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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
normalização europeia e que altera as Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE e as Diretivas 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE e 2009/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0315),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0150/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 21 de setembro de 
20111,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão do Comércio Internacional e da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A normalização europeia também 
contribuiu para aumentar a competitividade 
das empresas, facilitando, nomeadamente, 

(2) A normalização europeia também 
contribuiu para aumentar a competitividade 
das empresas, facilitando, nomeadamente, 

                                               
1 JO C 376 de 22.12.2011, p. 69.
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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.

a livre circulação de bens e serviços, a 
interoperabilidade das redes e dos meios de 
comunicação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação. A normalização 
europeia reforça a competitividade global 
da indústria europeia se for feita em 
coordenação com as organizações de 
normalização internacionais, 
nomeadamente a Organização 
Internacional de Normalização (ISO), a 
Comissão Eletrotécnica Internacional 
(CEI) e a União Internacional das 
Telecomunicações (UIT).  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.

Or. en

Alteração 2
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 organizado de 
acordo com os princípios da 
transparência, da abertura, da 
imparcialidade, do consenso, da 
manutenção, da disponibilidade, da 
qualidade, da estabilidade, da eficácia, da 
independência de interesses específicos, 
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da adequação ao mercado, da coerência e, 
caso se justifique, da tomada de decisão 
baseada na representação nacional. 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
(ETSI).

Or. en

Alteração 3
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 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 4
Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As normas são ferramentas 
importantes para as empresas, 
nomeadamente para as pequenas e médias 

(13) As normas são ferramentas 
importantes para a competitividade das
empresas, nomeadamente para as pequenas 
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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.

e médias empresas (doravante «PME») 
que, no entanto, não estão suficientemente 
representadas e 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
necessário melhorar a participação das 
PME a nível nacional, onde podem ser 
mais eficazes devido aos custos inferiores 
e à inexistência de barreiras linguísticas, 
de acordo com o princípio da delegação 
nacional. Por conseguinte, é essencial que 
o presente regulamento melhore a sua 
representação e participação nos comités 
técnicos nacionais e garanta o seu acesso 
efetivo às normas.

Or. en

Alteração 5
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 geralmente sub-
representadas nas atividades europeias de 
normalização. Por conseguinte, os 
delegados nacionais que participam nas 
comissões técnicas europeias devem 
representar os interesses das PME de 
forma mais sistemática e eficaz. Por outro 
lado, o presente regulamento deve garantir 
a adequada participação das PME no 
processo de normalização europeia através 
de uma entidade que esteja efetivamente 
em contacto com as PME e as represente
devidamente, assim como às suas 
organizações a nível nacional.

Or. en
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Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) 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 União; por conseguinte, o 
presente regulamento deve garantir 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 é particularmente crucial para 
o funcionamento adequado da legislação 
nos domínios abrangidos pela "Nova 
Abordagem" e para evitar objeções 
formais a posteriori às normas 
harmonizadas;

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 16

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) 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
(CCI) da Comissão desenvolveu 
ferramentas sólidas, disponíveis ao 
público, para avaliar tais impactos 
ambientais ao longo do ciclo de vida.
Assim, o presente regulamento deve 
assegurar que o CCI possa desempenhar 
um papel ativo no sistema de 
normalização europeu.
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Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A viabilidade da cooperação entre a 
Comissão e o sistema de normalização 
europeu depende de um planeamento 
cuidadoso dos futuros pedidos de 
elaboração de normas. Tal planeamento 
poderá ser melhorado, mormente através 
das contribuições das partes interessadas.
Uma vez que a Diretiva 98/34/CE já prevê 
a possibilidade de solicitar aos organismos
de normalização europeus que elaborem 
normas europeias, justifica-se aperfeiçoar o 
planeamento, tornando-o mais 
transparente, no quadro de um programa de 
trabalho anual que deverá incluir uma 
perspetiva geral de todos os pedidos de 
normas que a Comissão tenciona 
apresentar aos organismos de 
normalização europeus.

(17) A viabilidade da cooperação entre a 
Comissão e o sistema de normalização 
europeu depende de um planeamento 
cuidadoso dos futuros pedidos de 
elaboração de normas. Tal planeamento 
poderá ser melhorado, mormente através 
das contribuições das partes interessadas.
Uma vez que a Diretiva 98/34/CE já prevê 
a possibilidade de solicitar às organizações
de normalização europeias que elaborem 
normas europeias, justifica-se aperfeiçoar o 
planeamento, tornando-o mais 
transparente, no quadro de um programa de 
trabalho anual que deverá incluir uma 
perspetiva geral de todos os pedidos de 
normas que a Comissão tenciona 
apresentar às organizações de 
normalização europeias. No entanto, 
atendendo a que as normas são 
essencialmente um instrumento de 
mercado, importa assegurar um elevado 
nível de cooperação entre as organizações 
de normalização europeias e a Comissão 
aquando da definição do seu programa de 
trabalho europeu anual de normalização, 
de molde a garantir que as normas que a 
Comissão tenciona pedir às organizações 
de normalização europeias se baseiem no 
mercado.

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(17-A) Por outro lado, é igualmente 
necessária uma melhor concertação entre 
a Comissão e as organizações de 
normalização europeias antes de emitir 
novos pedidos de normalização, a fim de 
permitir que as organizações de 
normalização europeias possam analisar 
a importância de mercado da questão 
proposta, garantir que o pedido se limite à 
definição dos meios técnicos para 
alcançar os objetivos políticos definidos 
pelo legislador e responder mais 
rapidamente se estão em condições de 
levar a cabo os trabalhos de normalização 
solicitados.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A fim de acelerar o processo de 
normalização e facilitar a participação de 
todas as partes interessadas neste 
processo, as organizações de 
normalização europeias e nacionais 
devem utilizar da melhor forma, nos seus 
métodos de trabalho, as tecnologias da 
informação e da comunicação.

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) As autoridades públicas devem utilizar 
da melhor forma toda a gama de normas
pertinentes ao adquirirem material 
informático, software e serviços 
relacionados com as tecnologias da 
informação, por exemplo escolhendo
normas que possam ser aplicadas por todos 
os fornecedores interessados e permitindo 
assim uma maior concorrência e a redução 
do risco de ficarem cativas de um só 
fornecedor. A Diretiva 2004/17/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de março de 2004, relativa à coordenação 
dos processos de adjudicação de contratos 
nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais , e a 
Diretiva 2004/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de março de 
2004, relativa à coordenação dos processos 
de adjudicação dos contratos de empreitada 
de obras públicas, dos contratos públicos 
de fornecimento e dos contratos públicos 
de serviços  estabelecem que as
especificações técnicas nos contratos 
públicos devem fazer referência a normas 
nacionais que transponham normas 
europeias, homologações técnicas 
europeias, especificações técnicas comuns, 
normas internacionais, qualquer outros 
sistemas de referência técnicos 
estabelecidos pelos organismos de 
normalização europeus ou, se não 
existirem, a normas nacionais, 
homologações técnicas nacionais ou 
especificações técnicas nacionais em 
matéria de conceção, cálculo e execução de 
obras, bem como de utilização de 
materiais, ou equivalente. Não obstante, as
normas no domínio das tecnologias da 
informação e da comunicação são muitas 
vezes elaboradas por outros organismos de 
normalização e não se inserem em 
nenhuma das categorias de normas e 
homologações previstas nas Diretivas 
2004/17/CE e 2004/18/CE. Por 

(19) As autoridades públicas devem utilizar 
da melhor forma toda a gama de
especificações técnicas pertinentes ao 
adquirirem material informático, software e 
serviços relacionados com as tecnologias 
da informação, por exemplo escolhendo
especificações técnicas que possam ser 
aplicadas por todos os fornecedores 
interessados e permitindo assim uma maior 
concorrência e a redução do risco de 
ficarem cativas de um só fornecedor. A 
Diretiva 2004/17/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de março de 
2004, relativa à coordenação dos processos 
de adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais, e a Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços estabelecem que as especificações 
técnicas nos contratos públicos devem 
fazer referência a normas nacionais que 
transponham normas europeias, 
homologações técnicas europeias, 
especificações técnicas comuns, normas 
internacionais, qualquer outros sistemas de 
referência técnicos estabelecidos pelas 
organizações de normalização europeias
ou, se não existirem, a normas nacionais, 
homologações técnicas nacionais ou 
especificações técnicas nacionais em 
matéria de conceção, cálculo e execução de 
obras, bem como de utilização de 
materiais, ou equivalente. Não obstante, as
especificações técnicas no domínio das 
tecnologias da informação e da 
comunicação são muitas vezes elaboradas 
por outros organismos de normalização e 
não se inserem em nenhuma das categorias 
de normas e homologações previstas nas 
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE. Por 
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conseguinte, convém prever que as 
especificações técnicas para a contratação 
pública possam fazer referência a normas
no domínio das tecnologias da informação 
e da comunicação, no intuito de dar 
resposta à rápida evolução das mesmas, 
facilitar a prestação de serviços 
transfronteiras, fomentar a concorrência e 
promover a interoperabilidade e a 
inovação.

conseguinte, convém prever que as 
especificações técnicas para a contratação 
pública possam fazer referência a
especificações técnicas no domínio das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, no intuito de dar resposta à 
rápida evolução das mesmas, facilitar a 
prestação de serviços transfronteiras, 
fomentar a concorrência e promover a 
interoperabilidade e a inovação.

Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Algumas normas no domínio das 
tecnologias da informação e da 
comunicação não são elaboradas de acordo 
com os critérios constantes do anexo 3 do 
Acordo sobre os Obstáculos Técnicos ao 
Comércio. Por conseguinte, o presente 
regulamento deve estabelecer um 
procedimento para a seleção de normas no 
domínio das tecnologias da informação e 
da comunicação, com vista à sua aplicação 
na contratação pública, que implique uma 
ampla consulta de um vasto espectro de 
partes interessadas, nomeadamente os 
organismos de normalização europeus, as 
empresas e as autoridades públicas. O 
presente regulamento deve também 
estabelecer exigências, sob a forma de uma 
lista de atributos, para essas normas e para 
os respetivos processos de normalização.
Estes atributos devem assegurar o 
cumprimento dos objetivos prioritários de 
interesse geral e das necessidades da 
sociedade, e fundamentar-se nos critérios 
definidos no âmbito da Organização 
Mundial do Comércio para os organismos 
de normalização internacionais.

(20) Algumas especificações técnicas no 
domínio das tecnologias da informação e 
da comunicação não são elaboradas de 
acordo com os critérios constantes do 
anexo 3 do Acordo sobre os Obstáculos 
Técnicos ao Comércio. Por conseguinte, o 
presente regulamento deve estabelecer um 
procedimento para a seleção de
especificações técnicas no domínio das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, com vista à sua aplicação na 
contratação pública, que implique uma 
ampla consulta de um vasto espectro de 
partes interessadas, nomeadamente os 
organismos de normalização europeus, as 
empresas e as autoridades públicas. O 
presente regulamento deve também 
estabelecer exigências, sob a forma de uma 
lista de atributos, para essas especificações 
técnicas e para os respetivos processos de
desenvolvimento. Estes atributos devem 
assegurar o cumprimento dos objetivos 
prioritários de interesse geral e das 
necessidades da sociedade, e fundamentar-
se nos critérios definidos no âmbito da 
Organização Mundial do Comércio para os 
organismos de normalização 
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internacionais.

Or. en

Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As normas selecionadas no domínio 
das tecnologias da informação e da 
comunicação podem contribuir para a 
aplicação da Decisão n.º 922/2009/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de setembro de 2009, sobre soluções de 
interoperabilidade para as administrações 
públicas europeias (ISA) que cria, pelo 
período de 2010 a 2015, um programa 
relativo a soluções de interoperabilidade 
destinadas às administrações públicas 
europeias e às instituições e aos órgãos da 
União, destinado a fornecer soluções 
comuns e partilhadas que facilitem a 
interoperabilidade.

(22) As especificações técnicas
selecionadas no domínio das tecnologias da 
informação e da comunicação podem 
contribuir para a aplicação da Decisão 
n.º 922/2009/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 16 de setembro de 2009, 
sobre soluções de interoperabilidade para 
as administrações públicas europeias (ISA) 
que cria, pelo período de 2010 a 2015, um 
programa relativo a soluções de 
interoperabilidade destinadas às 
administrações públicas europeias e às 
instituições e aos órgãos da União, 
destinado a fornecer soluções comuns e 
partilhadas que facilitem a 
interoperabilidade.

Or. en

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O financiamento das atividades de 
normalização deve também abranger 
atividades preparatórias ou acessórias à 
elaboração de normas ou outros produtos 
de normalização. Trata-se, 
designadamente, de trabalhos de 
investigação, da elaboração dos 
documentos preparatórios para a redação 
de legislação, da realização de ensaios 

(29) O financiamento das atividades de 
normalização deve também abranger 
atividades preparatórias ou acessórias à 
elaboração de normas ou outros produtos 
de normalização. Trata-se, 
designadamente, de trabalhos de 
investigação, da elaboração dos 
documentos preparatórios para a redação 
de legislação, da realização de ensaios 
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interlaboratoriais, da validação ou 
avaliação das normas. Além disso, convém 
prosseguir a promoção da normalização no 
plano europeu e internacional através e 
programas de cooperação e de assistência 
técnica com países terceiros. Com vista a 
melhorar o acesso aos mercados e fomentar 
a competitividade das empresas da União, 
convém prever a possibilidade de conceder 
subvenções a outras entidades mediante 
convites à apresentação de propostas ou, se 
necessário, celebração de contratos.

interlaboratoriais, da validação ou 
avaliação das normas. Além disso, convém 
prosseguir a promoção da normalização no 
plano europeu e internacional através e 
programas de cooperação e de assistência 
técnica com países terceiros. Com vista a 
melhorar o acesso aos mercados e fomentar 
a competitividade das empresas da União, 
convém prever a possibilidade de conceder 
subvenções às entidades que levam a cabo 
as atividades supracitadas mediante 
convites à apresentação de propostas ou, se 
necessário, celebração de contratos.

Or. en

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Devem ser delegados na Comissão os 
poderes para adotar atos nos termos do 
artigo 290.º do Tratado no que se refere às 
alterações aos anexos do presente 
regulamento, a fim de atualizar as listas 
dos organismos de normalização europeus, 
adaptar ao progresso técnico os critérios 
para o reconhecimento de normas no 
domínio das tecnologias da informação e 
da comunicação, bem como para adaptar, 
em função da evolução futura, os critérios 
relativos aos fins não lucrativos e à 
representatividade das organizações 
representativas das PME e dos agentes da 
sociedade civil. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos.

(33) Devem ser delegados na Comissão os 
poderes para adotar atos nos termos do 
artigo 290.º do Tratado no que se refere às
alterações aos anexos do presente 
regulamento, a fim de atualizar as listas 
dos organismos de normalização europeus, 
adaptar ao progresso técnico os critérios 
para o reconhecimento de normas no 
domínio das tecnologias da informação e 
da comunicação, bem como para adaptar, 
em função da evolução futura, os critérios 
relativos aos fins não lucrativos e à 
representatividade das organizações 
representativas das PME e dos agentes da 
sociedade civil. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos.
A Comissão, quando preparar e redigir 
atos delegados, deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en
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Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) No contexto da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Suprimido

Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) As Diretivas 98/34/CE, 89/686/CE, 
93/15/CE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE 
devem, por conseguinte, ser alteradas em 
conformidade.

(39) As Diretivas 89/686/CE, 93/15/CE, 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE e 2009/23/CE devem, por 
conseguinte, ser alteradas em 
conformidade.

Or. en

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 
cumprimento não seja obrigatório e 
pertença a uma das seguintes categorias:

Or. en
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Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 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;

(Esta alteração aplica-se ao conjunto do 
texto. A sua aprovação implicará que as 
modificações correspondentes terão de ser 
feitas em todo o texto.)

Or. en

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 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;
(Esta alteração aplica-se ao conjunto do 
texto. A sua aprovação implicará que as 
modificações correspondentes terão de ser 
feitas em todo o texto.)

Or. en

Alteração 21
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 cuja referência foi publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia;



PE478.420v01-00 18/38 PR\886241PT.doc

PT

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 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 uma organização de normalização 
nacional;
(Esta alteração aplica-se ao conjunto do 
texto. A sua aprovação implicará que as 
modificações correspondentes terão de ser 
feitas em todo o texto.)

Or. en

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Norma TIC», uma norma no domínio 
das tecnologias da informação e da 
comunicação.

Suprimida

Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(4) «Especificação técnica», a 
especificação que conste de um 
documento que estabeleça uma das 
situações seguintes:

(4) «Especificação técnica», a 
especificação contida num documento em
que são estabelecidos os requisitos 
técnicos a cumprir por um produto, 
processo, serviço ou sistema e em que se
estabeleça uma das situações seguintes:

Or. en
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Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) «Especificações técnicas das TIC», 
uma especificação técnica no domínio das 
tecnologias da informação e da 
comunicação;

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) «Organização de normalização 
nacional», uma organização indicada no 
anexo I-A;

Or. en

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os organismos de normalização 
nacionais não podem opor-se à inclusão 
de um assunto de normalização no 
programa de trabalho de um organismo 
de normalização europeu.

Suprimido

Or. en

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 3 – alínea a)
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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 publicação de projetos de normas de 
tal modo que outras organizações de 
normalização nacionais tenham o ensejo 
de apresentar comentários;

Or. en

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Durante a elaboração de uma norma 
europeia, ou após a sua aprovação, as 
organizações de normalização nacionais 
não podem tomar qualquer ação 
suscetível de prejudicar a harmonização 
pretendida e, em especial, não podem 
publicar, no domínio em questão, uma 
nova norma nacional ou uma norma 
revista que não seja totalmente conforme 
com um norma europeia existente.

Or. en

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.°-A
Utilização da Internet e das tecnologias 

da informação e da comunicação no 
sistema de normalização

As organizações de normalização 
nacionais e europeias devem promover a 
utilização da Internet e das tecnologias da 
informação e da comunicação no sistema 
de normalização, nomeadamente:
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a) Colocando à disposição de todas as 
partes interessadas um mecanismo de 
consulta em linha, de fácil utilização, 
para a apresentação de comentários sobre 
os projetos de normas;
b) Organizando, na medida do possível, 
reuniões virtuais (nomeadamente através 
de conferências Web ou vídeo-
conferências) dos comités técnicos.

Or. en

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – frase 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 permitir uma 
participação adequada de todas as partes 
interessadas pertinentes, incluindo as 
autoridades públicas, pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), 
organizações de consumidores e 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 32
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, 

2. As organizações de normalização
europeias devem garantir a adequada 
representação, a nível técnico, de 
empresas, centros de investigação, do 
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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.

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 33
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 um acesso gratuito às PME 
para participarem em atividades de 
normalização.
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 34
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-B
Intercâmbio das melhores práticas para 

as PME
As organizações de normalização 
nacionais devem efetuar uma troca das 
melhores práticas com o objetivo de 
reforçar a participação das PME nas 
atividades de normalização e aumentar e 
facilitar a utilização das normas.

Or. en

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-C
Participação das autoridades públicas na 

normalização europeia
Os Estados-Membros devem assegurar 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 
solicitadas pela Comissão em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 1.
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Or. en

Alteração 36
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 
pertinentes, 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. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão publicará o programa de 
trabalho referido no n.º 1 no seu sítio 
Web e comunica-o ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.°-A
Centro Comum de Investigação

O Centro Comum de Investigação da 
Comissão deve contribuir para a 
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elaboração do programa de trabalho 
referido no artigo 6.º, n.º 1, e participar 
nas atividades das organizações de 
normalização europeias oferecendo 
informações científicas nas suas áreas de 
especialização, de molde a garantir que as 
normas contemplem a competitividade 
económica e as necessidades sociais, 
como a sustentabilidade ambiental e 
aspetos atinentes à segurança e à 
proteção.

Or. en

Alteração 39
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 uma ou 
mais organizações de normalização
europeias 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 o efeito, o 
pedido da Comissão deverá ser emitido 
após consulta das organizações de 
normalização europeias e das partes 
interessadas relevantes pertinentes.

Or. en

Alteração 40
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 

3. A Comissão informará a organização de 
normalização europeia 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 



PE478.420v01-00 26/38 PR\886241PT.doc

PT

uma norma europeia ou de um produto de 
normalização europeu.

uma norma europeia ou de um produto de 
normalização europeu.

Or. en

Alteração 41
Proposta de regulamento
Capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Normas no domínio das TIC Especificações técnicas no domínio das 
TIC

Or. en

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento de especificações 
técnicas no domínio das TIC

Utilização de especificações técnicas no
domínio das TIC

Or. en

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 9

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 
das organizações de normalização 
europeias, utilizar especificações técnicas
das TIC que, não sendo nacionais, 
europeias ou internacionais, cumpram as 
exigências estabelecidas no anexo II.

Or. en
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Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Aplicação de normas TIC em contratos 
públicos

Aplicação das especificações técnicas das
TIC em contratos públicos

Or. en

Alteração 45
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 das 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.

Or. en

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Outros organismos que tenham sido 
incumbidos de executar as atividades 
referidas no n.º 1, alíneas a), c) e g), em 
cooperação com os organismos de 
normalização europeus.

(b) Outros organismos nacionais e 
europeus que tenham sido incumbidos de 
executar as atividades referidas no n.º 1, 
alíneas a), c) e g), em cooperação com as 
organizações de normalização europeias.

Or. en

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimida

Or. en

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b) – subalínea (i)

Texto da Comissão Alteração

(i) à produção e revisão de normas 
europeias e produtos de normalização 
europeia referidos no artigo 11.º, n.º 1, 
alínea a);

Suprimida

Or. en

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 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) As organizações de normalização 
europeias permitem a participação 
adequada das PME, das organizações de 
consumidores e dos agentes ambientalistas 
e da sociedade civil nos trabalhos de 
normalização europeia, nos termos do 
artigo 5.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Atualizar a lista dos organismos de 
normalização europeus apresentada no 
anexo I;

(a) Atualizar a lista das organizações de 
normalização europeias apresentada no 
anexo I para ter em conta alterações do 
respetivo nome ou estrutura;

Or. en

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Elaborar e atualizar a lista das 
organizações de normalização nacionais 
incluída no anexo I-A; 

Or. en

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 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 reconhecimento das 
especificações técnicas no domínio das 
TIC apresentados no anexo II;

Or. en

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão fica sujeito às 

(Não respeita à versão portuguesa.)
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condições estabelecidas no presente artigo.

Or. en

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 16.º é conferida à Comissão por um 
período indeterminado, a partir de 1 de 
janeiro de 2013.

2. O poder de adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 16.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos a 
partir de 1 de janeiro de 2013. A Comissão 
elabora um relatório relativo à delegação 
de poderes pelo menos nove meses antes 
do final do prazo de cinco anos. A 
delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por prazos de idêntica 
duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho a tal se opuserem pelo 
menos três meses antes do final de cada 
prazo.

Or. en

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 16.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não prejudica os atos delegados
já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 16.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não prejudica nenhum ato 
delegado já em vigor.

Or. en
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Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 16.° só pode entrar em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, estes últimos tiverem informado a 
Comissão de que não formularão objeções. 
Esse período pode ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

(Não respeita à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão pode convidar as 
organizações referidas nos anexos I, I-A e 
III, e outras partes interessadas 
pertinentes, a participarem como 
observadores nas reuniões do comité.

Or. en

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Representação das PME, das
organizações de consumidores, dos agentes 
ambientalistas e da sociedade civil nos 

(b) Representação das organizações de 
consumidores, dos agentes ambientalistas e 
da sociedade civil nas organizações de 
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organismos de normalização nacionais. normalização nacionais.

Or. en

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A representação das PME com base 
nos relatórios referidos no artigo 5.º-A, n.º 
2.

Or. en

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.°-A
Revisão

A Comissão deve ponderar a necessidade 
de adotar medidas adicionais para 
simplificar o financiamento da 
normalização europeia e reduzir os 
encargos administrativos para as 
organizações de normalização europeias 
tendo em conta o relatório referido no 
artigo 19.º, n.º 1, alínea a). A Comissão 
apresentará as suas conclusões num 
relatório a apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até 1 de janeiro 
de 2015, e apresentará, se for caso disso, 
uma proposta legislativa de modificação 
do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 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.

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 62
Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A 
Organizações de normalização nacionais 

Or. en

Alteração 63
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As especificações técnicas foram 
elaboradas por uma organização sem fins 
lucrativos que é uma associação comercial, 
industrial ou empresarial, ou qualquer 
outra organização de tipo associativo que, 
dentro da sua área de competências, 
elabora normas no domínio das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, não sendo um organismo de 
normalização europeu, nacional ou 
internacional, mediante processos que 
satisfazem os seguintes critérios:

2. As especificações técnicas foram 
elaboradas por uma organização sem fins 
lucrativos que é uma associação comercial, 
industrial ou empresarial, ou qualquer 
outra organização de tipo associativo que, 
dentro da sua área de competências, 
elabora especificações técnicas no domínio 
das tecnologias da informação e da 
comunicação, não sendo uma organização
de normalização europeia, nacional ou 
internacional, mediante processos que 
satisfazem os seguintes critérios:

Or. en
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Alteração 64
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 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)
afetada(s) por essa especificação.

Or. en

Alteração 65
Proposta de regulamento
Anexo III – parte A – ponto iii)

Texto da Comissão Alteração

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

iii) Foi mandatada por organizações sem 
fins lucrativos representativas da maior 
parte das PME em todos os Estados-
Membros para representar os interesses das 
PME no processo de normalização a nível 
europeu.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em memória de Alberto Normand 
que, pelas suas qualidades 
humanas e profissionais, excedeu 
todas as normas.

I. Proposta da Comissão

Em 1 de junho de 2011, a Comissão Europeia adotou um Pacote de Normalização que inclui 
uma proposta de regulamento em que se visa rever e substituir o quadro legal em vigor para a 
normalização europeia1, uma avaliação de impacto e uma comunicação contendo uma visão 
estratégica da normalização europeia para a próxima década. 

O regulamento proposto baseia-se em duas consultas públicas gerais efetuadas em 2009 e 
2010, no trabalho do Painel de Peritos para a Revisão do Sistema Europeu de Normalização 
(EXPRESS) e no Livro Branco sobre a Modernização da Normalização das TIC na UE - O 
Caminho a Seguir, bem como nas resoluções do Parlamento Europeu de 21 de outubro de 
2010 sobre o futuro da normalização europeia.

II. Posição global da relatora

A relatora acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de revisão do sistema de 
normalização europeu tendo devidamente em conta o pedido do Parlamento de que a revisão 
da normalização europeia mantenha, por um lado, os seus inúmeros aspetos positivos, e, por 
outro, colmate as suas lacunas e encontre o equilíbrio adequado entre as dimensões nacional, 
europeia e internacional.

Na elaboração do presente relatório, a relatora teve em consideração as conclusões do 
relatório EXPRESS, que contém uma série de recomendações importantes, e as respostas à 
consulta pública efetuada pela Comissão sobre a revisão do sistema de normalização europeu. 
A relatora teve igualmente em consideração as conclusões da audição pública organizada pela 
Comissão IMCO em 23 de novembro de 2011 e teve a oportunidade de realizar amplas 
consultas com representantes das organizações de normalização nacionais e europeias, bem 
como com as principais partes interessadas que participaram no processo de elaboração de 
normas. O parecer do Comité Económico e Social Europeu (Relator: A. Pezzini) também foi 
tido devidamente em consideração.

A relatora incluiu no presente projeto de relatório um número relativamente limitado de 
alterações com vista a melhorar o sistema de normalização europeu dentro dos seus limites 
atuais e em estreita cooperação com o Conselho.

                                               
1 Decisão 87/95/CEE do Conselho, de 22 de dezembro de 1986, relativa à normalização no domínio das 
tecnologias da informação e das telecomunicações.
Diretiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de junho de 1998, relativa a um procedimento 
de informação no domínio das normas e regulamentações técnicas.
Decisão n.º 1673/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 2006, sobre o 
financiamento da normalização europeia.
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a) Facilitar o acesso às normas e melhorar a participação das PME no processo de 
elaboração de normas

Embora as pequenas e médias empresas (PME) constituam a espinha dorsal da economia 
europeia, a sua participação no processo de normalização nem sempre é proporcional à sua 
importância económica. Por outro lado, as normas nem sempre são concebidas para ter em 
conta as características e o contexto das PME, em particular das pequenas empresas, das 
microempresas e das empresas de artes e ofícios. Cumpre, pois, garantir que as normas sejam 
compreensíveis e fáceis de usar, de molde a que possam ser melhor implementadas por todos 
os utilizadores. Por outro lado, importa ainda tomar medidas para garantir a plena participação 
das PME na elaboração das normas e um acesso facilitado a essas normas. Para o efeito, a 
relatora introduziu uma série de alterações com o objetivo geral de reforçar a participação das 
PME nas atividades de normalização, em particular a nível nacional, e facilitar o seu acesso às 
normas. 

b) Assegurar a participação das autoridades públicas na normalização europeia

A relatora deseja salientar que, na maioria dos Estados-Membros, o interesse das autoridades 
públicas em participar no processo de desenvolvimento de normas é reduzido, não obstante a 
importância da normalização enquanto instrumento de apoio à legislação e às políticas da UE. 
A relatora considera que os Estados-Membros, e em particular as autoridades de fiscalização 
do mercado, devem enviar representantes para participarem em todos os comités técnicos 
nacionais estabelecidos para o desenvolvimento de normas 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.

c) Permitir a participação das partes interessadas da sociedade na normalização 
europeia

A relatora reconhece a importância do princípio da delegação nacional enquanto pedra 
angular do Sistema Europeu de Normalização, especialmente no processo de desenvolvimento 
de normas do CEN e do CENELEC. No entanto, convém assinalar que - tal como o 
confirmam vários estudos - a participação das partes interessadas que representam os 
interesses da sociedade, como os consumidores (incluindo as pessoas com deficiência), os 
ambientalistas e os trabalhadores, continua a ser muito escassa, mesmo inexistente, nos 
comités técnicos nacionais. Portanto, importa garantir a participação direta destas partes 
interessadas a nível europeu mantendo os apoios financeiros às organizações europeias 
criadas para representar os interesses públicos. A sua participação não só proporciona ao 
sistema um aspeto importante de legitimidade, como melhora a qualidade do consenso e 
aumenta a representatividade das normas europeias. 

d) Normalização no setor dos serviços

As normas contribuíram para uma melhoria considerável da qualidade e da segurança das 
mercadorias, não obstante a sua presença no setor dos serviços estar longe de ser proporcional 
à sua importância e ao seu potencial económico. O desenvolvimento de normas europeias no 
setor dos serviços, conforme previsto na Diretiva 2006/123/CE relativa aos serviços no 
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mercado interno, conduzirá a uma maior harmonização nesse setor, aumentará a 
transparência, a qualidade e a competitividade dos serviços europeus e reforçará a inovação, a 
concorrência, a redução dos entraves comerciais e a proteção dos consumidores. Por 
conseguinte, a relatora apoia a proposta da Comissão de incluir normas no setor dos serviços 
no quadro legal da normalização europeia, uma vez que isto irá fornecer uma base jurídica 
adequada para a Comissão pedir a organismos de normalização europeus que desenvolvam 
normas cuidadosamente estudadas para domínios bem-definidos, assegurando ao mesmo 
tempo que as normas no setor dos serviços respondam às necessidades do mercado e dos 
consumidores tendo em conta o interesse público.

e) Melhorar e acelerar o processo europeu de desenvolvimento de normas através de 
uma maior transparência e consulta 

A relatora considera que é essencial que as normas europeias sejam desenvolvidas num 
período de tempo razoável, em particular nos domínios em que as normas são necessárias 
rapidamente para responder aos requisitos das políticas públicas e às condições de mercado 
em rápida mutação. Assim, a relatora convida as organizações de normalização nacionais e 
europeias a continuarem a melhorar a sua eficácia, não olvidando que a aceleração do 
processo de normalização não deve ser efetuado em detrimento dos princípios da abertura, da 
qualidade, da transparência e do consenso entre todas as partes interessadas.

A relatora considera que uma melhor concertação entre a Comissão e as organizações de 
normalização europeias antes da emissão de um mandato poderia acelerar em parte o processo 
de elaboração de normas na medida em que permitiria a estas organizações analisar a 
importância do mercado da questão proposta, assegurar que esta se limite à definição dos 
meios técnicos para atingir os objetivos políticos definidos pelo legislador e responder com 
mais celeridade à questão de saber se estão em condições de levar a cabo o projeto de 
normalização. Para o efeito, a relatora propõe uma fase de consulta entre a Comissão, as 
organizações de normalização europeias e as partes interessadas pertinentes durante a 
preparação do mandato, a fim de assegurar a importância das normas solicitadas a nível do 
mercado. Por outro lado, deverá igualmente consultar-se amplamente todas as partes 
interessadas antes de adotar o programa de trabalho anual de normalização europeia da 
Comissão.

A relatora assinala igualmente a importância do comité criado pelo artigo 18.º do regulamento 
proposto como fórum entre a Comissão e os Estados-Membros para debaterem questões 
atinentes à normalização. A relatora considera que, sempre que adequado, este comité deve 
permitir a participação de observadores das organizações de normalização nacionais e 
europeias e de todas as partes interessadas. 

f) Especificações técnicas das TIC 

A relatora reconhece que os fóruns e as associações contribuem de forma significativa para o 
sistema de normalização, fornecendo especificações técnicas sobre as TIC com importância 
global que, muitas vezes, são mais recetivas às tecnologias inovadoras. A relatora concorda 
com a introdução de um novo sistema que permita a utilização, em especial no domínio dos 
contratos públicos, de especificações desenvolvidas por outras organizações que não 
organizações de normalização europeias. No entanto, convém enfatizar que essas 
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especificações devem ter um estatuto diferente das normas e que as organizações de 
normalização europeias devem ser consultadas neste processo a fim de garantir a coerência do 
sistema. 

g) Financiamento

A relatora está ciente de que o atual sistema de financiamento da UE para apoiar a 
normalização europeia conduz amiúde à frustração em virtude dos elevados custos das 
auditorias e dos atrasos na autorização dos pagamentos que, por vezes, suplantam as 
vantagens da ajuda financeira. Na sua proposta, a Comissão fez um esforço considerável para 
reduzir os encargos administrativos impostos às organizações de normalização europeias, 
nomeadamente prevendo a possibilidade de simplificar consideravelmente os montantes fixos, 
claramente dissociados de qualquer verificação dos custos reais da aplicação. A presente 
proposta constitui mais um passo em direção a um sistema baseado no desempenho que 
assenta na definição de indicadores e objetivos definidos. A relatora convida a Comissão a 
garantir a sustentabilidade financeira do sistema e a propor, à luz da futura revisão do 
Regulamento Financeiro da UE, medidas adicionais para reduzir os encargos administrativos. 

III. Conclusão

O presente projeto de relatório tem por objetivo abordar questões fulcrais que requerem uma 
análise atenta na proposta de molde a facilitar os debates na comissão. Embora a relatora se 
reserve o direito de apresentar alterações adicionais depois de realizar uma análise mais 
aprofundada da proposta da Comissão e de efetuar novas consultas, a sua intenção, nesta fase, 
é proporcionar um debate frutífero no seio da comissão enquanto aguarda com interesse novas 
sugestões.


