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Alteração 27
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) A normalização europeia também 
contribuiu para aumentar a competitividade 
das empresas, facilitando, nomeadamente, 
a livre circulação de bens e serviços, a 
interoperabilidade das redes e dos meios de 
comunicação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação. A normalização 
europeia reforça a competitividade das 
empresas quando se coordena com o 
sistema de normalização internacional.
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. da

Alteração 28
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As normas europeias desempenham um (4) As normas europeias desempenham um 



PE478.724v02-00 4/40 AM\890072PT.doc

PT

papel muito importante no mercado 
interno, principalmente graças à presunção 
de conformidade dos produtos que serão 
disponibilizados no mercado com as 
exigências essenciais estabelecidas na 
legislação de harmonização da União.

papel muito importante no mercado 
interno, nomeadamente graças à presunção 
de conformidade dos produtos que serão 
disponibilizados no mercado com as 
exigências essenciais estabelecidas na 
legislação de harmonização da União.

Or. da

Justificação

Uma elevada percentagem das normas europeias (70%) não apoia diretamente a política ou 
a legislação da UE, o que torna o texto algo confuso.

Alteração 29
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) A elaboração de normas voluntárias em 
matéria de serviços deve ter em conta o 
mercado, dar primazia às necessidades dos 
operadores económicos e das partes direta 
ou indiretamente interessadas, ter em conta 
o interesse público e ser feita numa base 
consensual. Devem concentrar-se 
fundamentalmente nos serviços 
relacionados com produtos e processos. No 
âmbito da Diretiva 2005/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais1, a normalização só é 
autorizada com base na subsidiariedade.
_________
1 JO L 255 de 30.9. 2007, p. 22.

Or. de

Justificação

A Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, 
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relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais visa garantir que as qualificações 
(profissionais) na União sejam de alta qualidade, constituindo, portanto, um conjunto 
definitivo de regras para o aprofundamento dos procedimentos de reconhecimento mútuo, 
que deve ser tido como prioritário em termos de validade.

Alteração 30
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) As atividades dos serviços 
correspondem frequentemente a 
especificidades nacionais. Por 
conseguinte, a elaboração de normas 
voluntárias em matéria de serviços deve 
englobar domínios bem definidos e 
cuidadosamente avaliados, ter em conta o 
mercado, dar primazia às necessidades dos 
operadores económicos e das partes direta
ou indiretamente interessadas, ter em conta 
o interesse público e ser feita numa base 
consensual. Devem concentrar-se 
fundamentalmente nos serviços 
relacionados com produtos e processos.

Or. en

Alteração 31
Bendt Bendtsen

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 

(12) Quando as normas são 
essencialmente instrumentos orientados 
para o mercado utilizados de forma 
voluntária pelas partes interessadas, 
podem ajudar as políticas europeias a dar 
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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.

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.

Or. da

Alteração 32
Jan Březina

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) As normas são ferramentas 
importantes para 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 
ou o seu potencial contributo em matéria 
de tecnologias inovadoras. As regras de 
normalização devem incentivar as PME a 
contribuírem ativamente com as suas 
soluções tecnológicas inovadoras para os 
esforços de normalização. Por 
conseguinte, é essencial melhorar a sua 
representação e participação no processo 
de normalização, nomeadamente nos 
comités técnicos.

Or. en

Justificação

É importante ter em conta não apenas o papel das PME como utilizadoras de normas, mas 
também, e muito especialmente, o seu potencial contributo em matéria de tecnologias
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inovadoras para o processo de normalização. Todos os agentes que possam prestar um 
potencial contributo importante para uma norma, e em particular os pequenos inovadores, 
devem ser incentivados a contribuir ativamente para os organismos de normalização com as 
suas soluções inovadoras, a fim de que as melhores tecnologias possíveis possam ser 
incluídas nas normas.

Alteração 33
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 34
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As normas são ferramentas 
importantes para as empresas, 

(13) As normas são ferramentas 
importantes para as empresas, 



PE478.724v02-00 8/40 AM\890072PT.doc

PT

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

nomeadamente para as pequenas e médias 
empresas (doravante «PME») que, no 
entanto, estão por vezes sub-representadas 
e não estão devidamente implicadas no 
sistema de normalização, havendo o risco 
de as normas não terem suficientemente 
em conta as necessidades e as 
preocupações das PME. Por conseguinte, é 
essencial melhorar a sua representação e 
participação em todas as fases do processo 
de normalização, nomeadamente nos 
comités técnicos. 

Or. en

Alteração 35
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) As normas são ferramentas 
importantes para 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 
ou o seu potencial contributo em matéria 
de tecnologias inovadoras. Por 
conseguinte, é essencial melhorar a sua 
representação e participação no processo 
de normalização, nomeadamente nos 
comités técnicos.

Or. en

Alteração 36
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE
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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 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. Espera-se que o 
facto de conceder às PME o estatuto de 
membro efetivo dos Organismos de 
Normalização Europeus, incluindo o 
direito de voto, tenha um impacto positivo 
no envolvimento e participação das PME 
na normalização.

Or. en

Alteração 37
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) As normas podem exercer uma grande 
influência na sociedade, em especial no 
que diz respeito à segurança e ao bem-estar 
dos cidadãos, eficácia das redes, ambiente 
e acessibilidade, sem excluir outros 
domínios. Por conseguinte, é necessário 
fazer com que o papel e a contribuição dos 
agentes da sociedade civil no âmbito da 
elaboração de normas seja consolidado 
mediante o apoio a organizações 
representantes dos interesses dos 
consumidores, do ambiente e dos agentes 
da sociedade civil. O facto de conceder às 
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PME o estatuto de membro efetivo dos 
Organismos de Normalização Europeus, 
incluindo o direito de voto, terá um 
impacto positivo na qualidade das 
normas.

Or. en

Alteração 38
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Or. en

Alteração 39
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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, 
introduzindo mecanismos de recolha de 
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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.

opiniões e facilitando o intercâmbio de 
informações entre todas as 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.

Or. ro

Alteração 40
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Tendo em conta o âmbito de 
intervenção muito alargado da 
normalização europeia em prol da 
legislação e das políticas da União, e ainda 
os diferentes tipos de atividades de 
normalização, é conveniente prever 
modalidades de financiamento distintas. 
Trata-se, sobretudo, de subvenções sem 
convites à apresentação de propostas, 
atribuídas aos organismos de normalização 
nacionais e europeus nos termos do artigo 
110.º, n.º 1, segundo parágrafo, do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 
do Conselho, de 25 de junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias, e do artigo 168.º, 
n.º 1, alínea d) do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 2342/2002 da Comissão, de 
23 de ddezembro de 2002, que estabelece 
as normas de execução do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, 

(26) Tendo em conta o âmbito de 
intervenção muito alargado da 
normalização europeia em prol da 
legislação e das políticas da União, e ainda 
os diferentes tipos de atividades de 
normalização, é conveniente prever 
modalidades de financiamento distintas. 
Trata-se, sobretudo, de subvenções sem 
convites à apresentação de propostas, 
atribuídas aos organismos de normalização 
nacionais e europeus nos termos do artigo 
110.º, n.º 1, segundo parágrafo, do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 
do Conselho, de 25 de junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias, e do artigo 168.º, 
n.º 1, alínea d) do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 2342/2002 da Comissão, de 
23 de dezembro de 2002, que estabelece as 
normas de execução do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, que 
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que institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias. Além disso, 
convém aplicar as mesmas disposições aos 
organismos que, embora não sejam 
reconhecidos como organismos de 
normalização europeus no presente 
regulamento, tenham sido identificados na 
legislação comunitária e tenham sido 
encarregados de realizar os trabalhos 
preliminares em matéria de normalização 
europeia, em cooperação com os 
organismos de normalização europeus.

institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias. Além disso, 
convém aplicar as mesmas disposições aos 
organismos que, embora não sejam 
reconhecidos como organismos de 
normalização europeus no presente 
regulamento, tenham sido identificados na 
legislação comunitária e tenham sido 
encarregados de realizar os trabalhos 
preliminares em matéria de normalização 
europeia, em cooperação com os 
organismos de normalização europeus. No 
domínio das TIC, as tarefas confiadas a 
tais organismos podem incluir igualmente 
atividades de desenvolvimento das normas 
necessárias à implementação das políticas 
da UE.

Or. ro

Alteração 41
Britta Thomsen

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 
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, 

(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 
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, 
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convém prever a possibilidade de conceder 
subvenções a outras entidades mediante 
convites à apresentação de propostas ou, se 
necessário, celebração de contratos.

convém prever a possibilidade de conceder 
subvenções às entidades que levam a cabo 
as referidas tarefas mediante convites à 
apresentação de propostas ou, se 
necessário, celebração de contratos.

Or. en

Justificação

É importante que apenas os organismos europeus de normalização validem e revejam as 
normas europeias De outro modo, não seria possível garantir a necessária participação de 
PME, ONG, etc. Simultaneamente, permitir que outros organismos validem e revejam as 
normas implica o risco de criação de sistemas paralelos.

Alteração 42
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 43
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

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

(37) Convém seguir o procedimento de 
exame relativamente a todas as 
notificações de normalização a 
organizações de normalização europeias, 
ao reconhecimento das especificações 
técnicas nos domínios das tecnologias de 
informação e comunicação, no caso das 
decisões de execução relativas a objeções
às normas harmonizadas que a Comissão 
considerar justificadas e quando as 
referências à norma harmonizada em causa 
já tenha sido publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia, uma vez que tais decisões 
podem ter repercussões na presunção de 
conformidade com exigências essenciais.

Or. fr

Alteração 44
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 45
Jean-Pierre Audy

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», uma especificação técnica 
aprovada por um organismo de 
normalização reconhecido para aplicação 
repetida ou continuada, cuja observância 
não é obrigatória e que entra no âmbito de 
uma das seguintes categorias:

Or. fr

Alteração 46
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 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 da União e cujas 
referências sejam objeto de uma 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia;

Or. fr

Alteração 47
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

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

(4) «Especificação técnica», um 
documento que especifique as exigências 
técnicas exigidas de um produto, um de 
processo ou de um serviço;

(a) As características exigidas de um 
produto, tais como níveis de qualidade, 
desempenho, interoperabilidade, 
segurança ou dimensões, incluindo as 
exigências aplicáveis ao produto no que 
respeita ao nome sob o qual é vendido, 
terminologia, símbolos, ensaios e métodos 
de ensaio, embalagem, marcação ou 
rotulagem e procedimentos de avaliação 
da conformidade;
(b) Os métodos e processos de produção 
relativos aos produtos agrícolas, tal como 
referido no artigo 38.º, n.º 1, do Tratado, 
aos produtos destinados à alimentação 
humana e animal, e aos medicamentos, 
bem como os métodos e processos de 
produção relativos a outros produtos, 
desde que esses métodos e processos 
tenham incidência sobre as características 
destes últimos;
(c) As características exigidas a um 
serviço, incluindo os níveis de qualidade, 
desempenho, segurança, 
interoperabilidade, incluindo as 
exigências aplicáveis aos prestadores no 
que se refere à informação que deve ser 
disponibilizada ao destinatário, tal como 
referido no artigo 22.º, n.ºs 1 a 3, da 
Diretiva 2006/123/CE;
(d) Os métodos e critérios de avaliação do 
desempenho dos produtos de construção, 
tal como definido no artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 305/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de março de 2011, que estabelece 
condições harmonizadas para a 
comercialização dos produtos de 
construção e que revoga a Diretiva 
89/106/CEE, relativamente às suas 
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características essenciais.

Or. fr

Alteração 48
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Antes da sua publicação, o programa 
de trabalho deve ser transmitido para 
parecer às organizações a que se refere o 
Anexo III. O mais tardar na data da 
publicação do seu programa de trabalho, 
cada organismo nacional ou europeu de 
normalização comunica a existência do 
referido programa às organizações a que 
se refere o Anexo III.

Or. fr

Alteração 49
Herbert Reul

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. de

Justificação

Os organismos de normalização existentes a nível nacional, que são membros dos 
organismos europeus de normalização, devem dispor da prerrogativa de se opor à inclusão 
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de um assunto de normalização no programa de trabalho. É esta prerrogativa que garante, 
tanto a natureza voluntária da normalização, como a verdadeira relevância para o mercado 
de um mandato de normalização conferido pela Comissão Europeia.

Alteração 50
Britta Thomsen

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

Justificação

A normalização europeia só terá sucesso se existir apoio nacional. Por conseguinte, é 
importante que os peritos dos Estados-Membros possam opor-se.

Alteração 51
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 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 publicação de projetos de normas de 
tal modo que as partes estabelecidas 
noutros Estados-Membros tenham o ensejo 
de apresentar comentários; se for 
necessária tradução, esta deve ser 
realizada a expensas da parte interessada;

Or. en
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Alteração 52
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Participação das partes interessadas na 
normalização europeia

Participação das partes interessadas na 
normalização europeia e facilitação do 
acesso às normas

Or. ro

Alteração 53
Britta Thomsen

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

Or. en

Justificação

"Adequada representação" é uma frase vaga que, juntamente com a obrigação de assegurar 
a representação, poderia potencialmente bloquear todo o sistema de normalização. O 
organismo de normalização apenas pode fazer o possível por procurar envolver as partes 
interessadas, mas se estas não participarem isso não deve bloquear o sistema.
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Alteração 54
Krišjānis Kariņš

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

Or. en

Alteração 55
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

D-A.) Obtenção de um consenso, a 
assegurar nomeadamente através da 
gravação dos pontos de vista das 
organizações referidas no anexo III;

Or. en

Alteração 56
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B.) Votação, mediante a qual é 
concedido direito de voto às organizações 
referidas no anexo III; 

Or. en

Alteração 57
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As normas devem ser concebidas e 
adaptadas por forma a terem em conta as 
características e o ambiente das PME, 
nomeadamente das pequenas empresas e 
das empresas artesanais, bem como das 
microempresas, permitindo-lhes ter um 
melhor e menos oneroso acesso às 
normas.

Or. ro

Alteração 58
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os organismos de normalização 
europeus concedem às organizações 
referidas no anexo III o estatuto de 
membro efetivo. Este estatuto inclui a 
concessão do direito de voto.



PE478.724v02-00 22/40 AM\890072PT.doc

PT

Or. en

Alteração 59
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. A fim de assegurar o acesso dos 
utilizadores às normas europeias 
elaboradas em apoio da legislação e das 
políticas da União, cumpre prever 
sistemas diferenciados de estabelecimento 
dos preços e a introdução de taxas 
especiais e de pacotes de normas a preço 
reduzido, em especial para as PME, as 
microempresas e as empresas artesanais.

Or. ro

Alteração 60
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. A fim de assegurar uma 
representação adequada das partes 
interessadas, a transparência da filiação 
dos membros deve ser rigorosamente 
controlada pelos organismos de 
normalização.

Or. en

Alteração 61
Britta Thomsen
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

"Adequada representação" é uma frase vaga que, juntamente com a obrigação de assegurar 
a representação, poderia potencialmente bloquear todo o sistema de normalização. O 
organismo de normalização apenas pode fazer o possível por procurar envolver as partes 
interessadas, mas, se estas não participarem, isso não deve bloquear o sistema. Entretanto, 
os órgãos de fiscalização do mercado dos Estados-Membros devem participar no processo de 
normalização e garantir a qualidade e o conhecimento em todo o processo.

Alteração 62
Henri Weber

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 

1. Após consulta das organizações a que 
se refere o Anexo III, a Comissão adotará
um programa de trabalho anual em matéria 
de normalização europeia indicando as 
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tenciona solicitar junto dos organismos de 
normalização europeus, em conformidade 
com o artigo 7.º.

normas europeias ou os produtos de 
normalização europeia que tenciona 
solicitar junto dos organismos de 
normalização europeus, em conformidade 
com o artigo 7.º A Comissão informará as 
organizações a que se refere o Anexo III 
da publicação do seu programa de 
trabalho anual.

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

Or. fr

Alteração 63
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O projeto de programa de trabalho 
em matéria de normalização europeia a 
que se refere o presente artigo será 
publicado para consulta das organizações 
referidas no anexo III.

Or. en

Alteração 64
Jean-Pierre Audy

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. Ambos 
devem ter em conta o mercado e o 
interesse público e assentar numa base 
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consensual. consensual. O pedido em questão é 
aprovado em conformidade com o 
procedimento de exame previsto no n.° 3 
do artigo 18.°, após consulta do comité de 
acompanhamento da diretiva setorial
correspondente.

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

Or. fr

Alteração 65
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 7– n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão pode solicitar a um ou mais 
organismos de normalização europeus que 
elaborem um projeto de norma europeia ou 
um produto de normalização europeu 
dentro de um prazo estabelecido. Ambos 
devem ter em conta o mercado e o 
interesse público e assentar numa base 
consensual. Os pedidos de elaboração de 
normas devem basear-se em consultas 
com todas as partes interessadas 
relevante.

Or. ro

Alteração 66
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve informar e 
consultar as organizações a que se refere 
o Anexo III sobre os pedidos efetuados em 
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conformidade com o n.° 1.
(Convém retificar a numeração errónea da versão francesa da proposta da Comissão.) 

Or. fr

Alteração 67
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 68
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 69
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 7– n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 70
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. As medidas referidas no n.º 2, alínea a), 
são aprovadas pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 18.º, 
n.º 2, após consulta do comité de 
acompanhamento da diretiva setorial 
correspondente.

Or. fr

Alteração 71
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. As medidas referidas no n.º 2, alínea b), 
são aprovadas pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 18.º, 
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n.º 3. n.º 3, após consulta do comité de 
acompanhamento da diretiva setorial 
correspondente. 

Or. fr

Alteração 72
Marian-Jean Marinescu

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 uma 
autoridade pública referida na Diretiva
2004/18/CE ou por iniciativa própria, a 
Comissão pode decidir, após consulta de 
todos as partes interessadas, incluindo os 
Organismos de Normalização Europeus, 
reconhecer, para fins de contratos 
públicos e das políticas da União, 
enquanto normas TIC as especificações 
técnicas que, não sendo nacionais, 
europeias ou internacionais, cumpram as 
exigências estabelecidas no anexo II.

Or. en

Alteração 73
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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, 

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

ou internacionais, cumpram as exigências 
estabelecidas no anexo II, enquanto normas 
TIC, para uma utilização nas políticas e 
nos contratos públicos, a fim de promover 
a interoperabilidade no domínio das TIC. 

Or. en

Alteração 74
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na avaliação da conformidade das 
especificações técnicas com os requisitos 
previstos no Anexo II, a Comissão deve 
ter em consideração um vasto leque de 
opiniões, incluindo as opiniões dos 
organismos nacionais e europeus de 
normalização.

Or. ro

Alteração 75
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 76
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 77
Krišjānis Kariņš

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 78
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Alteração 79
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Produção de informação destinada a 
explicar, interpretar e apresentar de forma 
simplificada as normas europeias ou 
produtos de normalização europeia, 
incluindo a elaboração de manuais de 
utilização, versões resumidas de normas, 
informações sobre as melhores práticas,
ações de sensibilização e módulos de 
formação;

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

Or. fr

Alteração 80
Britta Thomsen

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

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

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

Or. en

Justificação

O organismo de normalização apenas pode fazer o possível por procurar envolver as partes 
interessadas, mas, se estas não participarem, isso não deve bloquear o sistema.

Alteração 81
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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 nos 
trabalhos de normalização europeia, nos 
termos do artigo 5.º, n.º 1.

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

Or. en

Alteração 82
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 13.° – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de permitir que as PME 
beneficiem plenamente do conhecimento 
e da aplicação das normas europeias 
harmonizadas, os financiamentos 
concedidos aos Organismos de 
Normalização Europeus para efeitos de 
tradução cobrem uma parte significativa 
dos custos totais incorridos e os 
procedimentos de financiamento da 
tradução são simplificados. As subvenções 
concedidas às atividades de tradução 
referidas no artigo 11.º, n.º1, alínea e), 
assumem a forma de montantes fixos por 
página traduzida a pagar com 
antecedência e mediante apresentação de 
prova de que as normas europeias estão 
eficazmente traduzidas.

Or. en

Alteração 83
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

É atribuído poder à Comissão para adotar
atos delegados nos termos do artigo 17.° no 
que respeita a alterações dos anexos ao 
presente regulamento a fim de:

É atribuído poder à Comissão para, após 
consulta das organizações a que se refere 
o Anexo III, adotar atos delegados nos 
termos do artigo 17.° no que respeita a 
alterações dos anexos ao presente 
regulamento a fim de:

Or. fr

Alteração 84
Adina-Ioana Vălean
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 85
Silvia-Adriana Ţicău

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. A delegação de poderes referida no 
artigo 16.º é conferida à Comissão por um 
período de cinco anos, a partir de 1 de
janeiro de 2013. A Comissão apresenta um 
relatório relativo aos poderes delegados 
no mínimo seis meses antes do final 
daquele prazo de cinco anos. A delegação 
de poderes é renovada automaticamente 
por períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a 
revogarem.

Or. ro

Alteração 86
Silvia-Adriana Ţicău

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 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 16.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
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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 afeta a validade dos atos
delegados já em vigor.

Conselho. A instituição que der início a 
um procedimento interno para decidir se 
vai revogar a delegação de poderes 
procura informar a outra instituição e a 
Comissão num prazo razoável antes de 
tomar uma decisão final, indicando os 
poderes delegados que poderão ser objeto
de revogação.
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 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

Or. ro

Alteração 87
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Este comité é um comité na aceção de 
Regulamento (UE) n.º182/2011.

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. O comité 
reúne-se, pelo menos, duas vezes por ano 
com os Organismos de Normalização 
Europeus e Nacionais e os 
Estados-Membros.  

Or. en

Justificação

Uma vez que as decisões são fundamentais para o sistema de normalização, há que envolver 
os Organismos de Normalização Europeus e os Estados-Membros.

Alteração 88
Reinhard Bütikofer
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em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. As organizações referidas nos anexos 
I e III são convidadas a participar como 
observadoras nas reuniões do comité.

Or. en

Alteração 89
Bendt Bendtsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. da

Justificação

Na versão inglesa é utilizado o termo "detailed", o que pode dar origem a mais burocracia 
sem qualquer resultado a nível da implementação. O relatório deve, ao invés, ser focalizado e 
relativamente conciso.

Alteração 90
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 19– n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até 31 de dezembro de 2015 e, em 3. Até 31 de dezembro de 2015 e, em 
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seguida, de cinco em cinco anos, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do presente regulamento. O 
relatório incluirá uma avaliação da 
pertinência das atividades de normalização 
financiadas pela União, atendendo às 
necessidades da legislação e das políticas 
da União.

seguida, de três em três anos, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento. O relatório incluirá 
uma avaliação da pertinência das 
atividades de normalização financiadas 
pela União, atendendo às necessidades da 
legislação e das políticas da União.

Or. ro

Alteração 91
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No artigo 6.º, n.º 1, é suprimida a frase 
«com os representantes dos organismos de 
normalização referidos nos anexos I e II»;

(b) No artigo 6.º, n.º 1, a frase «com os 
representantes dos organismos de 
normalização referidos nos anexos I e II» é 
substituída pelo texto «com os 
representantes dos organismos europeus e 
nacionais de normalização, bem como as 
organizações europeias representativas 
das empresas artesanais e das PME, bem 
como dos consumidores, dos interesses 
ambientais e sociais»

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

Or. fr

Alteração 92
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) As informações sobre os (novos) (ii) As informações sobre os (novos) 
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trabalhos de normalização foram 
amplamente divulgadas através de meios 
adequados e acessíveis.

trabalhos de normalização foram pública e
amplamente divulgadas através de meios 
adequados e acessíveis.

Or. en

Alteração 93
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 94
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Disponibilidade: As normas estão 
publicamente disponíveis para aplicação e 
utilização em condições razoáveis 
(mediante o pagamento de uma taxa 
razoável ou sem quaisquer encargos).

(b) Disponibilidade: As normas estão 
publicamente disponíveis para aplicação e 
utilização em condições razoáveis 
(mediante o pagamento de uma taxa 
razoável ou sem quaisquer encargos),
incluindo o direito de redistribuição 
independentemente do formato utilizado.

Or. en
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Alteração 95
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Os direitos de propriedade intelectual 
essenciais à aplicação das especificações 
estão disponíveis para todos os requerentes 
numa base gratuita. Os termos de 
compensação ex-ante numa base razoável 
(justa) e não discriminatória não excluem 
eventuais modelos de desenvolvimento e 
distribuição.

Or. en

Justificação

Para garantir um elevado nível de aplicação a abertura deve constituir a norma para as 
especificações. Os termos relativos ao pagamento de direitos devem ser definidos ex-ante a 
fim de limitar os riscos jurídicos, em particular para as PME e os projetos Open Source ou 
Free Software.  Os termos ex-ante não devem excluir eventuais modelos de desenvolvimento e 
distribuição. Os termos dos direitos numa base "per-install" não são compatíveis com o 
modelo de distribuição do ecossistema Open Source, excluindo-o portanto. 

Alteração 96
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

(Convém retificar a numeração errónea da versão francesa da proposta da Comissão.) 
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Or. fr

Alteração 97
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en


