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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Esta proposta de regulamento da Comissão é uma revisão das diretivas em vigor. O sistema 
atual é bastante eficaz, pelo que importa que este regulamento não represente apenas uma 
evolução, mas sobretudo uma revolução.

A normalização contribui para vários aspetos da atividade económica, nomeadamente o 
crescimento, a produtividade e a abertura dos mercados, tendo inúmeras consequências para 
as trocas. A normalização pode ser igualmente utilizada por determinados países 
protecionistas como um entrave técnico às trocas comerciais.

Por isso, a União Europeia deve promover as normas internacionais tal como o faz através dos 
organismos internacionais de normalização ou de abordagens bilaterais, nomeadamente 
aquando da negociação de acordos comerciais. Seria igualmente positivo que a Comissão 
integrasse no seu programa de trabalho os objetivos internacionais.

O nosso parecer incide sobretudo nas especificações técnicas no setor das TIC. Com efeito, 
estas são amiúde elaboradas por fora e consórcios, ou seja, agrupamentos de empresas de 
dimensões variadas, destinados a elaborar especificações em conjunto. Estes fora e consórcios 
têm muitas vezes uma dimensão internacional e a sua atividade, por conseguinte, repercussões 
internacionais. Não estão submetidos às mesmas obrigações que os organismos europeus de 
normalização (OEN). O setor das TIC é um setor particularmente dinâmico para o qual a 
normalização deve ser muito reativa a fim de garantir a interoperabilidade, mas também de 
estimular a concorrência e a inovação. Assim se justifica que haja mais especificações 
técnicas no setor das TIC do que noutros domínios.

Do ponto de vista internacional, convém estimular as especificações técnicas, pois visto que 
são elaboradas por organizações de dimensão internacional, permitem abrir os mercados 
extra-europeus e limitam os entraves técnicos às trocas comerciais.

No entanto, hoje em dia são pouco conhecidas a nível europeu e muitos Estados-Membros 
não podem mencioná-las nos concursos públicos para a contratação pública.

Na sua proposta, a Comissão propõe que se consiga o reconhecimento destas especificações 
técnicas no domínio das TIC como normas TIC, sob proposta de um Estado-Membro ou por 
sua própria iniciativa, desde que respeitem determinados requisitos. Consideramos, no 
entanto, que esta abordagem não permite resolver os problemas expostos supra.

Antes de mais, tal provoca uma ingerência da Comissão no processo de normalização, uma 
vez que pode decidir, por sua própria iniciativa, que uma especificação técnica seja uma 
norma sem que esta tenha sido elaborada por um OEN. É sabido que a política não deve 
interferir na normalização, pois esta última responde a um processo voluntário. Além disso, 
ainda que, para ser reconhecidas como normas TIC, as especificações técnicas devam cumprir 
os requisitos constantes dos anexos da proposta, com que fundamento reconheceria a 
Comissão uma especificação técnica em detrimento de outra como norma?
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Em primeiro lugar, porque tal criaria confusão entre as normas e as especificações técnicas.
Os fora e os consórcios não estão submetidos às mesmas obrigações que os OEN, 
nomeadamente no que diz respeito às consultas às PME e a organismos sociais, ambientais e 
de proteção dos consumidores. Não estão obrigados a respeitar o princípio da coerência 
segundo o qual importa não adotar normas contraditórias ou elaborar uma norma igual a 
outra. Parece-nos importante manter uma distinção inequívoca entre as normas e as 
especificações técnicas sob pena de assistirmos ao desenvolvimento de um sistema de 
normalização paralelo.

Ou seja, os critérios a que têm de responder as especificações técnicas das TIC para ser 
reconhecidas como norma pela Comissão parecem-nos incompletos. A verdade é que olvidam 
uma parte dos critérios da OMC, nomeadamente a coerência.

Por último, por decisão de 28 de novembro de 2011, publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia em 30 de novembro de 2011, a Comissão tomou a decisão de criar uma plataforma 
europeia pluripartida sobre a normalização das TIC, composta por representantes das 
autoridades nacionais dos Estados-Membros e países da AELE, representantes das PME e da 
indústria, bem como outras partes interessadas da sociedade civil. A missão desta plataforma 
será a de aconselhar a Comissão Europeia sobre a normalização no setor das TIC (programa 
de trabalho, necessidades, execução, etc.).

Desta forma, sem renegar o trabalho elaborado pelos fora e consórcios no domínio das TIC, 
propomos que a Comissão, após consulta da plataforma pluripartida sobre a normalização das 
TIC, autorize todos os Estados-Membros a fazerem referência às especificações técnicas nos 
concursos públicos para a contratação pública ou na execução das políticas da União Europeia 
desde que cumpram os requisitos previstos no anexo, que inclui todos os critérios da OMC.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto proposto pela 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 

(3) (Não se aplica à versão portuguesa).
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Normas de Telecomunicações (ETSI).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(4-A) A normalização desempenha um 
papel cada vez mais importante no âmbito 
do comércio internacional e da abertura 
dos mercados. Em virtude dos acordos de 
Dresden e de Viena, a União procura 
favorecer a elaboração das normas a nível 
internacional, reforçando assim a 
competitividade das empresas e indústrias 
europeias na cena internacional. Todavia, 
a normalização pode ser igualmente 
utilizada pelos países terceiros como 
instrumento hostil à concorrência, 
criando entraves técnicos às trocas 
comerciais. Por esta razão, é fundamental 
a cooperação entre organismos europeus 
e organismos internacionais de 
normalização, mas a União deve 
igualmente favorecer os contactos 
bilaterais mediante a coordenação das 
suas atividades de normalização com os 
seus parceiros, por exemplo, no âmbito do 
diálogo transatlântico.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(4-B) A promoção das normas europeias 
deve ser igualmente realizada através de 
contactos bilaterais aquando da 
negociação de acordos ou mediante o 
destacamento de especialistas em 
normalização para os países terceiros, 
como foi o caso da China.  Deve ser posta 
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em prática, a título prioritário, uma 
iniciativa análoga com a Índia, a Rússia e 
o Brasil.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4-C (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(4-C) A par das normas elaboradas pelos 
organismos internacionais, europeus e 
internacionais de normalização, os fora e 
os consórcios elaboram especificações 
técnicas. Estas são úteis para fazer face a 
uma situação de vazio de normas.
Sobretudo graças à dimensão 
internacional dos fora e dos consórcios, 
essas especificações técnicas permitem 
abrir os mercados extra-europeus e 
limitam os entraves técnicos às trocas 
comerciais, nomeadamente em matéria de 
tecnologias de informação e da 
comunicação (TIC). A União deveria 
incentivar os contactos entre os 
organismos de normalização e os 
referidos fora e consórcios, velando no 
entanto por não criar um sistema 
concorrente de normalização.

Alteração 5

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. 

(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. 
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Por conseguinte, é essencial melhorar a 
sua representação e participação no 
processo de normalização, nomeadamente 
nos comités técnicos.

As regras de normalização devem 
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.

Alteração 6

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 alguns  
domínios, 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, mantendo, simultaneamente, o 
princípio da delegação nacional e 
evitando qualquer duplicação 
desnecessária de estruturas a nível 
europeu através de uma entidade 
devidamente qualificada para o efeito. 
Convém prestar atenção especial à 
representação e às necessidades das PME 
no que diz respeito à atividade de 
normalização internacional. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As autoridades públicas devem utilizar 
da melhor forma toda a gama de normas 
pertinentes ao adquirirem material 

(19) A Diretiva 2004/17/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de março de 
2004, relativa à coordenação dos processos 
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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 
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, 

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 
conseguinte, convém prever que os 
concursos públicos para a contratação 
pública possam fazer referência a 
determinadas 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.
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facilitar a prestação de serviços 
transfronteiras, fomentar a concorrência e 
promover a interoperabilidade e a 
inovação.

Alteração 8

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 espetro 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 espetro 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 
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.
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Alteração 9

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.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 11

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 

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

como à Comissão, e ter em devida conta 
quaisquer observações recebidas no que diz 
respeito a esses projetos.

Alteração 12

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

Alteração 13

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 encorajar a adequada 
representação das pequenas e médias 
empresas (doravante «PME»), das 
organizações de consumidores, dos 
trabalhadores 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:

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos de normalização 
europeus devem garantir a adequada 

2. Os organismos de normalização 
europeus devem encorajar 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, 
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.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Modelos de boas práticas

Os organismos europeus de normalização 
devem apoiar, promover e divulgar 
modelos de boas práticas para a 
participação dos interessados nos 
organismos nacionais de normalização.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

O programa de trabalho relativo à 
normalização europeia deve igualmente 
incluir objetivos referentes à dimensão 
internacional da normalização europeia, 
a título de apoio à legislação e às políticas 
da União, bem como indicar os 
responsáveis pelas diligências 
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empreendidas no intuito de desenvolver 
uma cooperação internacional.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. O programa de trabalho em matéria 
de normalização europeia referido no n.º 
1 ilustra as modalidades de 
enquadramento das atividades de 
normalização no âmbito da Estratégia 
"Europa 2020" e de consecução da 
coerência entre ambas.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. O programa de trabalho em matéria 
de normalização europeia referido no n.º 
1 é transmitido ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho para efeitos de emissão de 
parecer.

Alteração 19

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 

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, que seja 
ambicioso e acompanhado de listas claras 
de requisitos, objetivos intercalares e 
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consensual. ajudas públicas. Ambos devem ter em 
conta o mercado e o interesse público e 
assentar numa base consensual.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

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.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Capítulo IV – título

Texto da Comissão Alteração

Normas no domínio das TIC Especificações técnicas no domínio das 
TIC

Alteração 22

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



AD\889597PT.doc 15/20 PE478.355v02-00

PT

Alteração 23

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 autoridade pública 
referida na Diretiva 2004/18/CE ou por 
iniciativa própria, a Comissão pode decidir 
reconhecer, após consulta da plataforma 
europeia multilateral de normalização das 
TIC, as especificações técnicas no setor 
das TIC que, não sendo nacionais, 
europeias ou internacionais, cumpram as 
exigências estabelecidas no anexo II em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos ou de execução de políticas da 
União Europeia.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Aplicação de normas TIC em contratos 

públicoss
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.

Alteração 25

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 

(e) Tradução, se for caso disso, de normas 
europeias ou produtos de normalização 
europeia destinados a apoiar as políticas e a 
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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;

legislação da União para línguas oficiais da 
União que não sejam línguas de trabalho 
dos organismos de normalização europeus 
ou para outras línguas que não línguas 
oficiais da União quando tal permitir 
promover as normas europeias nos países 
terceiros;

(Convém retificar a numeração errada da versão francesa da proposta da Comissão.) 

Alteração 26

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 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. A 
Comissão assegura que o financiamento 
pela União Europeia tenha apenas um 
caráter complementar e esteja associado 
ao cumprimento de requisitos específicos 
de molde a que a normalização europeia 
continue a ser maioritariamente 
financiada pelo setor privado.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 16 – 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 de normas no 
domínio das TIC apresentados no anexo II 
sem, todavia, criar ou abandonar nenhum 
dos critérios;

(Convém retificar a numeração errada da versão francesa da proposta da Comissão.) 
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 16 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Adaptar, em função da evolução futura, 
os critérios apresentados no anexo III 
relativos aos fins não lucrativos e à 
representatividade das organizações 
representativas das PME e dos agentes da 
sociedade civil.

(c) Adaptar, em função da evolução futura, 
os critérios apresentados no anexo III 
relativos aos fins não lucrativos e à 
representatividade das organizações 
representativas das PME e dos agentes da 
sociedade civil sem, contudo, criar, 
abandonar ou abolir nenhum critério ou  
organização.

(Convém retificar a numeração errada da versão francesa da proposta da Comissão.) 

Alteração 29

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 um organismo de 
normalização europeu, nacional ou 
internacional, mediante processos que 
satisfazem os seguintes critérios:

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

O processo de normalização assentou na 
colaboração e no consenso e não favoreceu 
especialmente nenhuma das partes 
interessadas. Por «consenso» entende-se 
um acordo de natureza geral, caracterizado 
pela ausência de uma oposição permanente 
no que diz respeito a questões de fundo por 
qualquer parte significativa dos interesses 
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 contraditórios. O consenso não 
implica unanimidade.

O processo de elaboração de 
especificações técnicas assentou na 
colaboração e no consenso e não favoreceu 
especialmente nenhuma das partes 
interessadas. Por «consenso» entende-se 
um acordo de natureza geral, caracterizado 
pela ausência de uma oposição permanente 
no que diz respeito a questões de fundo por 
qualquer parte significativa dos interesses 
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 contraditórios. O consenso não 
implica unanimidade.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo 2 – ponto 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Coerência:
(i) As especificações técnicas não devem 
ser contrárias às normas nacionais, 
europeias e internacionais em vigor ou 
em curso de elaboração, nem devem 
constituir um duplicado dessas normas.
(ii) A presente disposição deve respeitar o 
princípio da neutralidade tecnológica, não 
devendo ser utilizada de modo 
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anticoncorrencial.
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