dos Estados-Membros e outras 
pessoas coletivas em atividades de 
normalização num domínio emergente 
cujas implicações no plano político ou da 
inovação técnica sejam consideráveis, e, 
em particular, quando essas pessoas 
coletivas participarem em projetos 
financiados pela União no âmbito de um 
programa-quadro plurianual de ações no 
domínio da investigação e do 
desenvolvimento tecnológico.

Or. en

Alteração 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos de normalização 
europeus devem garantir a adequada 

2. As organizações de normalização 
europeias devem permitir a adequada 
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representação, a nível técnico, de 
empresas, centros de investigação, 
universidades e outras pessoas coletivas em 
atividades de normalização num domínio 
emergente cujas implicações no plano 
político ou da inovação técnica sejam 
consideráveis, se as pessoas coletivas em 
causa participarem num projeto 
relacionado com esse domínio que seja 
financiado pela União no âmbito de um 
programa-quadro plurianual de ações no 
domínio da investigação e do 
desenvolvimento tecnológico.

representação, a nível técnico, de 
empresas, centros de investigação, do 
Centro Comum de Investigação da 
Comissão, universidades e outras pessoas 
coletivas em atividades de normalização 
num domínio emergente cujas implicações 
no plano político ou da inovação técnica 
sejam consideráveis, se as pessoas 
coletivas em causa participarem num 
projeto relacionado com esse domínio que 
seja financiado pela União no âmbito de 
um programa-quadro plurianual de ações 
no domínio da investigação, da inovação e 
do desenvolvimento tecnológico.

Or. en

Alteração 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Acesso das PME às normas

1. As organizações de normalização 
nacionais devem promover e facilitar o 
acesso das PME às normas e à sua 
elaboração, nomeadamente;
a) Disponibilizando, gratuitamente, no 
seu sítio Web sínteses das normas;
b) Aplicando tarifas especiais ao 
fornecimento de normas às PME e 
oferecendo conjuntos de normas a um 
preço reduzido;
c) Identificando, nos seus programas de 
trabalho anuais, os projetos de 
normalização que se revestem de interesse 
particular para as PME;
d) Oferecendo tarifas especiais às PME 
para a sua participação em atividades de 
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normalização;
2. As organizações de normalização 
nacionais devem enviar um relatório 
anual às organizações de normalização 
europeias sobre as suas iniciativas para 
cumprir os requisitos estabelecidos no n.º 
1 e todas as outras medidas destinadas a 
melhorar a participação das PME nas 
suas atividades de normalização. Devem 
publicar esse relatório no seu sítio Web.

Or. en

Justificação

São necessárias tarifas especiais para as PME a fim de facilitar a sua participação. As 
tarifas livres criam incerteza quanto à determinação de quem deve suportar os custos, o que 
constituiria um risco para a influência das PME.

Alteração 175
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Acesso das PME às normas

1. As organizações de normalização 
nacionais devem promover e facilitar - na 
observância do princípio da delegação 
nacional - o acesso das PME às normas e 
à sua elaboração, nomeadamente:
a) Identificando, nos seus programas de 
trabalho anuais, os projetos de 
normalização que se revestem de interesse 
particular para as PME;
b) Oferecendo às PME o acesso a 
atividades de normalização sem as obrigar 
a tornarem-se membros;
c) Propiciando às PME a possibilidade de 
requerer, a nível de comité técnico, uma 
isenção da contribuição para a cobertura 
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dos custos. 

Or. en

Alteração 176
Edvard Kožušník

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Acesso das PME às normas

1. As organizações de normalização 
nacionais devem promover e facilitar o 
acesso das PME às normas e à sua 
elaboração, nomeadamente:
a) Disponibilizando, gratuitamente, no 
seu sítio Web sínteses das normas;
b) Aplicando tarifas especiais ao 
fornecimento de normas às PME e 
oferecendo conjuntos de normas a um
preço reduzido;
c) Identificando, nos seus programas 
anuais de trabalho, os projetos de 
normalização que se revestem de interesse 
particular para as PME;
d) Oferecendo às PME um acesso gratuito 
a projetos de normas para que participem 
em atividades de normalização;
e) Oferecendo acesso às PME para que 
participem em atividades de normalização 
sem a obrigação de se tornarem membros;
f) Oferecendo às PME a possibilidade de 
solicitar, a nível dos comités técnicos, 
isenção de contribuição para a cobertura 
dos custos.
2. As organizações de normalização 
nacionais devem enviar um relatório 
anual às organizações de normalização 
europeias sobre as suas iniciativas para 
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cumprir os requisitos estabelecidos no n.º 
1 e todas as outras medidas visando 
melhorar a participação das PME nas 
suas atividades de normalização. Esse 
relatório será publicado no seu sítio Web.

Or. en

Alteração 177
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Acesso das PME às normas

As organizações de normalização 
nacionais devem promover e facilitar o 
acesso das PME às normas e à respetiva 
elaboração aplicando tarifas especiais ao 
fornecimento de normas às PME e 
oferecendo conjuntos de normas a um 
preço reduzido.  Os Estados-Membros 
devem igualmente considerar a 
possibilidade de exonerar as 
microempresas do pagamento destes 
serviços.

Or. en

Alteração 178
Silvana Koch-Mehrin

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Acesso das PME às normas
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1) As organizações de normalização 
nacionais devem promover e facilitar o 
acesso das PME à elaboração das 
normas, nomeadamente:
a) Disponibilizando, gratuitamente, no 
seu sítio Web sínteses das normas;
b) Aplicando tarifas especiais ao 
fornecimento de normas às PME e 
oferecendo conjuntos de normas a um 
preço reduzido;
c) Identificando, nos seus programas 
anuais de trabalho, os projetos de 
normalização que se revestem de interesse 
particular para as PME;
d) Oferecendo um acesso abordável às 
PME para participarem em atividades de 
normalização.

Or. en

Justificação

É essencial que as PME tenham menor dificuldade de acesso aos projetos de normas.  A 
participação em comités técnicos ou grupos de trabalho implica custos que são necessários 
para garantir a viabilidade financeira das organizações de normalização, mas que não 
podem constituir um óbice financeiro proibitivo que impeça as PME de participar neste 
processo.

Alteração 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Acesso das PME às normas

1. As organizações nacionais de 
normalização devem promover e facilitar 
o acesso das PME às normas e à sua 
elaboração, nomeadamente:
a) Disponibilizando, gratuitamente, no 



PE480.857v01-00 72/118 AM\893852PT.doc

PT

seu sítio Web sínteses das normas;
b) Praticando preços especiais para a 
disponibilização de normas às PME e a 
disponibilização de conjuntos de normas a 
preços reduzidos;
c) Identificando, nos seus programas de 
trabalho anuais, os projetos de 
normalização que se revestem de interesse 
particular para as PME;
d) O livre acesso das PME a participar na 
preparação de projetos de normas.
2. As organizações de normalização 
nacionais devem enviar um relatório 
anual às organizações de normalização 
europeias sobre as suas iniciativas para 
cumprir os requisitos estabelecidos no n.º 
1 e todas as outras medidas visando 
melhorar a participação das PME nas 
suas atividades de normalização. Esse 
relatório será publicado no seu sítio Web.

Or. de

Justificação

O livre acesso para participar em atividades de normalização («free access for participation 
in standardisation activities») implica que não se imponha às PME um contributo financeiro 
para cobrir os custos dos trabalhos de normalização em que incorrem os organismos de 
normalização durante a elaboração de normas. Deste modo, esta disposição intervém de 
forma direta na margem de manobra dos organismos de normalização do setor privado. 
Tendo em conta que, em geral, a proporção de PME na normalização é correspondente à sua 
proporção na economia global, nos Estados-Membros com maior proporção de PME (por 
exemplo, Dinamarca, Áustria, Alemanha) um acesso gratuito à normalização para as PYME 
será contrário ao sistema financeiro de normalização existente.

Alteração 180
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
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Acesso das PME às normas
1. As organizações de normalização 
nacionais devem promover e facilitar o 
acesso das PME às normas e à sua 
elaboração, nomeadamente:
a) Disponibilizando, gratuitamente, no 
seu sítio Web sínteses das normas;
b) Aplicando tarifas especiais ao 
fornecimento de normas às PME e 
oferecendo conjuntos de normas a um 
preço reduzido;
c) Identificando, nos seus programas de 
trabalho anuais, os projetos de 
normalização que se revestem de interesse 
particular para as PME;
d) Oferecendo um acesso gratuito às PME 
para participarem em atividades de 
normalização sem com isso aumentar os 
custos de participação na normalização 
para os outros interessados.
2. As organizações de normalização 
nacionais devem enviar um relatório 
anual às organizações de normalização 
europeias sobre as suas iniciativas para 
cumprir os requisitos estabelecidos no n.º 
1 e todas as outras medidas visando 
melhorar a participação das PME nas 
suas atividades de normalização. Esse 
relatório será publicado no seu sítio Web.

Or. en

Justificação

Sempre que uma das partes interessadas, incluindo uma PME, deseja participar no processo 
de normalização nas suas áreas de atividade, deve tornar-se membro dos comités nacionais 
em causa.  Normalmente, os custos incorridos por um comité nacional são partilhados entre 
os participantes através de uma taxa de adesão por perito.  As disposições deste artigo não 
devem levar a uma situação em que as partes interessadas de outros setores sejam obrigadas,
na prática, a subsidiar a participação das PME.

Alteração 181
Sylvana Rapti
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Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-B
Acesso ao processo de normalização

As organizações de normalização 
nacionais devem facultar livre acesso á 
participação, nas suas atividades de 
normalização, das micro e pequenas 
empresas e dos consumidores, incluindo 
pessoas com deficiência, ambientalistas, 
trabalhadores e outros agentes da 
sociedade civil.

Or. en

Justificação

A presente alteração, que reflete o n.º 41 da Resolução do Parlamento sobre o futuro da 
normalização europeia, não terá incidências na estabilidade financeira dos organismos 
nacionais de normalização (ONN), uma vez que as despesas de participação eventualmente 
pagas pelo limitado número de micro e pequenas empresas e de agentes da sociedade civil
participantes nas atividades nacionais de normalização constituem uma parte insignificante 
das receitas dos ONN.

Alteração 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de regulamento
Artigo 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-C
Participação das autoridades públicas na 

normalização europeia
Os Estados-Membros devem incentivar a 
participação das autoridades públicas, 
nomeadamente das autoridades de 
fiscalização do mercado, nas atividades de 
normalização nacionais que visem o 
desenvolvimento ou a revisão das normas 
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solicitadas pela Comissão em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Estimular, em vez de garantir, a participação das autoridades públicas constitui um objetivo 
muito mais realista, que reconhece o seu importante papel.

Alteração 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-C
Participação das autoridades públicas na 

normalização europeia
Os Estados-Membros devem incentivar a 
participação das autoridades públicas, 
nomeadamente das autoridades de 
fiscalização do mercado, nas atividades de 
normalização nacionais que visem a 
elaboração ou a revisão das normas 
solicitadas pela Comissão em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 1.

Or. de

Justificação

A participação das autoridades públicas deve dar-se a nível nacional.  Não é pertinente 
introduzir a obrigação de as autoridades públicas participarem sempre na normalização, 
pois tal viola o princípio da normalização voluntária.  A participação das autoridades 
públicas limitar-se-á geralmente aos assuntos de interesse público.

Alteração 184
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adotará um programa de 
trabalho anual em matéria de normalização 
europeia indicando as normas europeias ou 
os produtos de normalização europeia que 
tenciona solicitar junto dos organismos de 
normalização europeus, em conformidade 
com o artigo 7.º

1. A Comissão adotará um programa de 
trabalho anual em matéria de normalização 
europeia indicando as normas europeias ou 
os produtos de normalização europeia que 
tenciona solicitar junto dos organismos de 
normalização europeus, em conformidade 
com o artigo 7.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 185
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adotará um programa de 
trabalho anual em matéria de normalização 
europeia indicando as normas europeias ou 
os produtos de normalização europeia que 
tenciona solicitar junto dos organismos de 
normalização europeus, em conformidade 
com o artigo 7.º

1. A Comissão adotará, após consulta das 
organizações de normalização europeias e 
de todas as partes interessadas, incluindo 
as organizações referidas no anexo III,
um programa de trabalho anual em matéria 
de normalização europeia indicando as 
normas europeias ou os produtos de 
normalização europeia que tenciona 
solicitar junto das organizações de 
normalização europeias, em conformidade 
com o artigo 7.º, n.º 1.

Or. fr

Alteração 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa de trabalho em matéria de 2. O programa de trabalho em matéria de 
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normalização europeia referido no n.º 1 
deve mencionar as orientações e os 
objetivos específicos definidos para as 
normas europeias ou para os produtos de 
normalização europeia que a Comissão 
tenciona solicitar aos organismos de 
normalização europeus. Em caso de 
urgência, a Comissão pode fazer pedidos 
sem aviso prévio.

normalização europeia referido no n.º 1 
deve mencionar as orientações e os 
objetivos específicos definidos para as 
normas europeias ou para os produtos de 
normalização europeia que a Comissão 
tenciona solicitar aos organismos de 
normalização europeus. Em caso de 
urgência, a Comissão pode fazer pedidos 
após consulta do Fórum Estratégico do 
Sistema Europeu de Normalização 
referido no artigo 6 º, n.º 2-A.

Or. en

Alteração 187
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Este programa anual de trabalho 
sobre normalização europeia será objeto 
de uma revisão envolvendo todas as partes 
interessadas a fim de garantir a sua 
relevância para os mercados.

Or. en

Alteração 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve estabelecer um 
Fórum Estratégico do Sistema Europeu 
de Normalização, a fim de coordenar e 
consultar as partes envolvidas e os 
interessados na Europa, incluindo as 
organizações listadas no Anexo III, na 
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ótica das prioridades e iniciativas da 
política europeia. Esta plataforma 
multilateral é consultada antes da adoção 
do programa de trabalho plurianual em 
matéria de normalização europeia 
referido no n º 1 e sobre cada pedido de 
normalização referido no artigo 7, n.º 1. O 
Fórum servirá também como plataforma 
específica de várias partes interessadas da 
área das TIC, tal como proposto pela 
Comissão na sua Comunicação COM 
(2011) 311. 

Or. en

Alteração 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode solicitar a um ou mais 
organismos de normalização europeus que 
elaborem um projeto de norma europeia ou 
um produto de normalização europeu 
dentro de um prazo estabelecido. Ambos 
devem ter em conta o mercado e o 
interesse público e assentar numa base 
consensual.

1. A Comissão pode solicitar a um ou mais 
organismos de normalização europeus que 
elaborem um projeto de norma europeia ou 
um produto de normalização europeu 
dentro de um prazo estabelecido. Ambos 
devem ter em conta o mercado, os 
objetivos de política enunciados 
claramente no pedido da Comissão e 
assentar numa base consensual.

Or. en

Alteração 190
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode solicitar a um ou mais 1. A Comissão pode solicitar a um ou mais 
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organismos de normalização europeus que 
elaborem um projeto de norma europeia ou 
um produto de normalização europeu 
dentro de um prazo estabelecido. Ambos 
devem ter em conta o mercado e o 
interesse público e assentar numa base 
consensual.

organismos de normalização europeus que 
elaborem um projeto de norma europeia ou 
um produto de normalização europeu 
dentro de um prazo razoável. Ambos 
devem ter em conta o mercado e o 
interesse público e assentar numa base 
consensual. Para este fim, a Comissão 
formula o pedido após consulta das 
organizações europeias de normalização e 
as partes interessadas participantes na 
plataforma multilateral europeia a que se 
refere o artigo 18.º.

Or. en

Alteração 191
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O pedido referido no n º 1 será adotado 
após consulta, dentro de um prazo 
razoável, do comité de peritos nacionais 
estabelecido pela diretiva setorial 
correspondente, se existir.

Or. en

Alteração 192
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode solicitar a um ou mais 
organismos de normalização europeus que 
elaborem um projeto de norma europeia ou 
um produto de normalização europeu 
dentro de um prazo estabelecido. Ambos 

1. A Comissão pode solicitar a um ou mais 
organismos de normalização europeus que 
elaborem um projeto de norma europeia ou 
um produto de normalização europeu 
dentro de um prazo estabelecido. Ambos 
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devem ter em conta o mercado e o 
interesse público e assentar numa base 
consensual.

devem ter em conta o mercado, respeitar o 
princípio do desenho universal e o 
interesse público e assentar numa base 
consensual. Os organismos de 
normalização europeus respeitam esse 
prazo sem prejuízo do requisito visado no 
artigo 5.º, n.º1.

Or. fr

Alteração 193
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode solicitar a um ou mais 
organismos de normalização europeus que 
elaborem um projeto de norma europeia ou 
um produto de normalização europeu 
dentro de um prazo estabelecido. Ambos 
devem ter em conta o mercado e o 
interesse público e assentar numa base 
consensual.

1. A Comissão pode solicitar a um ou mais 
organismos de normalização europeus que 
elaborem um projeto de norma europeia ou 
um produto de normalização europeu 
dentro de um prazo estabelecido. Ambos 
devem ter em conta o mercado e o 
interesse público e assentar numa base 
consensual. As organizações europeias de 
partes interessadas referidas no anexo III 
devem ser informadas em conformidade.

Or. en

Alteração 194
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode solicitar a um ou mais 
organismos de normalização europeus que 
elaborem um projeto de norma europeia ou 
um produto de normalização europeu 
dentro de um prazo estabelecido. Ambos 

1. A Comissão pode solicitar a um ou mais 
organismos de normalização europeus que 
elaborem um projeto de norma europeia ou 
um produto de normalização europeu 
dentro de um prazo estabelecido. Ambos 
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devem ter em conta o mercado e o 
interesse público e assentar numa base 
consensual.

devem ter em conta o mercado e o 
interesse público, incluindo a 
acessibilidade para pessoas com 
deficiência, e assentar numa base 
consensual.

Or. el

Alteração 195
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo de normalização europeu 
pertinente deve indicar, no prazo de um 
mês a contar da sua receção, se aceitam o 
pedido referido no n.º 1.

2. O organismo de normalização europeu 
pertinente deve indicar, no prazo de três 
meses a contar da sua receção e desde que 
tenha sido devidamente consultado 
durante o processo de elaboração, se 
aceitam o pedido referido no n.º 1.

Or. en

Alteração 196
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão informará o organismo de 
normalização europeu pertinente, no prazo 
de três meses a contar da notificação da 
aceitação referida no n.º 2, da concessão de 
uma subvenção com vista à redação de 
uma norma europeia ou de um produto de 
normalização europeu.

3. A Comissão informará o organismo de 
normalização europeu pertinente, no prazo 
de um mês a contar da notificação da 
aceitação referida no n.º 2, da concessão de 
uma subvenção com vista à redação de 
uma norma europeia ou de um produto de 
normalização europeu.

Or. en
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Justificação

A Comissão deverá ser capaz de trabalhar tão rápido quanto os organismos europeus de 
normalização, para os quais o artigo 7.º, n º 2 prevê um prazo de um mês.

Alteração 197
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão informará o organismo de 
normalização europeu pertinente, no prazo 
de três meses a contar da notificação da 
aceitação referida no n.º 2, da concessão de 
uma subvenção com vista à redação de 
uma norma europeia ou de um produto de 
normalização europeu.

3. A Comissão informará o organismo de 
normalização europeu pertinente, no prazo 
de dois meses a contar da notificação da 
aceitação referida no n.º 2, da concessão de 
uma subvenção com vista à redação de 
uma norma europeia ou de um produto de 
normalização europeu.

Or. en

Alteração 198
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um Estado-Membro considerar 
que uma norma harmonizada não preenche 
inteiramente as exigências que visa 
abranger, estabelecidas na legislação 
pertinente da União, informará desse facto 
a Comissão.

1. Quando um Estado-Membro ou o 
Parlamento Europeu considerar que uma 
norma harmonizada não preenche 
inteiramente as exigências que visa 
abranger, estabelecidas na legislação 
pertinente da União, informará desse facto 
a Comissão.

Or. en

(Cf. redação do n.º 25 da Resolução do Parlamento Europeu sobre o futuro da normalização 
europeia (A7-0276/2010))
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Justificação

Uma vez que o Parlamento Europeu participa, em pé de igualdade, com o Conselho no
processo legislativo ordinário, o Parlamento Europeu deve ter o direito de se opor a uma 
norma harmonizada.

Alteração 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um Estado-Membro considerar 
que uma norma harmonizada não preenche 
inteiramente as exigências que visa 
abranger, estabelecidas na legislação 
pertinente da União, informará desse facto 
a Comissão.

1. Quando um Estado-Membro ou o 
Parlamento Europeu considerar que uma 
norma harmonizada não preenche 
inteiramente as exigências que visa 
abranger, estabelecidas na legislação 
pertinente da União, informará desse facto 
a Comissão fornecendo uma explicação 
detalhada e as provas que sustentam a sua 
afirmação. A Comissão convocará sem 
demora o Fórum Estratégico do Sistema 
Europeu de Normalização referido no 
artigo 6 º, n.º 2-A.

Or. en

Alteração 200
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um Estado-Membro considerar 
que uma norma harmonizada não preenche 
inteiramente as exigências que visa 
abranger, estabelecidas na legislação 
pertinente da União, informará desse facto 
a Comissão.

1. Quando um Estado-Membro considerar 
que uma norma harmonizada não preenche 
inteiramente as exigências que visa 
abranger, estabelecidas na legislação 
pertinente da União, informará desse facto 
a Comissão, através de explicação 
detalhada e fundamentada da sua razão 
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de queixa.

Or. pt

Justificação

Devemos evitar protecionismos nacionais que poderão pôr em causa a unidade e a 
competitividade europeias, pelo que um Estado-Membro deverá sempre fundamentar a sua 
apreciação negativa da qualidade intrínseca da norma harmonizada.

Alteração 201
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um Estado-Membro considerar 
que uma norma harmonizada não preenche 
inteiramente as exigências que visa 
abranger, estabelecidas na legislação 
pertinente da União, informará desse facto 
a Comissão.

1. Quando um Estado-Membro considerar 
que uma norma harmonizada não preenche 
inteiramente as exigências que visa 
abranger, estabelecidas na legislação 
pertinente da União, informará desse facto 
a Comissão fornecendo uma justificação 
detalhada e as provas que sustentam a sua 
afirmação.

Or. en

Alteração 202
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão publica e atualiza 
regularmente no seu sítio web uma lista 
das normas harmonizadas que tenham 
sido objeto de uma decisão nos termos do 
n.º 2.

Or. en
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(Cf. redação do n.º 26 da Resolução do Parlamento Europeu sobre o futuro da normalização 
europeia (A7-0276/2010))

Justificação

Para efeitos de segurança do mercado, é importante que uma decisão da Comissão de não 
reconhecer que uma norma harmonizada confere uma presunção de conformidade com a 
legislação seja tão transparente quanto possível.

Alteração 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 8.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas referidas no n.º 2, alínea a), 
são aprovadas pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 18.º, 
n.º 2.

4. As medidas referidas no n.º 2, alínea a), 
são aprovadas pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 18.º, 
n.º 2, após consulta do Fórum Estratégico 
do Sistema Europeu de Normalização 
referido no artigo 6 º, n.º 2-A.

Or. en

Alteração 204
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 8.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas referidas no n.º 2, alínea a), 
são aprovadas pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 18.º, 
n.º 2.

4. As medidas referidas no n.º 2, alínea a), 
são aprovadas pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 18.º, 
n.º 2, após consulta, num prazo razoável, 
do comité de peritos nacionais criado pela 
diretiva setorial correspondente, se existir.

Or. en
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Alteração 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As medidas referidas no n.º 2, alínea b), 
são aprovadas pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 18.º, 
n.º 3.

5. As medidas referidas no n.º 2, alínea b), 
são aprovadas pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 18.º, 
n.º 3, após consulta do Fórum Estratégico 
do Sistema Europeu de Normalização 
referido no artigo 6 º, n.º 2-A.

Or. en

Alteração 206
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As medidas referidas no n.º 2, alínea b), 
são aprovadas pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 18.º, 
n.º 3.

5. As medidas referidas no n.º 2, alínea b), 
são aprovadas pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 18.º, 
n.º 3, após consulta, num prazo razoável, 
do comité de peritos nacionais criado pela 
diretiva setorial correspondente, se existir.

Or. en

Alteração 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Se a Comissão não for informada de 
qualquer objeção a uma norma 
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harmonizada ou considerar que a objeção 
não se justifica, deve publicar a norma 
sem demora no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento de especificações técnicas 
no domínio das TIC

Reconhecimento e utilização de 
especificações técnicas no domínio das 
TIC

Or. en

Alteração 209
Edvard Kožušník

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento de especificações técnicas 
no domínio das TIC

Reconhecimento e utilização de 
especificações técnicas no domínio das 
TIC

Or. en

Alteração 210
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título
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Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento de especificações técnicas 
no domínio das TIC

Reconhecimento e utilização de 
especificações técnicas no domínio das 
TIC

Or. en

Alteração 211
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento de especificações técnicas 
no domínio das TIC

Reconhecimento e utilização de 
especificações técnicas no domínio das 
TIC

Or. en

Alteração 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento de especificações 
técnicas no domínio das TIC

Referenciação de especificações técnicas 
no domínio das TIC

Or. en

Justificação

A referenciação das normas é o termo de utilização corrente, e não reconhecimento. 

Alteração 213
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Na sequência de uma autoridade pública 
referida na Diretiva 2004/18/CE ou por 
iniciativa própria, a Comissão pode decidir 
reconhecer enquanto normas TIC as 
especificações técnicas que, não sendo 
nacionais, europeias ou internacionais, 
cumpram as exigências estabelecidas no 
anexo II.

Na sequência de um Estado-Membro, de 
uma autoridade pública ou por iniciativa 
própria, a Comissão pode decidir, após 
consulta dos Organismos de 
Normalização Europeus e da plataforma 
multilateral europeia sobre a 
normalização no domínio das TIC criada 
pela decisão da Comissão de 28 de 
novembro de 2011 (2011/C 349/04),
reconhecer que serão usadas como 
referência nos contratos públicos as 
especificações técnicas no domínio das 
TIC que, não sendo nacionais, europeias 
ou internacionais, cumpram as exigências 
estabelecidas no anexo II.

Or. en

Alteração 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Na sequência de uma autoridade pública 
referida na Diretiva 2004/18/CE ou por 
iniciativa própria, a Comissão pode decidir 
reconhecer enquanto normas TIC as 
especificações técnicas que, não sendo 
nacionais, europeias ou internacionais, 
cumpram as exigências estabelecidas no 
anexo II.

Na sequência de uma autoridade pública 
referida na Diretiva 2004/18/CE ou por 
iniciativa própria, a Comissão pode decidir, 
após consulta de representantes de todas 
as partes interessadas, incluindo as 
Organizações de Normalização 
Europeias, reconhecer enquanto normas 
TIC as especificações técnicas que, não 
sendo nacionais, europeias ou 
internacionais, cumpram as exigências 
estabelecidas no anexo II.

Or. en
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Alteração 215
Edvard Kožušník

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Na sequência de uma autoridade pública 
referida na Diretiva 2004/18/CE ou por 
iniciativa própria, a Comissão pode decidir 
reconhecer enquanto normas TIC as 
especificações técnicas que, não sendo 
nacionais, europeias ou internacionais, 
cumpram as exigências estabelecidas no 
anexo II.

Na sequência de uma proposta de um 
Estado-Membro ou por iniciativa própria, 
a Comissão pode decidir, após consulta 
dos Organismos de Normalização 
Europeus, reconhecer e utilizar
especificações técnicas da área das TIC
que, não sendo nacionais, europeias ou 
internacionais, cumpram as exigências 
estabelecidas no anexo II.

Or. en

Alteração 216
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Na sequência de uma autoridade pública 
referida na Diretiva 2004/18/CE ou por 
iniciativa própria, a Comissão pode decidir 
reconhecer enquanto normas TIC as 
especificações técnicas que, não sendo 
nacionais, europeias ou internacionais, 
cumpram as exigências estabelecidas no 
anexo II.

Na sequência de uma autoridade pública 
referida na Diretiva 2004/18/CE ou por 
iniciativa própria, a Comissão pode decidir, 
após consulta de todas as partes 
interessadas, reconhecer enquanto normas 
TIC as especificações técnicas que, não 
sendo nacionais, europeias ou 
internacionais, cumpram as exigências 
estabelecidas no anexo II.

Or. en

Alteração 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Na sequência de uma autoridade pública 
referida na Diretiva 2004/18/CE ou por 
iniciativa própria, a Comissão pode decidir 
reconhecer enquanto normas TIC as 
especificações técnicas que, não sendo 
nacionais, europeias ou internacionais, 
cumpram as exigências estabelecidas no 
anexo II.

Na sequência de uma autoridade pública 
referida na Diretiva 2004/18/CE ou por 
iniciativa própria, a Comissão pode decidir 
referenciar enquanto normas TIC as 
especificações técnicas que, não sendo 
nacionais, europeias ou internacionais, 
cumpram as exigências estabelecidas no 
anexo II.

Or. en

Justificação

A referenciação das normas é o termo de utilização corrente, e não reconhecimento. 

Alteração 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Na sequência de uma autoridade pública 
referida na Diretiva 2004/18/CE ou por 
iniciativa própria, a Comissão pode decidir 
reconhecer enquanto normas TIC as 
especificações técnicas que, não sendo 
nacionais, europeias ou internacionais, 
cumpram as exigências estabelecidas no 
anexo II.

Na sequência de um Estado-Membro, de 
uma autoridade pública referida na Diretiva 
2004/18/CE ou por iniciativa própria, a 
Comissão pode decidir, após consulta de 
representantes dos Organismos de 
Normalização Europeus e de todas as 
partes interessadas relevantes, utilizar 
enquanto normas TIC as especificações 
técnicas que, não sendo nacionais, 
europeias ou internacionais, cumpram as 
exigências estabelecidas no anexo II.

Or. en
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Alteração 219
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As normas TIC referidas no n.º 9 
constituem especificações técnicas 
comuns, em conformidade com as 
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, e com 
o Regulamento (CE) n.º 2342/2002.

As especificações técnicas no domínio das
TIC referidas no n.º 9 do presente 
regulamento constituem especificações 
técnicas comuns, em conformidade com as 
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, e com 
o Regulamento (CE) n.º 2342/2002.

Or. en

Alteração 220
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As normas TIC referidas no n.º 9 
constituem especificações técnicas 
comuns, em conformidade com as 
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, e com 
o Regulamento (CE) n.º 2342/2002.

As normas TIC reconhecidas e referidas 
no n.º 9 constituem especificações técnicas 
comuns, em conformidade com as 
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, e com 
o Regulamento (CE) n.º 2342/2002.

Or. en

Alteração 221
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Utilização das normas TIC para os 

serviços sociais, incluindo os serviços de 
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saúde
O presente regulamento não prejudica as 
normas em matéria de serviços. O sistema 
europeu de normalização leva em conta 
as disposições gerais que facilitam a 
prestação de serviços sociais, incluindo os 
serviços de saúde.

Or. en

Alteração 222
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Verificação da qualidade das normas 
europeias ou dos produtos de 
normalização europeia, bem como da sua 
conformidade com as políticas e a 
legislação correspondentes da União;

Suprimido

Or. en

Alteração 223
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Execução de trabalhos preparatórios ou 
acessórios relativos à normalização 
europeia, incluindo seminários, estudos, 
avaliações, análises comparativas, 
trabalhos de investigação, trabalhos de 
laboratório, ensaios interlaboratoriais e 
trabalhos de avaliação da conformidade, 
bem como medidas destinadas a encurtar o 
período necessário à elaboração e à revisão 
de normas europeias ou produtos de 

c) Execução de trabalhos preparatórios ou 
acessórios relativos à normalização 
europeia, incluindo seminários, estudos, 
avaliações, análises comparativas, 
trabalhos de investigação, trabalhos de 
laboratório, ensaios interlaboratoriais e 
trabalhos de avaliação da conformidade, 
bem como medidas destinadas a encurtar o 
período necessário à elaboração e à revisão 
de normas europeias ou produtos de 
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normalização europeia; normalização europeia sem pôr em causa 
os princípios de abertura, transparência, 
qualidade e consenso entre todas as partes 
interessadas;

Or. en

Alteração 224
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Execução de trabalhos preparatórios ou 
acessórios relativos à normalização 
europeia, incluindo seminários, estudos, 
avaliações, análises comparativas, 
trabalhos de investigação, trabalhos de 
laboratório, ensaios interlaboratoriais e 
trabalhos de avaliação da conformidade, 
bem como medidas destinadas a encurtar o 
período necessário à elaboração e à revisão 
de normas europeias ou produtos de 
normalização europeia;

c) Execução de trabalhos preparatórios ou 
acessórios relativos à normalização 
europeia, incluindo atividades de 
cooperação, mesmo de cooperação 
internacional, seminários, estudos, 
avaliações, análises comparativas, 
trabalhos de investigação, trabalhos de 
laboratório, ensaios interlaboratoriais e 
trabalhos de avaliação da conformidade, 
bem como medidas destinadas a encurtar o 
período necessário à elaboração e à revisão 
de normas europeias ou produtos de 
normalização europeia;

Or. en

Alteração 225
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Execução de trabalhos preparatórios ou 
acessórios relativos à normalização 
europeia, incluindo seminários, estudos, 
avaliações, análises comparativas, 
trabalhos de investigação, trabalhos de 

c)  Execução de trabalhos preparatórios ou 
acessórios relativos à normalização 
europeia, incluindo atividades de 
cooperação (mesmo de cooperação 
internacional), seminários, estudos, 
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laboratório, ensaios interlaboratoriais e 
trabalhos de avaliação da conformidade, 
bem como medidas destinadas a encurtar o 
período necessário à elaboração e à revisão 
de normas europeias ou produtos de 
normalização europeia;

avaliações, análises comparativas, 
trabalhos de investigação, trabalhos de 
laboratório, ensaios interlaboratoriais e 
trabalhos de avaliação da conformidade, 
bem como medidas destinadas a encurtar 
ao máximo, nos limites dos 
constrangimentos financeiros e técnicos, 
o período necessário à elaboração e à 
revisão de normas europeias ou produtos 
de normalização europeia, sem pôr em 
causa os princípios de abertura, 
transparência, qualidade e consenso entre 
todas as partes interessadas;

Or. en

Alteração 226
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Atividades dos secretariados centrais 
dos organismos de normalização europeus, 
tais como a elaboração de medidas, a 
coordenação das atividades de 
normalização, a execução do trabalho 
técnico e a informação das partes 
interessadas;

d) Atividades dos secretariados centrais 
dos organismos de normalização europeus, 
tais como a elaboração de medidas, a 
coordenação das atividades de 
normalização, a execução do trabalho 
técnico e a informação das partes 
interessadas. Essas atividades serão tão 
acessíveis a pessoas com deficiência como 
a todos os outros participantes.

Or. en

Alteração 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Atividades dos secretariados centrais 
dos organismos de normalização europeus, 
tais como a elaboração de medidas, a 
coordenação das atividades de 
normalização, a execução do trabalho 
técnico e a informação das partes 
interessadas;

d) Atividades dos secretariados centrais 
dos organismos de normalização europeus, 
tais como a elaboração de medidas, a 
coordenação das atividades de 
normalização, o diálogo internacional 
sobre regulamentação, a execução do 
trabalho técnico e a informação das partes 
interessadas;

Or. en

Alteração 228
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Atividades dos secretariados centrais 
dos organismos de normalização europeus, 
tais como a elaboração de medidas, a 
coordenação das atividades de 
normalização, a execução do trabalho 
técnico e a informação das partes 
interessadas;

d)  Atividades dos secretariados centrais 
dos organismos de normalização europeus, 
tais como a elaboração de medidas, o 
diálogo internacional e o diálogo sobre 
regulamentação, a coordenação das 
atividades de normalização, a execução do 
trabalho técnico e a informação das partes 
interessadas;

Or. en

Alteração 229
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Atividades dos secretariados centrais 
dos organismos de normalização europeus, 
tais como a elaboração de medidas, a 

d) Atividades dos secretariados centrais 
dos organismos de normalização europeus, 
tais como a elaboração de medidas, a 
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coordenação das atividades de 
normalização, a execução do trabalho 
técnico e a informação das partes 
interessadas;

cooperação e os diálogos internacionais 
em matéria de normas, a coordenação das 
atividades de normalização, a execução do 
trabalho técnico e a informação das partes 
interessadas;

Or. en

Alteração 230
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Tradução, se for caso disso, de normas 
europeias ou produtos de normalização 
europeia destinados a apoiar as políticas e a 
legislação da União para línguas oficiais da 
União que não sejam línguas de trabalho 
dos organismos de normalização europeus 
ou, em casos devidamente justificados, 
para outras línguas que não línguas oficiais 
da União;

e) Tradução de normas europeias ou 
produtos de normalização europeia 
destinados a apoiar as políticas e a 
legislação da União para línguas oficiais da 
União que não sejam línguas de trabalho 
dos organismos de normalização europeus 
ou, em casos devidamente justificados, 
para outras línguas que não línguas oficiais 
da União;

Or. el

Alteração 231
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Produção de informação destinada a 
explicar, interpretar e simplificar normas 
europeias ou produtos de normalização 
europeia, incluindo a elaboração de 
manuais de utilização, informações sobre 
boas práticas e ações de sensibilização;

f) Produção de informação acessível 
destinada a explicar, interpretar e 
simplificar normas europeias ou produtos 
de normalização europeia, incluindo a 
elaboração de manuais de utilização, 
informações sobre boas práticas e ações de 
sensibilização. Essa informação e esses 
materiais serão acessíveis às pessoas com 
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deficiência;

Or. en

Alteração 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Produção de informação destinada a 
explicar, interpretar e simplificar normas 
europeias ou produtos de normalização 
europeia, incluindo a elaboração de 
manuais de utilização, informações sobre 
boas práticas e ações de sensibilização;

f) Produção de informação destinada a 
explicar, interpretar e simplificar normas 
europeias ou produtos de normalização 
europeia, incluindo a elaboração de 
manuais de utilização, informações sobre 
boas práticas e ações de sensibilização. 
Essa informação e esses materiais serão 
disponibilizados num formato eletrónico 
acessível e/ou num formato acessível às 
pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 233
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Produção de informação destinada a 
explicar, interpretar e simplificar normas 
europeias ou produtos de normalização 
europeia, incluindo a elaboração de 
manuais de utilização, informações sobre 
boas práticas e ações de sensibilização;

f) Produção de informação destinada a 
explicar, interpretar e simplificar normas 
europeias ou produtos de normalização 
europeia, incluindo a elaboração de 
manuais de utilização, resumos de normas, 
informações sobre boas práticas e ações de 
sensibilização;

Or. fr
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Justificação

A complexidade das normas e a ausência de recursos ou de competências podem 
frequentemente dissuadir as pequenas empresas de as utilizar. Convém, pois, disponibilizar 
resumos que contenham informações pertinentes a fim de facilitar a utilização das normas.

Alteração 234
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Produção de informação destinada a 
explicar, interpretar e simplificar normas 
europeias ou produtos de normalização 
europeia, incluindo a elaboração de 
manuais de utilização, informações sobre 
boas práticas e ações de sensibilização;

f) Produção de informação destinada a 
explicar, interpretar e apresentar de forma 
simplificada as normas europeias ou 
produtos de normalização europeia, 
nomeadamente sob a forma de manuais de 
utilização, resumos de normas, 
compêndios de boas práticas, estratégias 
de sensibilização e programas de 
formação;

Or. el

Alteração 235
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) A distribuição gratuita de normas 
harmonizadas;

Or. en

Justificação

Quando as normas são de facto tornadas obrigatórias por legislação da UE, como no caso de 
"normas harmonizadas", devem estar acessíveis gratuitamente.  No setor ferroviário são 
desenvolvidos normas harmonizadas para que conferirem uma presunção de conformidade 
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com as especificações técnicas de interoperabilidade (ETI) com base na Diretiva 2008/5 
relativa à interoperabilidade ferroviária.  Por causa da sua natureza quase obrigatória, as 
normas devem estar acessíveis gratuitamente.

Alteração 236
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Peritagem jurídica e técnica, incluindo 
estudos relacionados com a avaliação da 
necessidade de normas europeias e 
produtos de normalização europeia, e 
elaboração dos mesmos;

b) Peritagem jurídica e técnica, incluindo 
estudos relacionados com a avaliação da 
necessidade de normas europeias e 
produtos de normalização europeia, e 
elaboração dos mesmos ou sob a forma de 
formações de peritos;

Or. fr

Alteração 237
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Subvenções destinadas a ações; a)  Subvenções destinadas a ações, 
baseadas num plano de trabalho 
indicativo anual proposto pelos 
organismos europeus de normalização;

Or. en

Alteração 238
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Subvenções de funcionamento para os 
organismos de normalização europeus e as 
organizações referidas no anexo III, em 
conformidade com o disposto no 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002. As subvenções de 
funcionamento não são, em caso de 
renovação, reduzidas automaticamente.

b) Subvenções de funcionamento para as 
organizações de normalização europeias e 
as organizações referidas no anexo III, em 
conformidade com o disposto no 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002. As subvenções de 
funcionamento não são, em caso de 
renovação, reduzidas automaticamente.

Or. en

Alteração 239
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão velará por que as 
propostas de subvenções para ações e de 
subvenções de funcionamento sejam 
avaliadas no prazo de dois meses a partir 
da sua apresentação pelos organismos 
europeus de normalização e por que, 
quando uma proposta é aprovada, o 
contrato possa ser assinado num prazo 
adicional de dois meses.

Or. en

Alteração 240
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão aprova as modalidades de 
financiamento referidas nos n.ºs 1 e 2, os 

3. A Comissão acorda com os organismos 
europeus de normalização as modalidades 
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montantes das subvenções e, 
eventualmente, as taxas máximas de 
financiamento por tipos de atividade.

de financiamento referidas nos n.ºs 1 e 2, 
os montantes das subvenções e, 
eventualmente, as taxas máximas de 
financiamento por tipos de atividade. Este 
acordo baseia-se num plano financeiro 
plurianual com orientações claras 
aplicável a todos os serviços competentes 
da Comissão.

Or. en

Alteração 241
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão aprova as modalidades de 
financiamento referidas nos n.ºs 1 e 2, os 
montantes das subvenções e, 
eventualmente, as taxas máximas de 
financiamento por tipos de atividade.

3. A Comissão aprova, após consulta dos 
Organismos de Normalização Europeus,
as modalidades de financiamento referidas 
nos n.ºs 1 e 2, os montantes das subvenções 
e, eventualmente, as taxas máximas de 
financiamento por tipos de atividade.

Or. en

Alteração 242
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Além disso, e não obstante o acima 
exposto, para subvenções destinadas a 
ações, a Comissão acordará numa 
percentagem de financiamento do plano 
de trabalho anual.

Or. en
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Alteração 243
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) PME, organizações de consumidores e 
agentes ambientalistas e da sociedade civil 
sejam adequadamente representados no 
trabalhos de normalização europeia, nos 
termos do artigo 5.º, n.º 1.

b) PME, organizações de consumidores e 
agentes ambientalistas e da sociedade civil 
sejam adequadamente representados no 
trabalhos de normalização europeia, nos 
termos do artigo 5.º, n.º 1, desde que os 
peritos relevantes desses agentes estejam 
disponíveis e dispostos a participar.

Or. en

Alteração 244
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) PME, organizações de consumidores e 
agentes ambientalistas e da sociedade civil 
sejam adequadamente representados nos 
trabalhos de normalização europeia, nos 
termos do artigo 5.º, n.º 1.

b) PME, organizações de consumidores e 
agentes ambientalistas e da sociedade civil 
sejam adequadamente representados e 
participem nos trabalhos de normalização 
europeia, nos termos do artigo 5.º, n.º 1.

Or. fr

Alteração 245
Barbara Weiler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) PME, organizações de consumidores e 
agentes ambientalistas e da sociedade civil 
sejam adequadamente representados nos 
trabalhos de normalização europeia, nos 
termos do artigo 5.º, n.º 1.

b) Os Organismos de Normalização 
Europeus permitam a participação 
adequada das PME, das organizações de 
consumidores, dos assalariados e dos
agentes ambientalistas e da sociedade civil 
bem como a sua representação adequada 
nos trabalhos de normalização europeia, 
nos termos do artigo 5.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Adaptar ao progresso técnico os critérios 
de reconhecimento de normas no domínio 
das TIC apresentados no anexo II;

b) Adaptar ao progresso técnico os critérios 
de utilização das especificações técnicas
no domínio das TIC apresentados no anexo 
II;

Or. en

Alteração 247
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As decisões referidas nas alíneas a) e 
b) serão adotadas após consulta das 
organizações de normalização europeias e 
do Fórum Estratégico do Sistema 
Europeu de Normalização referido no 
artigo 6.º, n.º 2-A.
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Or. en

Alteração 248
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) As decisões referidas nas alíneas a) e 
b) serão adotadas após consulta das 
organizações de normalização europeias.

Or. en

Justificação

Uma vez que as decisões são fundamentais para o sistema de normalização, há que envolver 
os organismos europeus de normalização.

Alteração 249
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Este comité deve ser entendido como 
comité na aceção do Regulamento (UE) n.º 
182/ 2011.

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Este comité deve ser entendido como 
comité na aceção do Regulamento (UE) n.º 
182/ 2011. O comité reúne-se, pelo menos, 
duas vezes por ano com os organismos de 
normalização europeus e nacionais.

Or. en

Justificação

Uma vez que as decisões são fundamentais para o sistema de normalização, há que envolver 
os organismos europeus de normalização.
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Alteração 250
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Plataforma multilateral 

1. Será criada uma plataforma 
multilateral para prestar assessoria à 
Comissão e ao comité referido no artigo 
18 º sobre as questões relacionadas com a 
implementação da política de 
normalização da UE no contexto da 
abordagem regulamentar da 
normalização e seu impacto económico e 
societal.
2. A Plataforma multilateral será 
composta por:
a. Representantes das autoridades 
públicas dos Estados-Membros; 
b. As organizações europeias referidas no 
Anexo III;
c. As Organizações Europeias de 
Normalização;
d. Organizações europeias que 
representem a indústria e outras partes 
interessadas da sociedade civil.
3. A Plataforma multilateral será 
consultada:
a. Durante a preparação de pedidos de 
novas normas dirigidos aos organismos 
europeus de normalização nos termos do 
artigo 7.º, n.º 1;
b. Sempre que uma lacuna nas normas 
for identificada por qualquer agente 
envolvido, incluindo as autoridades de 
fiscalização do mercado.

Or. en
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Alteração 251
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos de normalização 
europeus devem transmitir à Comissão um 
relatório anual sobre a aplicação do 
presente Regulamento. O relatório deve 
conter as seguintes informações
pormenorizadas:

1. Os organismos de normalização 
europeus devem transmitir à Comissão um 
relatório anual sobre a aplicação do 
presente Regulamento. O relatório deve 
conter as seguintes informações:

Or. en

Alteração 252
Edvard Kožušník

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Revisão

O presente regulamento será revisto cinco 
anos após a sua entrada em vigor para 
avaliar o progresso dos seus objetivos.

Or. en

Alteração 253
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) No artigo 6.º, n.º 3, é suprimido o 
primeiro travessão;

Suprimido

Or. en

Justificação

Este artigo incide sobre os mandatos.  O conceito de "mandato" desapareceu do artigo 7 º da 
presente proposta legislativa, e um prazo inferior a um mês impede os organismos europeus 
de normalização de consultar utilmente os organismos nacionais.  Até agora, os mandatos de 
normalização em matéria de transporte ferroviário foram aprovados através da audição de 
dois comités:  o parecer do comité setorial e a aprovação do Comité de normas e 
regulamentações técnicas.

Alteração 254
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão publicará no Jornal Oficial da 
União Europeia a lista dos organismos de 
normalização nacionais, bem como as 
eventuais atualizações da mesma.

Após coordenação com as organizações 
europeias de normalização, a Comissão 
publicará no Jornal Oficial da União 
Europeia a lista das organizações de 
normalização nacionais, bem como as 
eventuais atualizações da mesma.

Or. en

Justificação

A Comissão deve consultar as OEN antes de realizar qualquer atualização.  Esta 
coordenação garantirá a coerência do sistema e do princípio de delegação nacional.

Alteração 255
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão publicará no Jornal Oficial da 
União Europeia a lista dos organismos de 
normalização nacionais, bem como as 
eventuais atualizações da mesma.

Após coordenação com as organizações 
europeias de normalização, a Comissão 
publicará no seu sítio Web e no Jornal 
Oficial da União Europeia a lista das 
organizações de normalização nacionais, 
bem como as atualizações da mesma.

Or. en

Alteração 256
Philippe Juvin, Lara Comi

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1

Texto da Comissão Alteração

REQUISITOS PARA O 
RECONHECIMENTO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO 
DOMÍNIO DAS TIC

REQUISITOS PARA A UTILIZAÇÃO 
DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO 
DOMÍNIO DAS TIC

Or. en

Alteração 257
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Anexo II – n.º 2 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As especificações técnicas foram 
elaboradas com base em processos de 
decisão abertos, acessíveis a todos os 
operadores interessados no(s) mercado(s) 
afetado(s) pela norma.

As especificações técnicas foram 
elaboradas com base em processos de 
decisão abertos, acessíveis a todas as 
partes interessadas no(s) mercado(s) 
afetado(s) pela especificação técnica.

Or. en
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Alteração 258
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo II – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) Procurou-se a participação de todos os 
tipos de partes interessadas por uma 
questão de equilíbrio.

(Não se aplica à versão portuguesa).

Or. en

Alteração 259
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Anexo II – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Representação adequada:
i) As especificações técnicas foram 
elaboradas com a participação de todas as 
partes interessadas;
ii) A representação de todos os tipos de 
partes interessadas foi equilibrada.

Or. en

Alteração 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Anexo II – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os direitos de propriedade intelectual 
essenciais à aplicação das especificações 
são objeto de licença concedida aos 
requerentes numa base razoável (justa) e 

c) Os direitos de propriedade intelectual 
essenciais à aplicação das especificações 
são objeto de licença concedida aos 
requerentes numa base razoável (justa) e 
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não discriminatória que inclui, ao critério 
do titular dos direitos de propriedade 
intelectual, a concessão de licenças de 
propriedade intelectual essenciais sem 
compensação.

não discriminatória que inclui a concessão 
de licenças de propriedade intelectual 
essenciais sem compensação.

Or. en

Alteração 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de regulamento
Anexo II – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Coerência: 
As especificações não são incompatíveis 
com as atuais normas europeias ou 
internacionais.

Or. en

Justificação

A coerência e envolvimento de normas europeias a nível mundial são essenciais para 
alcançar os objetivos de competitividade e inovação.

Alteração 262
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) O princípio de coerência é 
respeitado: as especificações técnicas não 
devem contrariar as normas nacionais, 
europeias e internacionais em vigor ou 
em curso de elaboração, nem devem 
constituir um duplicado dessas normas.

Or. fr
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Alteração 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de regulamento
Anexo II – n.º 3 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Processo de legitimação:  
As especificações foram aprovadas 
seguindo um processo de legitimação, que 
incluiu um inquérito público em que 
participaram os organismos europeus e 
nacionais de normalização.

Or. en

Justificação

É importante garantir que as novas normas se ajustem ao sistema existente e que não se 
criem obstáculos ao comércio e à inovação através de normas contraditórias.  Para tal serão 
úteis sólidos processos de legitimação.

Alteração 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Uma organização europeia representante 
das PME nas atividades de normalização 
europeias que:

a) Uma organização europeia horizontal
representante das empresas artesanais e
das PME nas atividades de normalização 
europeias que:

Or. en

Alteração 265
Angelika Niebler
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Proposta de regulamento
Anexo III – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Uma organização europeia representante 
das PME nas atividades de normalização 
europeias que:

a) Uma organização europeia e nacional 
representante das PME nas atividades de 
normalização europeias que:

Or. de

Justificação

Para manter a proximidade dos projetos de normalização em relação ao mercado e garantir 
a aplicabilidade prática dos projetos de normalização, o diálogo visando uma melhor 
integração das PME e seus representantes no processo de normalização deve ser estruturado 
de modo que seja possível a participação direta a nível nacional sem filtragem internacional.  
Nomeadamente em benefício de um diálogo estruturado, devem manter-se as formas atuais de 
integração das PME através de comités nacionais de normalização.

Alteração 266
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea b – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Tem como principais objetivos e 
atividades a representação dos interesses 
dos consumidores no processo de 
normalização a nível europeu;

ii) Tem como principais objetivos e 
atividades a representação dos interesses 
dos consumidores, incluindo os 
consumidores vulneráveis em virtude, 
nomeadamente, de uma deficiência 
mental ou física, da sua idade ou da sua 
credulidade, no processo de normalização 
a nível europeu;

Or. fr

Alteração 267
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea d) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

d) Uma organização europeia representante 
dos interesses da sociedade civil nas 
atividades de normalização europeias que:

d) Uma organização europeia representante 
dos interesses da sociedade civil, a saber 
um sindicato ou uma organização 
representante dos trabalhadores, nas 
atividades de normalização europeias que:

Or. en

Alteração 268
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

d) Uma organização europeia representante 
dos interesses da sociedade civil nas 
atividades de normalização europeias que:

d) Uma organização europeia representante 
dos interesses dos trabalhadores em 
matéria de saúde e segurança no trabalho
nas atividades de normalização europeias 
que:

Or. en

Justificação

A alínea d) do Anexo III tem por objeto incluir uma organização europeia que represente, nas 
atividades de normalização, os interesses dos trabalhadores em matéria de saúde e 
segurança no trabalho.  Porém a expressão «da sociedade civil» é demasiado vaga e poderia 
criar incerteza jurídica. Introduzimos uma alteração separada para incluir as organizações 
europeias que representam outros interesses sociais.

Alteração 269
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) É uma organização não governamental, i) É uma organização não governamental, 
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sem fins lucrativos e independente de 
qualquer interesse industrial, comercial, 
económico ou de qualquer outro tipo que 
possa suscitar um conflito de interesses;

sem fins lucrativos, representativa e 
independente de qualquer interesse 
industrial, comercial, económico ou de 
qualquer outro tipo que possa suscitar um 
conflito de interesses;

Or. en

Alteração 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) É uma organização não governamental, 
sem fins lucrativos e independente de 
qualquer interesse industrial, comercial, 
económico ou de qualquer outro tipo que 
possa suscitar um conflito de interesses;

i) É uma organização não governamental, 
sem fins lucrativos, representativa e 
independente de qualquer interesse 
industrial, comercial, económico ou de 
qualquer outro tipo que possa suscitar um 
conflito de interesses;

Or. en

Alteração 271
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Tem como principais objetivos e 
atividades a representação dos interesses da 
sociedade civil no processo de 
normalização a nível europeu;

ii) Tem como principais objetivos e 
atividades a representação dos interesses da 
sociedade civil e dos grupos vulneráveis, 
por exemplo, pessoas com deficiência, no 
processo de normalização a nível europeu;

Or. en
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Alteração 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Tem como principais objetivos e 
atividades a representação dos interesses da 
sociedade civil no processo de 
normalização a nível europeu;

ii) Tem como principais objetivos e 
atividades a representação dos interesses da 
sociedade civil e, em particular, dos 
grupos mais vulneráveis, por exemplo, 
pessoas com deficiência, no processo de 
normalização a nível europeu;

Or. en

Alteração 273
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Tem como principais objetivos e 
atividades a representação dos interesses 
da sociedade civil no processo de 
normalização a nível europeu;

ii) Tem como principais objetivos e 
atividades a representação dos interesses 
sociais dos grupos vulneráveis, como 
sejam as pessoas portadoras de 
deficiência, no processo de normalização a 
nível europeu;

Or. el

Alteração 274
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Tem como principais objetivos e 
atividades a representação dos interesses 

ii) Tem como principais objetivos e 
atividades a representação dos interesses 
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da sociedade civil no processo de 
normalização a nível europeu;

dos trabalhadores no processo de 
normalização a nível europeu;

Or. en

Justificação

A alínea d) do Anexo III tem por objeto incluir uma organização europeia que represente, nas 
atividades de normalização, os interesses dos trabalhadores em matéria de saúde e 
segurança no trabalho.  Porém a expressão «da sociedade civil» é demasiado vaga e poderia 
criar incerteza jurídica. Introduzimos uma alteração separada para incluir as organizações 
europeias que representam outros interesses sociais.

Alteração 275
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) Foi mandatada por organizações 
ambientalistas nacionais sem fins 
lucrativos em pelo menos dois terços dos 
Estados-Membros para representar os 
interesses ambientalistas no processo de 
normalização a nível europeu.

iii) Foi mandatada por organizações de 
trabalhadores nacionais sem fins 
lucrativos em pelo menos dois terços dos 
Estados-Membros para representar os 
interesses dos trabalhadores, no processo 
de normalização a nível europeu.

Or. en

Justificação

A alínea d) do Anexo III tem por objeto incluir uma organização europeia que represente, nas 
atividades de normalização, os interesses dos trabalhadores em matéria de saúde e 
segurança no trabalho.  Porém a expressão «da sociedade civil» é demasiado vaga e poderia 
criar incerteza jurídica. Introduzimos uma alteração separada para incluir as organizações 
europeias que representam outros interesses sociais.

Alteração 276
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Uma organização europeia 
representante, nas atividades de 
normalização europeias, de interesses 
sociais diferentes dos referidos nas 
alíneas b), c) e d) que:
i) É uma organização não governamental, 
sem fins lucrativos e independente de 
qualquer interesse industrial, comercial, 
económico ou de qualquer outro tipo que 
possa suscitar um conflito de interesses;
ii) Tem como principais objetivos e 
atividades a representação dos interesses 
da sociedade civil no processo de 
normalização a nível europeu;
iii) Foi mandatada por organizações 
societais nacionais sem fins lucrativos em 
pelo menos dois terços dos Estados-
Membros para representar os interesses 
da sociedade civil no processo de 
normalização a nível europeu.

Or. en

Justificação

Esta alteração abre a possibilidade de a União criar e apoiar, no futuro, outras organizações 
europeias que representam os interesses da sociedade que não estão abrangidos pelo anexo 
III, desde que essas organizações cumpram os critérios estabelecidos no dito anexo.


