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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na era digital, a Cibersegurança é um elemento fundamental para a competitividade 
económica e a segurança da União Europeia, bem como para a integridade das nossas 
sociedades livres e democráticas e dos processos que lhes subjazem. Garantir um elevado 
nível de resiliência cibernética em toda a UE é extremamente relevante para conseguir a 
confiança dos consumidores no Mercado Único Digital e para um maior desenvolvimento de 
uma Europa mais inovadora e competitiva.

Sem qualquer dúvida, as ameaças cibernéticas e os ciberataques de nível mundial -
como o «Wannacry» e o «Meltdown» - são problemas cada vez mais significativos na nossa 
sociedade de digitalização crescente. De acordo com um inquérito do Eurobarómetro 
publicado em julho de 2017, 87% dos inquiridos consideram o cibercrime «um importante 
problema para a segurança interna da UE» e a maior parte destes têm «receio de serem 
vítimas de várias formas de cibercrime». Além disso, desde o início de 2016, ocorreram em 
todo o mundo mais de 4 000 ataques aleatórios por dia, com um aumento de 300% desde 
2015, afetando 80% das sociedades da UE. Estes factos e conclusões revelam claramente uma 
necessidade de a UE ser mais resiliente e eficaz no combate aos ciberataques e de aumentar as 
suas capacidades para proteger melhor os cidadãos, empresas e instituições púbicas europeias.

Um ano após a entrada em vigor da Diretiva SRI, a Comissão Europeia, no quadro 
mais abrangente a estratégia europeia para a cibersegurança, apresentou um regulamento que 
visa reforçar a resiliência, a dissuasão e a defesa da cibersegurança na UE. Em 13 de setembro 
de 2017, a Comissão apresentou o «Regulamento Cibersegurança», assente em dois pilares: 
1) um mandato mais forte e permanente para a Agência Europeia para a Segurança das Redes 
e da Informação (ENISA) para apoiar os Estados-Membros numa prevenção e reação eficaz 
aos ciberataques e 2) a criação de um quadro europeu de certificação da cibersegurança para 
garantir a segurança cibernética de produtos e serviços de tecnologias da informação e 
comunicação.

De um modo geral, o relator acolhe com agrado a abordagem proposta pela Comissão 
Europeia e está particularmente a favor da criação de sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança que visem aumentar a segurança dos produtos e serviços de tecnologias da 
informação e comunicação e evitar a onerosa fragmentação do mercado único neste domínio 
crucial. Muito embora inicialmente deva manter-se como uma ferramenta voluntária, o relator 
espera que um quadro europeu de certificação da cibersegurança e os procedimentos conexos 
se torne um instrumento necessário para reforçar a confiança dos nossos cidadãos e 
utilizadores e aumentar a segurança nos produtos e serviços em circulação no mercado único. 

De facto, está igualmente convicto de que vários pontos da proposta devem ser objeto 
de esclarecimento e melhoria: 

 Em primeiro lugar, aumentar o envolvimento de partes interessadas relevantes nas 
diferentes fases do sistema de governação para a elaboração de propostas de 
sistemas de certificação pela ENISA: Na opinião do relator, é essencial envolver 
formalmente as partes interessadas mais pertinentes, tais como as empresas de TIC, as 
organizações de consumidores, as PME, os órgãos de organizações europeias de 
normalização e as agências setoriais europeias, etc., e conceder-lhes a possibilidade de 
propor novas propostas de sistemas, aconselhar a ENISA tendo em conta a sua 
experiência, ou colaborar com a ENISA na elaboração de uma proposta de sistema. 

 Em segundo lugar, existe a necessidade de reforçar a coordenação do grupo europeu 
para a certificação da cibersegurança (composto pelas autoridades nacionais, apoiado 
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pela Comissão e pela ENISA) com funções adicionais para fornecer orientações 
estratégicas e criar um programa de trabalho relativo a medidas comuns a adotar 
ao nível da União no domínio da certificação, bem como criar e atualizar 
periodicamente uma lista de prioridades de produtos e serviços de TIC para os 
quais considera necessário um sistema europeu de certificação da cibersegurança.

 O relator tem a firme convicção de que devemos evitar a prática de «compra» de 
certificação europeia, tal como já aconteceu noutros setores. As disposições em 
matéria de controlo e fiscalização da ENISA e autoridades nacionais supervisoras 
da certificação devem ser objeto de um reforço firme, a fim de garantir que um 
certificado europeu emitido num Estado-Membro obedecerá às mesmas normas e 
requisitos de um emitido noutro Estado-Membro. Por conseguinte, o relator propõe:

1) O reforço dos poderes de fiscalização da ENISA: em conjunto com o grupo 
de certificação, a ANISA deve efetuar avaliações dos procedimentos 
implementados pelas autoridades responsáveis pela emissão de certificados 
europeus;
2) Que as autoridades nacionais supervisoras da certificação devam efetuar 
avaliações periódicas (no mínimo, de dois em dois anos) dos certificados 
europeus emitidos por organismos de avaliação da conformidade; 
3) A apresentação de critérios vinculativos comuns a definir pelo grupo para 
estabelecer a escala, o âmbito e a frequência com que as autoridades nacionais 
supervisoras da certificação devem efetuar as avaliações mencionadas no ponto 
2. 

 O relator tem a firme convicção de que deve ser introduzida uma marcação de 
confiança UE obrigatória para produtos e serviços de ITC certificados destinados a 
utilizadores finais. Esta marcação poderia ajudar a aumentar a sensibilização em 
cibersegurança, bem como atribuir uma vantagem competitiva às empresas com boas 
credenciais de cibersegurança.

 O relator concorda com a abordagem uniforme e harmonizada adotada pela Comissão, 
mas está convicto de que deve ser mais flexível e passível de adaptação às 
características e vulnerabilidades específicas de cada produto ou serviço - afastamento 
do princípio de uma solução única. Por conseguinte, o relator considera que os níveis 
de garantia devem ser redenominados, devendo ser utilizados também tendo em 
conta a utilização pretendida dos produtos e serviços de TIC. De igual forma, o prazo 
de validade do certificado deve ser definido com base nos sistemas individuais.

 Cada sistema de certificação deve ser concebido de modo a estimular e incentivar 
todos os intervenientes envolvidos no setor em causa para criar e adotar regras, 
normas técnicas e princípios de segurança desde a conceção e de privacidade 
desde a conceção, em todas as fases do ciclo do produto ou serviço.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta 
as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As redes e sistemas de informação 
e as redes e serviços de telecomunicações 
desempenham um papel crucial para a 
sociedade e tornaram-se a espinha dorsal 
do crescimento económico. As tecnologias 
da informação e comunicação estão na 
base de sistemas complexos que apoiam as 
atividades sociais, mantêm as nossas 
economias a funcionar em setores 
determinantes como a saúde, a energia, as 
finanças e os transportes e apoiam, em 
especial, o funcionamento do mercado 
interno.

(1) As redes e sistemas de informação 
e as redes e serviços de telecomunicações 
desempenham um papel crucial para a 
sociedade e tornaram-se a espinha dorsal 
do crescimento económico. As Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC) estão 
na base de sistemas complexos que apoiam 
as atividades sociais quotidianas, mantêm 
as nossas economias a funcionar em 
setores determinantes como a saúde, a 
energia, as finanças e os transportes e 
apoiam, em especial, o funcionamento do 
mercado interno.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A utilização de redes e sistemas de 
informação por parte dos cidadãos, das 
empresas e dos governos da União é agora 
generalizada. A digitalização e a 
conectividade estão a tornar-se 
características centrais num número cada 
vez maior de produtos e serviços e, com o 
surgimento da Internet das coisas (IdC), 
espera-se que milhões, se não mesmo 
milhares de milhões, de dispositivos 
digitais conectados sejam implantados em 
toda a UE durante a próxima década. 
Embora cada vez mais dispositivos estejam 

(2) A utilização de redes e sistemas de 
informação por parte dos cidadãos, das 
empresas e dos governos da União é agora 
generalizada. A digitalização e a 
conectividade estão a tornar-se 
características centrais num número cada 
vez maior de produtos e serviços e, com o 
surgimento da Internet das coisas (IdC), 
espera-se que milhões, se não mesmo 
milhares de milhões, de dispositivos 
digitais conectados sejam implantados em 
toda a UE durante a próxima década. 
Embora cada vez mais dispositivos estejam 
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conectados à Internet, a segurança e a 
resiliência não são suficientemente 
integradas desde a conceção, conduzindo a 
uma insuficiência de cibersegurança. Neste 
contexto, a utilização reduzida da 
certificação leva a que haja informação 
insuficiente para os utilizadores 
empresariais e individuais sobre as 
características de cibersegurança de 
produtos e serviços de TIC, prejudicando a 
confiança nas soluções digitais.

conectados à Internet, a segurança e a 
resiliência não são suficientemente 
integradas desde a conceção, conduzindo a 
uma insuficiência de cibersegurança. Neste 
contexto, a utilização reduzida da 
certificação leva a que haja informação 
insuficiente para os utilizadores 
empresariais e individuais sobre as 
características de cibersegurança de 
produtos e serviços de TIC, prejudicando a 
confiança nas soluções digitais, essencial 
para a concretização do mercado único 
digital.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A digitalização e conectividade 
crescentes conduzem a maiores riscos de 
cibersegurança, tornando, assim, a 
sociedade em geral mais vulnerável a 
ciberameaças e agravando os perigos que 
as pessoas enfrentam, nomeadamente as 
pessoas vulneráveis como as crianças. A 
fim de mitigar o risco para a sociedade, 
têm de ser adotadas todas as ações 
necessárias para melhorar a 
cibersegurança na UE de modo a proteger 
melhor das ciberameaças as redes e 
sistemas de informação, as redes de 
telecomunicações, os produtos digitais, os 
serviços e dispositivos utilizados pelos 
cidadãos, os governos e as empresas —
desde PME a operadores de infraestruturas 
críticas.

(3) A digitalização e conectividade 
crescentes conduzem a maiores riscos 
graves de cibersegurança, tornando, assim, 
a sociedade em geral mais vulnerável a 
ciberameaças e agravando os perigos que 
as pessoas enfrentam, nomeadamente as 
pessoas vulneráveis como as crianças. 
Como a sociedade em geral, os 
cibercriminosos explorarão também o 
poder transformador da Inteligência 
Artificial e da aprendizagem automática.
A fim de mitigar estes riscos para a 
sociedade, têm de ser adotadas todas as 
ações necessárias para melhorar a 
segurança contra ciberataques na UE de 
modo a proteger melhor das ciberameaças 
as redes e sistemas de informação, as redes 
de telecomunicações, os produtos digitais, 
os serviços e dispositivos utilizados pelos 
cidadãos, os governos e as empresas —
desde PME a operadores de infraestruturas 
críticas.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os ciberataques estão a aumentar e 
uma economia e sociedade conectadas, 
mais vulneráveis a ciberameaças e 
ciberataques, exigem defesas mais fortes. 
No entanto, apesar de os ciberataques 
terem amiúde uma natureza 
transfronteiriça, as respostas políticas por 
parte das autoridades responsáveis pela 
cibersegurança e as competências de 
aplicação da lei são predominantemente 
nacionais. Os ciberincidentes em grande 
escala são suscetíveis de perturbar a 
prestação de serviços essenciais na UE. 
Esta realidade exige uma resposta e uma 
gestão de crises a nível da UE, criando 
políticas específicas e desenvolvendo 
instrumentos mais abrangentes que 
permitam mostrar a solidariedade europeia 
e prestar assistência mútua. Além disso, é 
importante para os decisores políticos, para 
as empresas e para os utilizadores que se 
proceda a uma avaliação regular da 
situação da cibersegurança e da resiliência 
na União, com base em dados fiáveis da 
União, bem como a uma previsão 
sistemática da evolução, dos desafios e das 
ameaças futuras, tanto a nível da União 
como a nível global.

(4) Os ciberataques estão a aumentar e 
uma economia e sociedade conectadas, 
mais vulneráveis a ciberameaças e 
ciberataques, exigem defesas mais fortes e 
mais seguras. No entanto, apesar de os 
ciberataques terem amiúde uma natureza 
transfronteiriça, as respostas políticas por 
parte das autoridades responsáveis pela 
cibersegurança e as competências de 
aplicação da lei são predominantemente 
nacionais. Os ciberincidentes em grande 
escala são suscetíveis de perturbar a 
prestação de serviços essenciais na UE. 
Esta realidade exige uma resposta e uma 
gestão de crises a nível da UE, criando 
políticas específicas e desenvolvendo 
instrumentos mais abrangentes que 
permitam mostrar a solidariedade europeia 
e prestar assistência mútua. Além disso, é 
importante para os decisores políticos, para 
as empresas e para os utilizadores que se 
proceda a uma avaliação regular da 
situação da cibersegurança e da resiliência 
na União, com base em dados fiáveis da 
União, bem como a uma previsão 
sistemática da evolução, dos desafios e das 
ameaças futuras, tanto a nível da União 
como a nível global.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Atendendo aos desafios de 
cibersegurança cada vez maiores que a 
União enfrenta, afigura-se necessário um 
conjunto abrangente de medidas que tenha 
por base ações anteriores da União e que 

(5) Atendendo aos desafios de 
cibersegurança cada vez maiores que a 
União enfrenta, afigura-se necessário um 
conjunto abrangente de medidas que tenha 
por base ações anteriores da União e que 
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promova objetivos que se reforcem 
mutuamente. Os mesmos incluem a 
necessidade de reforçar as capacidades e o 
grau de preparação dos Estados-Membros e 
das empresas, bem como de melhorar a 
cooperação e coordenação entre Estados-
Membros e instituições, agências e 
organismos da UE. Além disso, atendendo 
à natureza sem fronteiras das 
ciberameaças, é necessário aumentar as 
capacidades a nível da União suscetíveis de 
complementar a ação dos Estados-
Membros, designadamente no caso de 
ciberincidentes em grande escala e 
cibercrises transfronteiriças. São também 
necessários esforços adicionais para 
aumentar a sensibilização dos cidadãos e 
das empresas para as questões de 
cibersegurança. Além disso, a confiança no 
mercado único digital deve continuar a ser 
melhorada mediante a disponibilização de 
informação transparente sobre o nível de 
segurança de produtos e serviços de TIC. 
Tal pode ser facilitado por uma certificação 
a nível da UE que preveja requisitos de
cibersegurança e critérios de avaliação 
comuns nos mercados e setores nacionais.

promova objetivos que se reforcem 
mutuamente. Os mesmos incluem a 
necessidade de reforçar as capacidades e o 
grau de preparação dos Estados-Membros e 
das empresas, bem como de melhorar a 
cooperação e coordenação entre Estados-
Membros e instituições, agências e 
organismos da UE. Além disso, atendendo 
à natureza sem fronteiras das 
ciberameaças, é necessário aumentar as 
capacidades a nível da União suscetíveis de 
complementar a ação dos Estados-
Membros, designadamente no caso de 
ciberincidentes em grande escala e 
cibercrises transfronteiriças. São também 
necessários esforços adicionais para 
aumentar a sensibilização dos cidadãos e 
das empresas para as questões de 
cibersegurança. Além disso, dado que os 
ciberincidentes abalam a confiança nos 
prestadores de serviços digitais e no 
próprio mercado único digital, 
nomeadamente entre os consumidores, a 
confiança deve continuar a ser melhorada 
mediante a disponibilização de informação 
transparente sobre o nível de segurança de 
produtos e serviços de TIC. Tal pode ser 
facilitado por uma certificação homogénea 
a nível da UE, baseada nas normas 
europeias ou internacionais, que preveja 
requisitos de cibersegurança e critérios de 
avaliação comuns nos mercados e setores 
nacionais. A par da certificação ao nível 
da União, existe uma diversidade de 
medidas voluntárias que o próprio setor 
privado deve tomar para reforçar a 
confiança na segurança dos produtos e 
serviços de TIC, nomeadamente tendo em 
conta a disponibilidade crescente de 
dispositivos de IdC. Nomeadamente, 
deveria fazer-se uma utilização mais 
eficaz da cifragem e de outras tecnologias, 
assim como de tecnologias destinadas a 
prevenir com êxito ciberataques como as 
cadeias de blocos, a fim de melhorar a 
segurança dos dados e das comunicações 
dos utilizadores finais e a segurança 
global das redes e dos sistemas de 
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informação na União.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Ainda que a certificação e outras 
formas de avaliação da conformidade dos 
processos, produtos e serviços de TIC 
desempenhem um papel importante, a 
melhoria da cibersegurança requer uma 
abordagem multifacetada que inclua as 
pessoas, os processos e as tecnologias. A 
UE deve igualmente continuar a valorizar 
e promover intensamente outros esforços, 
incluindo a literacia, a formação e o 
desenvolvimento de competências em 
matéria de cibersegurança; a 
sensibilização ao nível dos conselhos 
executivos e de administração das 
sociedades; a promoção da partilha 
voluntária de informação sobre 
ciberameaças; e a adoção pela UE de uma 
abordagem proativa, em vez de 
meramente reativa, na resposta a 
ameaças, colocando a ênfase na 
prevenção bem-sucedida de ciberataques.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A União já deu passos importantes 
para garantir a cibersegurança e reforçar a 
confiança nas tecnologias digitais. Em 
2013, a Estratégia da UE para 
Cibersegurança foi adotada para orientar a 
resposta política da União às ameaças e 
riscos de cibersegurança. No seu esforço de 
proteger melhor os europeus em linha, a 
União adotou em 2016 o primeiro ato 

(7) A União já deu passos importantes 
para garantir a cibersegurança e reforçar a 
confiança nas tecnologias digitais. Em 
2013, a Estratégia da UE para 
Cibersegurança foi adotada para orientar a 
resposta política da União às ameaças e 
riscos de cibersegurança. No seu esforço de 
proteger melhor os europeus em linha, a 
União adotou em 2016 o primeiro ato 
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legislativo no domínio da cibersegurança, a 
Diretiva (UE) 2016/1148, relativa a 
medidas destinadas a garantir um elevado 
nível comum de segurança das redes e da 
informação em toda a União («Diretiva 
SRI»). A Diretiva SRI instituiu requisitos 
relativos às capacidades nacionais no 
domínio da cibersegurança, criou os 
primeiros mecanismos para reforçar a 
cooperação estratégica e operacional entre 
Estados-Membros e introduziu obrigações 
relativas às medidas de segurança e 
notificações de incidentes nos setores que 
são vitais para a economia e a sociedade, 
tais como a energia, os transportes, a água, 
a banca, as infraestruturas do mercado 
financeiro, os cuidados de saúde, as 
infraestruturas digitais, bem como os 
prestadores de serviços digitais essenciais 
(motores de pesquisa, serviços de 
computação em nuvem e mercados em 
linha). Foi atribuído à ENISA um papel 
importante de apoio à execução desta 
diretiva. Além disso, a luta eficaz contra a 
cibercriminalidade constitui uma 
prioridade importante da Agenda Europeia 
para a Segurança, contribuindo para o 
objetivo geral de alcançar um elevado nível 
de cibersegurança.

legislativo no domínio da cibersegurança, a 
Diretiva (UE) 2016/1148, relativa a 
medidas destinadas a garantir um elevado 
nível comum de segurança das redes e da 
informação em toda a União («Diretiva 
SRI»). A Diretiva SRI, cujo êxito 
dependerá fortemente da sua aplicação 
efetiva pelos Estados-Membros, instituiu 
requisitos relativos às capacidades 
nacionais no domínio da cibersegurança, 
criou os primeiros mecanismos para 
reforçar a cooperação estratégica e 
operacional entre Estados-Membros e 
introduziu obrigações relativas às medidas 
de segurança e notificações de incidentes 
nos setores que são vitais para a economia 
e a sociedade, tais como a energia, os 
transportes, a água, a banca, as 
infraestruturas do mercado financeiro, os 
cuidados de saúde, as infraestruturas 
digitais, bem como os prestadores de 
serviços digitais essenciais (motores de 
pesquisa, serviços de computação em 
nuvem e mercados em linha). Foi atribuído 
à ENISA um papel importante de apoio à 
execução desta diretiva. Além disso, a luta 
eficaz contra a cibercriminalidade constitui 
uma prioridade importante da Agenda 
Europeia para a Segurança, contribuindo 
para o objetivo geral de alcançar um 
elevado nível de cibersegurança.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Atendendo aos desafios crescentes 
de cibersegurança que a União está a 
enfrentar, os recursos financeiros e 
humanos atribuídos à Agência devem ser 
aumentados para refletir o reforço do seu 
papel e atribuições e a sua posição crucial 
no ecossistema de organizações que 
defendem o ecossistema digital europeu.

(11) Atendendo aos desafios e ameaças 
crescentes de cibersegurança que a União 
está a enfrentar, os recursos financeiros e 
humanos atribuídos à Agência devem ser 
aumentados para refletir o reforço do seu 
papel e atribuições e a sua posição crucial 
no ecossistema de organizações que 
defendem o ecossistema digital europeu.



AD\1153124PT.docx 11/69 PE616.831v02-00

PT

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A Agência deve contribuir para a 
sensibilização do público sobre os riscos 
relacionados com a cibersegurança e 
fornecer orientações sobre boas práticas 
para utilizadores individuais destinadas aos 
cidadãos e às organizações. A Agência 
deve também contribuir para promover 
boas práticas e soluções a nível das pessoas 
e organizações, recolhendo e analisando 
informações publicamente disponíveis 
relativas a incidentes importantes e 
coligindo relatórios destinados a prestar 
orientação às empresas e aos cidadãos e a 
melhorar o nível geral de preparação e 
resiliência. Além disso, a Agência deve 
organizar, em cooperação com os Estados-
Membros e as instituições, organismos, 
órgãos e agências da União, ações de 
sensibilização e campanhas públicas de 
informação destinadas aos utilizadores 
finais, a fim de promover comportamentos 
individuais em linha mais seguros e de 
sensibilizar para as ameaças potenciais no 
ciberespaço, incluindo cibercrimes como 
os ataques de mistificação da interface, as 
redes de computadores zombies ou botnets 
e as fraudes financeiras e bancárias, bem 
como prestar aconselhamento sobre a 
autenticação de base e a proteção de dados. 
A Agência deve desempenhar um papel 
central na intensificação da sensibilização 
dos utilizadores finais para a segurança dos 
dispositivos.

(28) A Agência deve contribuir para a 
sensibilização do público sobre os riscos 
relacionados com a cibersegurança e 
fornecer orientações sobre boas práticas 
para utilizadores individuais destinadas aos 
cidadãos e às organizações. A Agência 
deve igualmente contribuir para 
promover as melhores práticas e soluções 
em matéria de ciberhigiene, isto é, 
medidas de rotina simples que as pessoas 
e as organizações podem tomar para 
minimizar os riscos de ciberameaças, 
como a autenticação de vários fatores, o 
patching, a cifragem e a gestão do acesso. 
A Agência deve também contribuir para 
promover boas práticas e soluções a nível 
das pessoas e organizações, recolhendo e 
analisando informações publicamente 
disponíveis relativas a incidentes 
importantes e coligindo e publicando 
relatórios e guias destinados a prestar 
orientação às empresas e aos cidadãos e a 
melhorar o nível geral de preparação e 
resiliência. Além disso, a Agência deve 
organizar, em cooperação com os Estados-
Membros e as instituições, organismos, 
órgãos e agências da União, ações de 
sensibilização e campanhas públicas de 
informação destinadas aos utilizadores 
finais, a fim de promover comportamentos 
individuais em linha mais seguros e de 
sensibilizar para medidas de proteção que 
podem ser adotadas contra ameaças 
potenciais no ciberespaço, incluindo 
cibercrimes como os ataques de 
mistificação da interface, os ataques de 
ransomware, os sequestros, as redes de 
computadores zombies ou botnets e as 
fraudes financeiras e bancárias, bem como 
promover o aconselhamento sobre a 



PE616.831v02-00 12/69 AD\1153124PT.docx

PT

autenticação de base de vários fatores, a 
cifragem, o patching, os princípios de 
gestão do acesso, a proteção de dados e 
outras tecnologias de reforço da 
privacidade e ferramentas de 
anonimização. A Agência deve 
desempenhar um papel central na 
intensificação da sensibilização dos 
utilizadores finais para a segurança dos 
dispositivos e para uma utilização segura 
dos serviços, promover a segurança desde 
a conceção a nível da União, que é 
fundamental para melhorar a segurança 
dos dispositivos conectados, em especial 
para os utilizadores finais mais 
vulneráveis incluindo as crianças, e a 
proteção da privacidade desde a conceção.
A Agência deve encorajar todos os 
utilizadores finais a tomar medidas 
adequadas para prevenir e minimizar o 
impacto de incidentes suscetíveis de afetar 
a segurança dos respetivos sistemas e 
redes informáticos. Importa, por outro 
lado, estabelecer parcerias com 
instituições académicas que tenham 
iniciativas de investigação nos domínios 
relevantes da cibersegurança.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A Agência deve incentivar os 
Estados-Membros e os prestadores de 
serviços a reforçarem as suas normas 
gerais de segurança, para que todos os 
utilizadores da Internet possam tomar as 
medidas necessárias para assegurarem a 
sua própria cibersegurança. 
Concretamente, os prestadores de serviços 
e os fabricantes de produtos devem retirar 
ou reciclar produtos e serviços que não 
cumpram as normas de cibersegurança.
Em cooperação com as autoridades 
competentes, a ENISA poderá divulgar 
informações relativas ao nível de 

35. A Agência deve incentivar os 
Estados-Membros e os prestadores de 
serviços a reforçarem as suas normas 
gerais de segurança, para que todos os 
utilizadores da Internet possam tomar as 
medidas necessárias para assegurarem a 
sua própria cibersegurança. Em cooperação 
com as autoridades competentes, a ENISA 
poderá divulgar informações relativas ao 
nível de cibersegurança dos produtos e 
serviços disponibilizados no mercado 
interno e emitir alertas que visem os 
prestadores e fabricantes e solicitar-lhes 
que reforcem a segurança, nomeadamente 
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cibersegurança dos produtos e serviços 
disponibilizados no mercado interno e 
emitir alertas que visem os prestadores e 
fabricantes e solicitar-lhes que reforcem a 
segurança, nomeadamente a 
cibersegurança, dos seus produtos e 
serviços.

a cibersegurança, dos seus produtos e 
serviços. A ENISA deve publicar tais 
alertas no sítio Web previsto para a 
divulgação de informações sobre sistemas 
de certificação. A Agência deve elaborar 
orientações sobre os requisitos mínimos 
de segurança para os dispositivos 
informáticos vendidos na União ou 
exportados a partir da União. Essas 
orientações podem pedir aos fabricantes 
que proporcionem uma declaração escrita 
confirmando que o dispositivo não contém 
nenhum componente de hardware, 
software ou firmware que contenha 
alguma vulnerabilidade de segurança 
conhecida e explorável nem nenhuma 
senha ou código de acesso inalterável ou 
não encriptado, que é capaz de aceitar 
atualizações de segurança 
adequadamente autenticadas e fiáveis, 
que a resposta do vendedor a um 
dispositivo afetado inclui uma hierarquia 
adequada das medidas corretoras e que os 
vendedores comuniquem aos utilizadores 
finais a data em que expira o suporte de 
segurança para o dispositivo em questão.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) As normas são uma ferramenta 
voluntária orientada pelo mercado, que 
fornece orientações e requisitos técnicos, 
e que resulta de um processo aberto, 
transparente e inclusivo. O recurso a 
normas facilita a conformidade dos bens e 
serviços com o direito da União e apoia as 
políticas europeias em consonância com o
Regulamento (UE) n.º 1025/2012 relativo 
à normalização europeia. A Agência deve 
consultar e trabalhar de forma regular em 
cooperação com as organizações 
europeias de normalização, 
nomeadamente no atinente à criação de 
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sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) A Agência deve dispor, a título de 
órgão consultivo, de um grupo permanente 
de partes interessadas para assegurar o 
diálogo regular com o setor privado, com 
as associações de consumidores e com 
outras partes interessadas pertinentes. Esse 
grupo permanente de partes interessadas, 
criado pelo conselho de administração sob 
proposta do diretor executivo, deve 
concentrar-se em questões pertinentes para 
as partes interessadas e submetê-las à 
atenção da Agência. A composição do 
grupo permanente de partes interessadas, 
que deverá ser consultado particularmente 
no que diz respeito ao projeto de programa 
de trabalho, e as atribuições que lhe são 
conferidas devem assegurar uma 
representação suficiente das partes 
interessadas no trabalho da Agência.

(44) A Agência deve dispor, a título de 
órgão consultivo, de um grupo permanente 
de partes interessadas para assegurar o 
diálogo regular com o setor privado, com 
as associações de consumidores e o mundo 
académico e com outras partes interessadas 
pertinentes. Esse grupo permanente de 
partes interessadas, criado pelo conselho de 
administração sob proposta do diretor 
executivo, deve concentrar-se em questões 
pertinentes para as partes interessadas e 
submetê-las à atenção da Agência. A fim 
de assegurar uma participação adequada 
das partes interessadas no quadro da 
certificação da cibersegurança, o grupo 
permanente das partes interessadas deve 
igualmente prestar aconselhamento 
relativamente aos produtos e serviços de 
TIC que devem ser abrangidos pelos 
futuros sistemas europeus de certificação 
da cibersegurança, devendo igualmente 
apresentar propostas à Comissão a 
solicitar que a Agência elabore propostas 
de sistemas relativamente aos referidos 
produtos e serviços de TIC, por sua 
própria iniciativa ou na sequência da 
apresentação de propostas das partes 
interessadas pertinentes. A composição do 
grupo permanente de partes interessadas, 
que deverá ser consultado particularmente 
no que diz respeito ao projeto de programa 
de trabalho, e as atribuições que lhe são 
conferidas devem assegurar uma 
representação eficiente e equitativa das 
partes interessadas no trabalho da Agência.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A fim de assegurar a plena 
autonomia e independência da Agência, e 
de lhe permitir exercer atribuições novas 
ou adicionais, incluindo atribuições de 
emergência imprevistas, a Agência deve 
ser dotada de um orçamento autónomo 
suficiente cujas receitas provenham 
essencialmente de uma contribuição da 
União e de contribuições dos países 
terceiros que participam nos trabalhos da 
Agência. A maior parte do pessoal da 
Agência deve estar diretamente implicada 
na execução operacional do mandato da 
Agência. O Estado-Membro de 
acolhimento, ou qualquer outro Estado-
Membro, deve poder contribuir 
voluntariamente para as receitas da 
Agência. O procedimento orçamental da 
União deve permanecer aplicável no que 
diz respeito a todas as subvenções 
imputadas ao orçamento geral da União. 
Além disso, o Tribunal de Contas deve 
proceder à auditoria das contas da Agência, 
a fim de assegurar a transparência e a 
responsabilização.

(46) A fim de assegurar a plena 
autonomia e independência da Agência, e 
de lhe permitir exercer atribuições novas 
ou adicionais, incluindo atribuições de 
emergência imprevistas, a Agência deve 
ser dotada de um orçamento autónomo 
suficiente cujas receitas provenham 
essencialmente de uma contribuição da 
União e de contribuições dos países 
terceiros que participam nos trabalhos da 
Agência. A maior parte do pessoal da 
Agência deve estar diretamente implicada 
na execução operacional do mandato da 
Agência. O Estado-Membro de 
acolhimento, ou qualquer outro Estado-
Membro, deve poder contribuir 
voluntariamente para as receitas da 
Agência. O procedimento orçamental da 
União deve permanecer aplicável no que 
diz respeito a todas as subvenções 
imputadas ao orçamento geral da União. 
Além disso, o Tribunal de Contas deve 
proceder à auditoria das contas da Agência, 
a fim de assegurar a transparência, a 
responsabilização, a eficiência e a eficácia 
das despesas.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A avaliação da conformidade é o 
processo pelo qual se demonstra que um 
produto, processo, serviço, sistema, pessoa 
ou organismo satisfaz os requisitos 
específicos que lhe são aplicáveis. Para 

(47) A avaliação da conformidade é o 
processo pelo qual se demonstra que um 
produto, processo, serviço, sistema, pessoa 
ou organismo satisfaz os requisitos 
específicos que lhe são aplicáveis. Para 
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efeitos do presente regulamento, a 
certificação deve ser considerada um tipo 
de avaliação da conformidade respeitante 
às características de cibersegurança de um 
produto, processo, serviço, sistema ou 
combinação dos mesmos («produtos e 
serviços de TIC») realizada por um terceiro 
independente, que não o fabricante do 
produto ou o prestador do serviço. A 
certificação, por si só, não pode garantir 
que os produtos e serviços de TIC 
certificados são ciberseguros. Trata-se 
antes de um procedimento e de uma 
metodologia técnica para atestar que os 
produtos e serviços de TIC foram 
ensaiados e que cumprem determinados 
requisitos de cibersegurança estabelecidos 
noutros diplomas, por exemplo, conforme 
especificado em normas técnicas.

efeitos do presente regulamento, a 
certificação deve ser considerada um tipo 
de avaliação da conformidade respeitante 
às características e práticas de 
cibersegurança próprias de um produto, 
processo, serviço, sistema ou combinação 
dos mesmos («produtos e serviços de 
TIC») realizada por um terceiro 
independente ou através de um 
procedimento de autodeclaração de 
conformidade. A certificação, por si só, 
não pode garantir que os produtos e 
serviços de TIC certificados são 
ciberseguros e o utilizador final deve ser 
alertado para esse facto. Trata-se antes de 
um procedimento e de uma metodologia 
técnica para atestar que os produtos e 
serviços de TIC, bem como os processos e 
sistemas que lhes estão subjacentes, foram 
ensaiados e que cumprem determinados 
requisitos de cibersegurança estabelecidos 
noutros diplomas, por exemplo, conforme 
especificado em normas técnicas.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A certificação da cibersegurança 
desempenha um papel importante no 
aumento da confiança e segurança dos 
produtos e serviços de TIC. O mercado 
único digital, e em especial a economia dos 
dados e a Internet das coisas, apenas pode 
prosperar se houver uma confiança pública 
generalizada de que esses produtos e 
serviços fornecem um determinado nível 
de garantia da cibersegurança. Os 
automóveis conectados, os dispositivos 
médicos eletrónicos, os sistemas industriais 
de automatização e controlo ou as redes 
inteligentes são apenas alguns exemplos de 
setores nos quais a certificação é já 
amplamente utilizada ou suscetível de vir a 
ser utilizada no futuro próximo. Os setores 

(48) A certificação europeia da 
cibersegurança desempenha um papel 
essencial no aumento da confiança e 
segurança dos produtos e serviços de TIC. 
O mercado único digital, e em especial a 
economia dos dados e a Internet das coisas, 
apenas pode prosperar se houver uma 
confiança pública generalizada de que 
esses produtos e serviços fornecem um 
elevado nível de garantia da 
cibersegurança. Os automóveis conectados, 
os dispositivos médicos eletrónicos, os 
sistemas industriais de automatização e 
controlo ou as redes inteligentes são apenas 
alguns exemplos de setores nos quais a 
certificação é já amplamente utilizada ou 
suscetível de vir a ser utilizada no futuro 
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regulados pela Diretiva SRI são também 
setores nos quais a certificação da 
cibersegurança é crucial.

próximo. Os setores regulados pela 
Diretiva SRI são também setores nos quais 
a certificação da cibersegurança é crucial.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Atualmente, a certificação da 
cibersegurança de produtos e serviços de 
TIC é utilizada apenas de forma limitada. 
Quando existe, verifica-se na sua maioria a 
nível do Estado-Membro ou no quadro de 
sistemas impulsionados pela indústria. 
Neste contexto, um certificado emitido por 
uma autoridade nacional de cibersegurança 
não é, em princípio, reconhecido por outros 
Estados-Membros. Por conseguinte, as 
empresas têm de certificar os seus produtos 
e serviços nos vários Estados-Membros 
onde operam, nomeadamente com vista a 
participar em procedimentos nacionais de 
adjudicação de contratos. Acresce que, 
embora estejam a surgir novos sistemas, 
parece não existir uma abordagem coerente 
e holística no tocante a questões 
horizontais de cibersegurança, 
designadamente no domínio da Internet das 
coisas. Os sistemas existentes apresentam 
insuficiências e diferenças consideráveis 
em termos de cobertura de produtos, níveis 
de garantia, critérios substantivos e 
utilização efetiva.

(50) Atualmente, a certificação da 
cibersegurança de produtos e serviços de 
TIC é utilizada apenas de forma limitada. 
Quando existe, verifica-se na sua maioria a 
nível do Estado-Membro ou no quadro de 
sistemas impulsionados pela indústria. 
Neste contexto, um certificado emitido por 
uma autoridade nacional de cibersegurança 
não é, em princípio, reconhecido por outros 
Estados-Membros. Por conseguinte, as 
empresas têm de certificar os seus produtos 
e serviços nos vários Estados-Membros 
onde operam, nomeadamente com vista a 
participar em procedimentos nacionais de 
adjudicação de contratos, o que conduz a 
custos suplementares para as empresas. 
Acresce que, embora estejam a surgir 
novos sistemas, parece não existir uma 
abordagem coerente e holística no tocante 
a questões horizontais de cibersegurança, 
designadamente no domínio da Internet das 
coisas. Os sistemas existentes apresentam 
insuficiências e diferenças consideráveis 
em termos de cobertura de produtos, níveis 
de garantia em função do risco, critérios 
substantivos e utilização efetiva.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Atendendo ao que precede, afigura-
se necessário criar um quadro europeu de 

(52) Atendendo ao que precede, afigura-
se necessário adotar uma abordagem 
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certificação da cibersegurança que 
estabeleça os principais requisitos 
horizontais para os sistemas europeus de 
certificação da cibersegurança a 
desenvolver e que permita que os 
certificados dos produtos e serviços de TIC 
sejam reconhecidos e utilizados em todos 
os Estados-Membros. O quadro europeu 
deve ter uma dupla finalidade: por um 
lado, deve ajudar a aumentar a confiança 
nos produtos e serviços de TIC que foram 
certificados em conformidade com os 
referidos sistemas; por outro lado, deve 
evitar a multiplicação de certificações 
nacionais da cibersegurança que entrem em 
conflito ou que se sobreponham e, desta 
forma, reduzir os custos para as empresas 
que operam no mercado único digital. Os 
sistemas devem ser não discriminatórios e 
assentes em normas internacionais e/ou da 
UE, salvo se tais normas forem ineficazes 
ou inadequadas para satisfazer os objetivos 
legítimos da União a este respeito.

comum e criar um quadro europeu de 
certificação da cibersegurança que 
estabeleça os principais requisitos 
horizontais para os sistemas europeus de 
certificação da cibersegurança a 
desenvolver e que permita que os 
certificados dos produtos e serviços de TIC 
sejam reconhecidos e utilizados em todos 
os Estados-Membros. Para tal, é crucial 
ter por base sistemas nacionais e 
internacionais, bem como sistemas de 
reconhecimento mútuo, nomeadamente o 
SOG-IS, bem como possibilitar uma 
transição harmoniosa dos sistemas 
existentes para os sistemas no novo 
quadro europeu. O quadro europeu deve 
ter uma dupla finalidade: por um lado, 
deve ajudar a aumentar a confiança nos 
produtos e serviços de TIC que foram 
certificados em conformidade com os 
referidos sistemas; por outro lado, deve 
evitar a multiplicação de certificações 
nacionais da cibersegurança que entrem em 
conflito ou que se sobreponham e, desta 
forma, reduzir os custos para as empresas 
que operam no mercado único digital. Nos 
casos em que um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança é 
substituído por um sistema nacional, os 
certificados emitidos ao abrigo do sistema 
europeu devem ser aceites como válidos 
nos casos em que seja exigida a 
certificação ao abrigo de um sistema 
nacional. Os sistemas devem guiar-se 
pelos princípios da segurança a partir da 
sua conceção e pelos princípios referidos 
no Regulamento (UE) 2016/679. Devem 
ainda ser não discriminatórios e assentes 
em normas internacionais e/ou da UE, 
salvo se tais normas forem ineficazes ou 
inadequadas para satisfazer os objetivos 
legítimos da União a este respeito.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 52-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(52-A) Esse quadro europeu de 
certificação da cibersegurança deve ser 
estabelecido de forma homogénea em 
todos os Estados-Membros para evitar a 
prática do «shopping de certificações» 
facilitada por custos ou níveis de 
exigência diferentes entre os Estados-
Membros.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) O objetivo dos sistemas europeus 
de certificação da cibersegurança deve ser 
garantir que os produtos e serviços de TIC 
certificados ao abrigo desses sistemas 
cumprem os requisitos especificados. Esses 
requisitos dizem respeito à capacidade de 
resistir, com um determinado nível de 
garantia, a ações que se visem 
comprometer a disponibilidade, 
autenticidade, integridade e 
confidencialidade de dados armazenados, 
transmitidos ou tratados, as funções 
conexas ou serviços oferecidos por esses 
produtos, processos, serviços e sistemas ou 
acessíveis por via deles, na aceção do 
presente regulamento. É impossível definir 
pormenorizadamente no presente 
regulamento os requisitos de 
cibersegurança relativos a todos os 
produtos e serviços de TIC. Os produtos e 
serviços de TIC e necessidades de 
cibersegurança conexas são de tal forma 
diversos que é muito difícil apresentar 
requisitos de cibersegurança globais que 
sejam genericamente aplicáveis. Por 
conseguinte, é necessário adotar uma 
noção lata e geral de cibersegurança para 
efeitos de certificação, complementada por 
um conjunto de objetivos de 
cibersegurança específicos que devem ser 

(55) O objetivo dos sistemas europeus 
de certificação da cibersegurança deve ser 
contribuir para um elevado nível de 
proteção dos utilizadores finais e para a 
competitividade europeia, assim como 
para reforçar o nível de segurança no 
interior do mercado único digital e, mais 
especificamente, garantir que os produtos e 
serviços TIC certificados ao abrigo desses 
sistemas cumprem os requisitos 
especificados. Esses requisitos dizem 
respeito à capacidade de resistir, com um 
determinado nível de garantia, a ações que 
se visem comprometer a disponibilidade, 
autenticidade, integridade e 
confidencialidade de dados armazenados, 
transmitidos ou tratados, as funções 
conexas ou serviços oferecidos por esses 
processos, produtos, serviços e sistemas ou 
acessíveis por via deles, na aceção do 
presente regulamento. É impossível definir 
pormenorizadamente no presente 
regulamento os requisitos de 
cibersegurança relativos a todos os 
produtos e serviços de TIC. Os produtos e 
serviços de TIC e necessidades de 
cibersegurança conexas são de tal forma 
diversos que é muito difícil apresentar 
requisitos de cibersegurança globais que 
sejam genericamente aplicáveis. Por 
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tidos em conta durante a conceção dos 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança. As modalidades com as 
quais esses objetivos serão alcançados em 
produtos e serviços de TIC específicos 
devem depois ser estabelecidas em 
pormenor a nível do sistema de certificação 
individual adotado pela Comissão, 
nomeadamente mediante referência a 
normas ou especificações técnicas.

conseguinte, é necessário adotar uma 
noção lata e geral de cibersegurança para 
efeitos de certificação, complementada por 
um conjunto de objetivos de 
cibersegurança específicos que devem ser 
tidos em conta durante a conceção dos 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança. As modalidades com as 
quais esses objetivos serão alcançados em 
produtos e serviços de TIC específicos 
devem depois ser estabelecidas em 
pormenor a nível do sistema de certificação 
individual adotado pela Comissão, 
nomeadamente mediante referência a 
normas ou especificações técnicas. 
Reveste-se de importância primordial que 
cada sistema de certificação da 
cibersegurança seja concebido de modo a 
estimular e a encorajar todos os 
intervenientes no setor em questão, a fim 
de elaborar e adotar normas de 
segurança, normas técnicas e princípios 
de segurança desde a conceção, em todas 
as fases do ciclo de vida do produto ou do 
serviço. Quando o sistema de certificação 
previr marcas ou rótulos, há que precisar 
as condições segundo as quais essas 
marcas ou rótulos podem ser utilizados. 
Esta marcação, que pode assumir a forma 
de um logótipo digital ou de um código 
QR, indicaria os riscos associados ao 
funcionamento e à utilização de produtos 
e serviços de TIC e deve ser clara e de 
fácil compreensão para o utilizador final.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 55-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(55-A) Dadas as tendências de inovação, 
a crescente acessibilidade e o aumento 
permanente do número de dispositivos de 
IdC em todos os setores da sociedade, 
urge dar particular atenção à segurança 
de todos os produtos de IdC, incluindo os 
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mais simples. Como tal, tendo em conta 
que a certificação é um meio fundamental 
para reforçar a confiança no mercado e 
aumentar a segurança e a resiliência, há 
que, no âmbito do novo quadro de 
certificação da cibersegurança da UE, 
colocar a tónica nos produtos e serviços 
de IdC, de molde a torná-los menos 
vulneráveis e mais seguros tanto para os 
consumidores como para as empresas.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) Devem ser atribuídas 
competências à Comissão para pedir à
ENISA que prepare propostas de sistemas 
destinados a produtos ou serviços de TIC 
específicos. Devem ser atribuídas 
competências à Comissão para adotar, 
com base na proposta de sistema 
apresentada pela ENISA, o sistema 
europeu de certificação da 
cibersegurança por meio de atos de 
execução. Tendo em conta a finalidade 
geral e os objetivos de segurança 
identificados no presente regulamento, os 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança adotados pela Comissão 
devem especificar um conjunto mínimo de 
elementos relativos ao objeto, âmbito de 
aplicação e funcionamento do sistema 
individual. Os mesmos devem incluir, entre 
outros, o âmbito de aplicação e objeto da 
certificação da cibersegurança, 
designadamente as categorias de produtos e 
serviços de TIC abrangidos, a 
especificação pormenorizada dos requisitos 
de cibersegurança, por exemplo mediante 
referência a normas ou especificações 
técnicas, os critérios específicos de 
avaliação e métodos de avaliação, bem 
como o nível previsto de garantia: básico, 

(56) A ENISA deve manter um sítio 
Web específico com uma ferramenta em 
de fácil utilização que recolha informação 
sobre os sistemas adotados, as propostas 
de sistemas e os sistemas solicitados pela 
Comissão. Tendo em conta a finalidade 
geral e os objetivos de segurança 
identificados no presente regulamento, os 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança adotados pela Comissão 
devem especificar um conjunto mínimo de 
elementos relativos ao objeto, âmbito de 
aplicação e funcionamento do sistema 
individual. Os mesmos devem incluir, entre 
outros, o âmbito de aplicação e objeto da 
certificação da cibersegurança, 
designadamente as categorias de produtos e 
serviços de TIC abrangidos, a 
especificação pormenorizada dos requisitos 
de cibersegurança, por exemplo mediante 
referência a normas ou especificações 
técnicas, os critérios específicos de 
avaliação e métodos de avaliação
associados ao funcionamento e à 
utilização de um serviço, processo ou 
produto de TIC, bem como o nível 
previsto de garantia: funcionalmente 
seguros, isto é, níveis de segurança com 
um grau de segurança funcional, 
substancialmente seguros, altamente 
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substancial e/ou elevado. seguros, ou qualquer uma das suas 
combinações. Os níveis de garantia não 
devem pressupor uma segurança 
absoluta, de modo a não induzir em erro o 
utilizador final. Há também que ter em 
consideração o ciclo de vida completo do 
produto. Para esclarecer quais são os 
riscos que um determinado produto ou 
serviço está concebido para ser capaz de 
suportar, a ENISA deve coordenar a 
elaboração de uma lista de controlo dos 
riscos que se espera que o processo, 
produto ou serviço TIC venha ter de 
enfrentar por parte de uma determinada 
categoria de utilizadores num ambiente 
específico.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 56-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(56-A) Devem ser atribuídas 
competências à Comissão para pedir à 
ENISA que prepare propostas de sistemas 
destinados a produtos ou serviços de TIC 
específicos. O poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
no que diz respeito à criação de sistemas 
europeus de certificação da 
cibersegurança de produtos e serviços de 
TIC. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível dos peritos, e que essas 
consultas sejam conduzidas de acordo 
com os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor. Em particular, e a 
fim de garantir uma participação 
equitativa aquando da preparação dos 
atos delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho devem receber todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
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peritos dos Estados-Membros, e os seus 
peritos devem ter sistematicamente acesso 
às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que se ocupam da preparação 
de atos delegados. Ao adotar os referidos 
atos delegados, a Comissão deve basear os 
sistemas de certificação da 
cibersegurança de produtos e serviços de 
TIC nas propostas pertinentes de sistemas 
que a ENISA tenha eventualmente 
apresentado, a fim de reforçar a 
confiança e a previsibilidade, assim como 
sensibilizar o público para o quadro de 
certificação da cibersegurança.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 56-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(56-B) Entre os métodos e processos de 
avaliação associados a cada sistema 
europeu de certificação da 
cibersegurança, importa promover, ao 
nível da União, a pirataria informática 
ética, cujo objetivo consiste em detetar as 
deficiências e vulnerabilidades dos 
dispositivos e sistemas de informação 
antecipando as ações e competências 
previstas de piratas informáticos 
malévolos.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Assim que um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança for adotado, 
os fabricantes de produtos de TIC ou os 
prestadores de serviços de TIC devem 
poder apresentar uma candidatura para a 
certificação dos seus produtos ou serviços 

(58) Assim que um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança for adotado, 
os fabricantes de produtos de TIC ou os 
prestadores de serviços de TIC devem 
poder apresentar uma candidatura para a 
certificação dos seus processos, produtos 
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a um organismo de avaliação da 
conformidade da sua escolha. Os 
organismos de avaliação da conformidade 
devem ser acreditados por um organismo 
de acreditação se cumprirem determinados 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento. A acreditação deve ser 
emitida por um período máximo de cinco 
anos e pode ser renovada nas mesmas 
condições, desde que o organismo de 
avaliação da conformidade cumpra os 
requisitos. Os organismos de acreditação 
devem revogar a acreditação de um 
organismo de avaliação da conformidade 
se as condições para a acreditação não 
forem cumpridas ou deixarem de ser 
cumpridas, ou se o organismo de avaliação 
da conformidade tomar medidas que 
violem o presente regulamento.

ou serviços a um organismo de avaliação 
da conformidade da sua escolha ou 
declarar eles próprios que os seus 
produtos ou serviços são conformes com o 
sistema europeu de certificação da 
cibersegurança relevante. Os organismos 
de avaliação da conformidade devem ser 
acreditados por um organismo de 
acreditação se cumprirem determinados 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento. A acreditação deve ser 
emitida por um período máximo de cinco 
anos e pode ser renovada nas mesmas 
condições, desde que o organismo de 
avaliação da conformidade cumpra os 
requisitos. Os organismos de acreditação 
devem revogar a acreditação de um 
organismo de avaliação da conformidade 
se as condições para a acreditação não 
forem cumpridas ou deixarem de ser 
cumpridas, ou se o organismo de avaliação 
da conformidade tomar medidas que 
violem o presente regulamento. Para 
assegurar que a acreditação é efetuada de 
modo uniforme em toda a União 
Europeia, as autoridades supervisoras 
nacionais da certificação devem ser objeto 
de uma análise pelos pares dos 
procedimentos de verificação da 
conformidade dos produtos que são objeto 
de certificação em matéria de 
cibersegurança.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) É necessário exigir que todos os 
Estados-Membros designem uma 
autoridade supervisora da certificação da 
cibersegurança para supervisionar a 
conformidade dos organismos de avaliação 
da conformidade e dos certificados 
emitidos pelos organismos de avaliação da 
conformidade estabelecidos no seu 

(59) É necessário exigir que todos os 
Estados-Membros designem uma 
autoridade supervisora da certificação da 
cibersegurança para supervisionar a 
conformidade dos organismos de avaliação 
da conformidade e dos certificados 
emitidos pelos organismos de avaliação da 
conformidade estabelecidos no seu 
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território com os requisitos do presente 
regulamento e dos sistemas de certificação 
da cibersegurança pertinentes. As 
autoridades nacionais supervisoras da 
certificação devem tratar das reclamações 
apresentadas por pessoas singulares ou 
coletivas relativamente a certificados 
emitidos por organismos de avaliação da 
conformidade estabelecidos nos respetivos 
territórios, investigar, tanto quanto for 
necessário, o conteúdo das reclamações e 
informar os respetivos autores do 
andamento e do resultado da investigação 
num prazo razoável. Além disso, deverão 
cooperar com outras autoridades nacionais 
supervisoras da certificação ou outras 
autoridades públicas, incluindo pela 
partilha de informações sobre a eventual 
não conformidade de produtos e serviços 
de TIC com os requisitos do presente 
regulamento ou de sistemas de certificação 
da cibersegurança específicos.

território com os requisitos do presente 
regulamento e dos sistemas de certificação 
da cibersegurança pertinentes. As 
autoridades nacionais supervisoras da 
certificação devem tratar das reclamações 
apresentadas por pessoas singulares ou 
coletivas relativamente a certificados 
emitidos por organismos de avaliação da 
conformidade estabelecidos nos respetivos 
territórios, investigar, tanto quanto for 
necessário, o conteúdo das reclamações e 
informar os respetivos autores do 
andamento e do resultado da investigação 
num prazo razoável. Além disso, deverão 
cooperar com outras autoridades nacionais 
supervisoras da certificação ou outras 
autoridades públicas, incluindo pela 
partilha de informações sobre a eventual 
não conformidade de produtos e serviços 
de TIC com os requisitos do presente 
regulamento ou de sistemas de certificação 
da cibersegurança específicos. Cabe-lhes 
ainda supervisionar e verificar a 
regularidade das autodeclarações de 
conformidade e se os certificados da 
cibersegurança europeus foram emitidos 
por organismos de avaliação da 
conformidade que preenchem os 
requisitos previstos no presente 
regulamento, incluindo as normas 
adotadas pelo grupo europeu para a 
certificação da cibersegurança e os 
requisitos estabelecidos no sistema de 
certificação da cibersegurança aplicável. 
Uma cooperação efetiva entre autoridades 
nacionais supervisoras da certificação é 
fundamental para a aplicação adequada 
dos sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança e das questões técnicas 
relativas à cibersegurança de produtos e 
serviços de TIC. A Comissão deve facilitar 
o intercâmbio de informações através da 
disponibilização de um sistema geral de 
apoio a informações eletrónicas, por 
exemplo o Sistema de Fiscalização do 
Mercado e de Intercâmbio de 
Informações (ICSMS) e o sistema de 
alerta rápido para produtos de consumo 
não alimentares (RAPEX), já utilizados 
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pelas autoridades de fiscalização do 
mercado de acordo com o Regulamento 
(CE) n.º 765/2008.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) Com vista a especificar mais 
pormenorizadamente os critérios para a 
acreditação de organismos de avaliação 
da conformidade, o poder de adotar atos, 
nos termos do artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, deve ser delegado na Comissão. 
A Comissão deve efetuar consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos. As consultas devem ser realizadas 
na observância dos princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016. 
Em particular, a fim de assegurar a 
igualdade de participação na preparação 
de atos delegados, o Parlamento Europeu 
e o Conselho devem receber todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros, e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos 
da Comissão que tratem da preparação 
dos atos delegados.

Suprimido

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) O procedimento de exame deve ser 
seguido no que concerne a adoção de atos 
de execução relativos: aos sistemas 
europeus de certificação da cibersegurança 
de produtos e serviços de TIC; às 

(65) O procedimento de exame deve ser 
seguido no que concerne a adoção de atos 
de execução relativos aos: sistemas 
europeus de certificação da cibersegurança 
de processos, produtos e serviços de TIC; 
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modalidades para realização de inquéritos 
por parte da Agência; às circunstâncias, aos 
formatos e aos procedimentos de 
notificação de organismos de avaliação da 
conformidade acreditados pelas 
autoridades nacionais supervisoras da 
certificação à Comissão.

às modalidades para realização de 
inquéritos por parte da Agência; às 
circunstâncias, aos formatos e aos 
procedimentos de notificação de 
organismos de avaliação da conformidade 
acreditados pelas autoridades nacionais 
supervisoras da certificação à Comissão, 
tendo em conta a eficácia comprovada da 
ferramenta de notificação eletrónica 
«Nova Abordagem de Organizações 
Notificadas e Designadas» (NANDO).

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) As atividades da Agência devem 
ser avaliadas de forma independente. A 
avaliação deve ter em consideração a 
consecução dos objetivos por parte da 
Agência, os seus métodos de trabalho e a 
pertinência das suas atribuições. A 
avaliação deve também avaliar o impacto, 
a eficácia e a eficiência do quadro europeu 
de certificação da cibersegurança.

(66) As atividades da Agência devem 
ser avaliadas de forma independente. A 
avaliação deve incluir a legitimidade e a 
eficácia da despesa da agência, a sua 
eficiência na consecução dos seus
objetivos e a descrição dos seus métodos 
de trabalho e a pertinência das suas 
atribuições. A avaliação deve também 
avaliar o impacto, a eficácia e a eficiência 
do quadro europeu de certificação da 
cibersegurança.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11) «Produto e serviço de TIC»: um 
elemento ou grupo de elementos de redes e 
sistemas de informação;

11) «Processo, produto e serviço de 
TIC»: um produto, serviço, processo, 
sistema ou combinação destes, que seja 
um elemento de redes e sistemas de 
informação;

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em 
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todo o texto).

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A) «Autoridades nacionais 
supervisoras da certificação»: uma 
autoridade de um Estado-Membro 
responsável pela execução de funções de 
controlo, aplicação e fiscalização da 
certificação da cibersegurança no seu 
território;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A) «Autodeclaração de 
conformidade»: declaração mediante a 
qual o fabricante atesta que o seu 
processo, produto ou serviço de TIC está 
em conformidade com os sistemas 
europeus de certificação da 
cibersegurança.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência exerce as atribuições 
que lhe são conferidas pelo presente 
regulamento com o objetivo de contribuir 
para um elevado nível de cibersegurança 
na União.

1. A Agência exerce as atribuições 
que lhe são conferidas pelo presente 
regulamento com o objetivo de contribuir 
para atingir um elevado nível comum de 
cibersegurança, a fim de evitar os 
ciberataques na União, para reduzir a 
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fragmentação no mercado interno e 
melhorar o seu funcionamento.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Agência aumenta as capacidades 
em matéria de cibersegurança a nível da 
União a fim de complementar a ação dos 
Estados-Membros na prevenção e resposta 
a ciberameaças, nomeadamente em caso de 
incidentes transfronteiriços.

5. A Agência contribui para 
aumentar as capacidades em matéria de 
cibersegurança a nível da União a fim de 
complementar e reforçar a ação dos 
Estados-Membros na prevenção e resposta 
a ciberameaças, nomeadamente em caso de 
incidentes transfronteiriços.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Agência promove o recurso à 
certificação, nomeadamente contribuindo
para a criação e a manutenção de um 
quadro de certificação da cibersegurança a 
nível da União em conformidade com o 
título III do presente regulamento, com 
vista a aumentar a transparência da 
garantia de cibersegurança de produtos e 
serviços de TIC e, por conseguinte, 
reforçar a confiança no mercado interno
digital.

6. A Agência promove o recurso à 
certificação, ao mesmo tempo que evita a 
fragmentação provocada pela ausência de 
coordenação entre os sistemas de 
certificação existentes na União. A 
Agência contribui para a criação e a 
manutenção de um quadro de certificação 
da cibersegurança a nível da União em 
conformidade com os artigos 43.º a 54.º 
[título III] do presente regulamento, com 
vista a aumentar a transparência da 
garantia de cibersegurança de produtos e 
serviços de TIC e, por conseguinte, 
reforçar a confiança no mercado único
digital.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. A Agência promove um elevado 
nível de sensibilização dos cidadãos e das 
empresas para as questões relacionadas 
com a cibersegurança.

7. A Agência promove um elevado 
nível de sensibilização dos cidadãos, das 
autoridades e das empresas para as 
questões relacionadas com a 
cibersegurança.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Prestando assistência e 
aconselhamento, nomeadamente emitindo 
pareceres independentes e realizando 
trabalhos preparatórios relativos à 
elaboração e à revisão da política e do 
direito da União no domínio da 
cibersegurança, bem como de iniciativas 
legislativas e políticas setoriais que 
envolvam questões relacionadas com a 
cibersegurança;

1. Prestando assistência e 
aconselhamento relativos à elaboração e à 
revisão da política e do direito da União no 
domínio da cibersegurança, bem como de 
iniciativas legislativas e políticas setoriais 
que envolvam questões relacionadas com a 
cibersegurança;

Justificação

A agência deve ser livre de escolher os instrumentos a utilizar no exercício da sua função.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Prestando assistência ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
2016/679, na elaboração de orientações 
relativas à especificação, a nível técnico, 
das condições para uma utilização lícita 
de dados pessoais pelos responsáveis pelo 
tratamento de dados para efeitos de 
segurança informática, com o objetivo de 
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proteger as suas infraestruturas através 
da deteção e do bloqueio de ataques 
contra os seus sistemas de informação no 
contexto: (i) do Regulamento (UE) 
2016/6791a; (ii) da Diretiva (UE) 
2016/11481b; e, iii) da Diretiva 
2002/58/CE1c;

_________________

1a  Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

1b (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

1c  Diretiva (UE) 2016/1148 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de julho de 2016, relativa a medidas 
destinadas a garantir um elevado nível 
comum de segurança das redes e da 
informação em toda a União (JO L 194 de 
19.7.2016, p. 1).

Justificação

Estabelecer mecanismos de cooperação adequados.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 4 –  ponto 2

Texto da Comissão Alteração
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2) A promoção de um reforço do nível 
de segurança das comunicações 
eletrónicas, nomeadamente 
disponibilizando conhecimentos 
especializados e aconselhamento, bem 
como facilitando o intercâmbio de boas 
práticas entre as autoridades competentes;

2) A promoção de um reforço do nível 
de segurança das comunicações 
eletrónicas, do armazenamento de dados e 
do tratamento de dados, nomeadamente 
disponibilizando conhecimentos 
especializados e aconselhamento, bem 
como facilitando o intercâmbio de boas 
práticas entre as autoridades competentes;

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Agência deve promover o 
estabelecimento e o lançamento de um 
projeto europeu a longo prazo de 
cibersegurança para apoiar o 
desenvolvimento de uma indústria de 
cibersegurança da UE independente e 
para integrar a segurança informática em 
todos os desenvolvimentos em matéria de 
TIC na UE.

Justificação

A ENISA deverá aconselhar os legisladores no que respeita à elaboração de políticas que 
permitam à UE recuperar terreno perdido em relação às indústrias de segurança informática 
de países terceiros. Este projeto deve ter uma dimensão comparável ao anteriormente levado 
a cabo na indústria da aviação (exemplo da Airbus). Tal é necessário para o desenvolvimento 
de uma indústria de TIC da UE mais forte, soberana e de confiança (ver o estudo PE 614.531 
da Unidade de Avaliação das Opções Científicas e Tecnológicas).

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na sequência de pedidos apresentados por 
dois ou mais Estados-Membros afetados, e 
com o único objetivo de prestar 
aconselhamento para a prevenção de 

Na sequência de pedidos apresentados por 
um ou mais Estados-Membros afetados, e 
com o único objetivo de prestar 
aconselhamento para a prevenção de 
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incidentes futuros, a Agência presta apoio a 
inquéritos técnicos ex post, ou procede aos 
mesmos, relativos a incidentes com um 
impacto significativo ou substancial que as 
empresas afetadas tenham notificado, em 
conformidade com a Diretiva (UE) 
2016/1148. A Agência procede igualmente 
a tais inquéritos mediante pedido 
devidamente justificado da Comissão, com 
o acordo dos Estados-Membros em causa, 
em caso de incidentes similares que afetem 
mais de dois Estados-Membros.

incidentes futuros, a Agência presta apoio a 
inquéritos técnicos ex post, ou procede aos 
mesmos, relativos a incidentes com um 
impacto significativo ou substancial que as 
empresas afetadas tenham notificado, em 
conformidade com a Diretiva (UE) 
2016/1148. A Agência procede igualmente 
a tais inquéritos mediante pedido 
devidamente justificado da Comissão, com 
o acordo dos Estados-Membros em causa, 
em caso de incidentes similares que afetem 
mais de dois Estados-Membros.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Agregando relatórios provenientes 
de fontes nacionais, com vista a estabelecer 
um conhecimento comum da situação;

a) Agregando relatórios provenientes 
de fontes nacionais ou internacionais, com 
vista a estabelecer um conhecimento 
comum da situação;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea a) – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) Realizando, em colaboração com o 
grupo europeu para a certificação da 
cibersegurança, avaliações dos 
procedimentos para a emissão de 
certificados europeus de cibersegurança 
implementados pelos organismos de 
avaliação da conformidade mencionados 
no artigo 51.º, que visam assegurar a 
aplicação uniforme do presente 
regulamento por parte dos organismos de 
avaliação da conformidade aquando da 
emissão dos certificados;
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea a) – ponto 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B) Efetuando verificações periódicas 
independentes ex post da conformidade 
dos produtos e serviços de TIC com os 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea a) –  ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3) Compilando e publicando 
orientações e desenvolvendo boas práticas 
em matéria de requisitos de cibersegurança 
de produtos e serviços de TIC, em 
cooperação com as autoridades nacionais 
supervisoras da certificação e a indústria;

3) Compilando e publicando 
orientações e desenvolvendo boas práticas, 
nomeadamente em matéria de princípios 
de ciberhigiene e de dissuasão das portas 
traseiras secretas, em matéria de requisitos 
de cibersegurança de produtos e serviços 
de TIC, em cooperação com as autoridades 
nacionais supervisoras da certificação e a 
indústria, no quadro de um processo 
formal, normalizado e transparente;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Facilita o estabelecimento e a 
adoção de normas europeias e 
internacionais para a gestão dos riscos e 
para a segurança de produtos e serviços de 
TIC, e elabora, em colaboração com os 
Estados-Membros, recomendações e 
orientações relativas aos domínios técnicos 
relacionados com os requisitos de 
segurança para os operadores de serviços 

b) Consulta as organizações 
internacionais de normalização e as 
organizações europeias de normalização 
sobre o desenvolvimento de normas, para 
garantir a adequação das normas 
utilizadas nos sistemas europeus de 
certificação de cibersegurança e facilita o 
estabelecimento e a adoção das normas 
europeias e internacionais relevantes para a 
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essenciais e os prestadores de serviços 
digitais, bem como relativas a normas já 
existentes, incluindo normas nacionais dos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o artigo 19.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 
2016/1148;

gestão dos riscos e para a segurança de 
produtos e serviços de TIC, e elabora, em 
colaboração com os Estados-Membros, 
recomendações e orientações relativas aos 
domínios técnicos relacionados com os 
requisitos de segurança para os operadores 
de serviços essenciais e os prestadores de 
serviços digitais, bem como relativas a 
normas já existentes, incluindo normas 
nacionais dos Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 19.º, n.º 2, da 
Diretiva (UE) 2016/1148;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Elabora orientações sobre como e 
quando os Estados-Membros se devem 
informar mutuamente quando tomam 
conhecimento de uma vulnerabilidade 
que não é conhecida publicamente num 
processo, produto ou serviço de TIC 
certificado em conformidade com o Título 
III do presente regulamento, incluindo 
orientações sobre a coordenação das 
políticas de divulgação de 
vulnerabilidades;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Elabora orientações sobre os 
requisitos mínimos de segurança para os 
dispositivos informáticos comercializados 
na União ou exportados a partir da 
União;
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Reúne, organiza e disponibiliza ao 
público, por intermédio de um portal 
dedicado, informações sobre 
cibersegurança fornecidas pelas 
instituições, agências e organismos da 
União;

d) Reúne, organiza e disponibiliza ao 
público, por intermédio de um portal 
dedicado, informações sobre 
cibersegurança, nomeadamente 
informações sobre incidentes de 
cibersegurança significativos e violações 
importantes de dados, fornecidas pelas 
instituições, agências e organismos da 
União;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Sensibiliza o público para os riscos 
de cibersegurança, e fornece orientações 
sobre boas práticas para utilizadores 
individuais destinadas aos cidadãos e às 
organizações;

e) Sensibiliza o público para os riscos 
de cibersegurança, fornece orientações 
sobre boas práticas para utilizadores 
individuais destinadas aos cidadãos e às 
organizações e promove a adoção de 
sólidas medidas preventivas de segurança 
informática e uma proteção fiável dos 
dados e da privacidade;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Promove uma coordenação mais 
estreita e o intercâmbio das melhores 
práticas entre os Estados-Membros na 
literacia e sensibilização em matéria de 
cibersegurança e ciberhigiene.
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Presta aconselhamento à União e 
aos Estados-Membros sobre as 
necessidades e prioridades de investigação 
no domínio da cibersegurança, a fim de 
lhes permitir responder eficazmente aos 
riscos e ameaças atuais e emergentes, 
nomeadamente no que respeita às 
tecnologias de informação e comunicação 
novas e emergentes, e utilizar de forma 
eficaz as tecnologias de prevenção dos 
riscos;

a) Assegura uma consulta prévia com 
os grupos de utilizadores pertinentes e 
presta aconselhamento à União e aos 
Estados-Membros sobre as necessidades e 
prioridades de investigação no domínio da 
cibersegurança, a fim de lhes permitir 
responder eficazmente aos riscos e 
ameaças atuais e emergentes, 
nomeadamente no que respeita às 
tecnologias de informação e comunicação 
novas e emergentes, e utilizar de forma 
eficaz as tecnologias de prevenção dos 
riscos;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O conselho de administração é 
composto por um representante de cada 
Estado-Membro e dois representantes 
nomeados pela Comissão. Todos os 
representantes têm direito de voto.

1. O conselho de administração é 
composto por um representante de cada 
Estado-Membro e dois representantes 
nomeados pela Comissão e pelo 
Parlamento Europeu. Todos os 
representantes têm direito de voto.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Avaliar e adotar o relatório anual 
consolidado sobre as atividades da Agência 
e enviar esse relatório e respetiva 
avaliação, até 1 de julho do ano seguinte, 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, à 

e) Avaliar e adotar o relatório anual 
consolidado sobre as atividades da Agência 
e enviar esse relatório e respetiva 
avaliação, até 1 de julho do ano seguinte, 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
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Comissão e ao Tribunal de Contas. O 
relatório anual inclui as contas e descreve
como a Agência cumpriu os seus 
indicadores de desempenho. O relatório é 
tornado público;

Comissão e ao Tribunal de Contas. O 
relatório anual inclui as contas, descreve a 
eficácia das despesas e avalia como a 
Agência foi eficiente e até que ponto
cumpriu os seus indicadores de 
desempenho. O relatório é tornado público;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Nomear o diretor executivo e, 
sendo caso disso, prorrogar o seu mandato 
ou exonerá-lo, em conformidade com o 
artigo 33.º do presente regulamento;

m) Nomear o diretor executivo
mediante uma seleção baseada em 
critérios profissionais e, sendo caso disso, 
prorrogar o seu mandato ou exonerá-lo, em 
conformidade com o artigo 33.º do 
presente regulamento;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) Tomar todas as decisões relativas à 
criação e, sempre que necessário, alteração 
das estruturas internas da Agência, tendo 
em consideração as necessidades 
decorrentes das atividades da mesma e uma 
boa gestão orçamental;

o) Tomar todas as decisões relativas à 
criação e, sempre que necessário, alteração 
das estruturas internas da Agência, tendo 
em consideração as necessidades 
decorrentes das atividades da mesma, 
referidas no presente regulamento, e uma 
boa gestão orçamental;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O diretor executivo apresenta 
relatórios ao Parlamento Europeu sobre o 
desempenho das suas funções, sempre que 
for convidado a fazê-lo. O Conselho pode 
convidar o diretor executivo a apresentar 

2. O diretor executivo apresenta 
relatórios ao Parlamento Europeu sobre o 
desempenho das suas funções anualmente 
ou sempre que for convidado a fazê-lo. O 
Conselho pode convidar o diretor 
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relatórios sobre o desempenho das suas 
funções.

executivo a apresentar relatórios sobre o 
desempenho das suas funções.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O conselho de administração, 
agindo sob proposta do diretor executivo, 
cria um grupo permanente de partes 
interessadas composto por peritos 
reconhecidos que representam as partes 
interessadas, nomeadamente empresas de 
TIC, fornecedores de redes ou serviços de 
comunicações eletrónicas disponibilizados 
ao público, associações de consumidores, 
peritos académicos no domínio da 
cibersegurança e representantes das 
autoridades competentes nacionais 
notificadas nos termos da [diretiva que 
estabelece o Código Europeu das 
Comunicações Eletrónicas] e das 
autoridades supervisoras responsáveis pela 
aplicação da lei e pela proteção dos dados.

1. O conselho de administração, 
agindo sob proposta do diretor executivo, 
cria um grupo permanente de partes 
interessadas composto por peritos 
reconhecidos que representam as partes 
interessadas, nomeadamente empresas de 
TIC e fornecedores de redes ou serviços de 
comunicações eletrónicas disponibilizados 
ao público, em particular empresas de TIC 
europeias e fornecedores, associações de 
pequenas e médias empresas, grupos e 
associações de consumidores, peritos 
académicos no domínio da cibersegurança, 
organizações europeias de normalização, 
na aceção do artigo 2.º, ponto 8, do 
Regulamento (UE) n.º 1025/2012, 
agências e organismos setoriais 
pertinentes da União e representantes das 
autoridades competentes nacionais 
notificadas nos termos da [diretiva que 
estabelece o Código Europeu das 
Comunicações Eletrónicas] e das 
autoridades supervisoras responsáveis pela 
aplicação da lei e pela proteção dos dados.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O mandato dos membros do grupo 
permanente de partes interessadas tem a 
duração de dois anos e meio. Os membros 
do conselho de administração não podem 

4. O mandato dos membros do grupo 
permanente de partes interessadas tem a 
duração de dois anos e meio. Os membros 
do conselho de administração e da 
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ser membros do grupo permanente de 
partes interessadas. Podem assistir às 
reuniões do grupo permanente de partes 
interessadas, e participar nos seus 
trabalhos, peritos da Comissão e dos 
Estados-Membros. Podem ser convidados a 
assistir às reuniões do grupo permanente de 
partes interessadas, e a participar nos seus 
trabalhos, representantes de outros 
organismos que o diretor executivo 
considere relevantes e que não sejam 
membros do grupo permanente de partes 
interessadas.

comissão executiva, com exceção do 
diretor executivo, não podem ser membros 
do grupo permanente de partes 
interessadas. Podem assistir às reuniões do 
grupo permanente de partes interessadas, e 
participar nos seus trabalhos, peritos da 
Comissão e dos Estados-Membros. Podem 
ser convidados a assistir às reuniões do 
grupo permanente de partes interessadas, e 
a participar nos seus trabalhos, 
representantes de outros organismos que o 
diretor executivo considere relevantes e 
que não sejam membros do grupo 
permanente de partes interessadas.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O grupo permanente de partes 
interessadas aconselha a Agência no 
exercício das suas atividades. O grupo 
aconselha, em particular, o diretor 
executivo na elaboração da proposta de 
programa de trabalho da Agência, e no que 
respeita à comunicação com as partes 
interessadas sobre todas as questões ligadas 
ao programa de trabalho.

5. O grupo permanente de partes 
interessadas aconselha a Agência no 
exercício das suas atividades. O grupo 
aconselha, em particular, o diretor 
executivo na elaboração da proposta de 
programa de trabalho da Agência, e no que 
respeita à comunicação com as partes 
interessadas sobre todas as questões ligadas 
ao programa de trabalho. O grupo pode 
igualmente propor que a Comissão 
solicite à Agência a elaboração de uma 
proposta de sistema europeu de 
certificação da cibersegurança, em 
conformidade com o artigo 44.º, por sua 
própria iniciativa ou na sequência da 
apresentação de propostas das partes 
interessadas pertinentes.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. O grupo permanente de partes 
interessadas aconselha a Agência na 
elaboração de propostas de sistema 
europeu de certificação da 
cibersegurança.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Agência assegura que o público e 
as partes interessadas recebam informações 
adequadas, objetivas, fiáveis e facilmente 
acessíveis, nomeadamente no que respeita 
aos resultados do seu trabalho. A Agência 
publica as declarações de interesses feitas 
nos termos do artigo 22.º.

2. A Agência assegura que o público e 
as partes interessadas recebam informações 
adequadas, objetivas, fiáveis e facilmente 
acessíveis, nomeadamente no que respeita 
aos debates e aos resultados do seu 
trabalho. A Agência publica as declarações 
de interesses feitas nos termos do 
artigo 22.º.

Justificação

É necessário assegurar a transparência, tendo em conta a aplicação do artigo 24.º.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um sistema europeu de certificação da 
cibersegurança atesta que os produtos e 
serviços de TIC que foram certificados em 
conformidade com esse sistema cumprem 
os requisitos especificados no que respeita 
à sua capacidade de resistir, com um 
determinado nível de garantia, a ações que 
visem comprometer a disponibilidade, 
autenticidade, integridade ou 
confidencialidade de dados armazenados, 

É instituído um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança, a fim de 
reforçar o nível de segurança no mercado 
único digital e de adotar uma abordagem 
harmonizada, a nível da UE, relativa à 
certificação europeia, visando garantir 
produtos, serviços e sistemas de TIC 
resistentes aos ciberataques.
Esse sistema atesta que os processos,
produtos e serviços de TIC que foram 
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transmitidos ou tratados, ou as funções ou 
serviços oferecidos por esses produtos, 
processos, serviços e sistemas ou 
acessíveis por via deles.

certificados em conformidade com esse 
sistema cumprem os requisitos e as 
propriedades comuns especificadas no que 
respeita à sua capacidade de resistir, com 
um determinado nível de garantia, a ações 
que visem comprometer a disponibilidade, 
autenticidade, integridade ou 
confidencialidade de dados armazenados, 
transmitidos ou tratados, ou as funções ou 
serviços oferecidos por esses processos, 
produtos, serviços e sistemas ou acessíveis 
por via deles.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º-A (novo)

Programa de trabalho

Após consulta do grupo europeu para a 
certificação da cibersegurança e do grupo 
permanente de partes interessadas e após 
aprovação pela Comissão, a ENISA 
estabelece um programa de trabalho que 
especifica as ações comuns a empreender 
a nível da União, a fim de assegurar uma 
aplicação coerente do presente título, e 
contém uma lista prioritária dos produtos 
e serviços de TIC para os quais considere 
ser necessário um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança.

O programa de trabalho deve ser 
estabelecido o mais tardar [seis meses 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento], devendo ser estabelecido 
um novo programa de trabalho de dois em 
dois anos. O programa de trabalho é 
disponibilizado ao público.
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência de um pedido da 
Comissão, a ENISA elabora uma proposta 
de sistema europeu de certificação da 
cibersegurança que cumpra os requisitos 
estabelecidos nos artigos 45.º, 46.º e 47.º 
do presente regulamento. Os Estados-
Membros ou o grupo europeu para a 
certificação da cibersegurança (a seguir 
designado por «Grupo») criado nos termos 
do artigo 53.º podem propor à Comissão 
que se elabore uma proposta de sistema 
europeu de certificação da cibersegurança.

1. Na sequência de um pedido da 
Comissão, a ENISA elabora uma proposta 
de sistema europeu de certificação da 
cibersegurança que cumpra os requisitos 
estabelecidos nos artigos 45.º, 46.º e 47.º 
do presente regulamento. Os Estados-
Membros, o grupo europeu para a 
certificação da cibersegurança (a seguir 
designado por «Grupo») criado nos termos 
do artigo 53.º ou o grupo permanente de 
partes interessadas criado nos termos do 
artigo 20.º podem propor à Comissão que 
se elabore uma proposta de sistema 
europeu de certificação da cibersegurança.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante a elaboração das propostas 
de sistema a que se refere o n.º 1 do 
presente artigo, a Agência consulta todas as 
partes interessadas pertinentes e coopera 
estreitamente com o Grupo. O Grupo 
presta à ENISA a assistência e o 
aconselhamento especializado de que esta 
necessite, no que concerne a elaboração da 
proposta de sistema, nomeadamente 
fornecendo pareceres sempre que 
necessário.

2. Durante a elaboração das propostas 
de sistema a que se refere o n.º 1 do 
presente artigo, a Agência consulta o grupo 
permanente de partes interessadas, 
nomeadamente as organizações europeias 
de normalização, bem como todas as 
outras partes interessadas pertinentes, 
incluindo as organizações de 
consumidores, no quadro de um processo 
formal, normalizado e transparente, e 
coopera estreitamente com o Grupo, tendo 
em conta as normas nacionais e
internacionais já existentes. Aquando da
elaboração de cada proposta de sistema, a 
ENISA deve criar uma lista de controlo 
dos riscos e das correspondentes 
características de cibersegurança.
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O Grupo presta à ENISA a assistência e o 
aconselhamento especializado de que esta 
necessite, no que concerne a elaboração da 
proposta de sistema, nomeadamente 
fornecendo pareceres sempre que 
necessário.

Se necessário, a ENISA pode igualmente 
constituir um grupo de peritos para 
consulta das partes interessadas, 
composto por membros do grupo 
permanente de partes interessadas e por 
quaisquer outras partes interessadas 
pertinentes com conhecimentos 
especializados específicos no domínio de 
uma determinada proposta de sistema, a 
fim de prestar assistência e 
aconselhamento adicionais.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A ENISA transmite à Comissão a 
proposta de sistema europeu de certificação 
da cibersegurança elaborada em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

3. A ENISA transmite à Comissão a 
proposta de sistema europeu de certificação 
da cibersegurança elaborada em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo, a qual deve avaliar se o sistema 
permite atingir os objetivos do pedido a 
que se refere o n.º 1.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A ENISA respeita o segredo 
profissional relativamente a todas as 
informações obtidas no desempenho das 
suas funções ao abrigo do presente 
regulamento.
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Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão, com base na proposta 
de sistema apresentada pela ENISA, pode
adotar atos de execução, em conformidade 
com o artigo 55.º, n.º 1, que estabeleçam
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança de produtos e serviços de 
TIC que cumpram os requisitos 
estabelecidos nos artigos 45.º, 46.º e 47.º 
do presente regulamento.

4. A Comissão fica habilitada a
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 55.º-A, no que respeita ao 
estabelecimento de sistemas europeus de 
certificação da cibersegurança de produtos 
e serviços de TIC que cumpram os 
requisitos estabelecidos nos artigos 45.º, 
46.º e 47.º do presente regulamento. Ao 
adotar esses atos delegados, a Comissão 
baseia os sistemas de certificação da 
cibersegurança de produtos e serviços de 
TIC em qualquer proposta de sistema 
pertinentes proposto pela ENISA. A 
Comissão pode consultar o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e ter 
em conta a sua opinião antes de adotar os 
referidos atos delegados.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A ENISA mantém um sítio onde 
disponibiliza informações sobre os 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança, bem como ações de 
divulgação dos mesmos.

5. A ENISA mantém um sítio onde 
disponibiliza informações sobre os 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança, bem como ações de 
divulgação dos mesmos, incluindo 
informações relativas a todas as propostas 
de sistema que a Comissão tenha 
solicitado que a ENISA elabore.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 45 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Um sistema europeu de certificação da 
cibersegurança é concebido de modo a ter 
em conta, conforme aplicável, os seguintes 
objetivos de segurança:

Cada sistema europeu de certificação da 
cibersegurança é concebido de modo a ter 
em conta, pelo menos, os seguintes 
objetivos de segurança, na medida em que 
sejam pertinentes:

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 45 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Assegurar que os produtos e 
serviços de TIC são equipados com 
suportes lógicos atualizados que não 
contêm vulnerabilidades conhecidas e que 
incluem mecanismos que permitam 
atualizações seguras desses suportes.

g) Assegurar que os produtos e 
serviços de TIC são equipados com 
suportes lógicos e material informático 
atualizados que não contêm 
vulnerabilidades conhecidas; assegurar 
que foram concebidos e executados de 
forma a limitar eficazmente a sua 
suscetibilidade às vulnerabilidades e que 
incluem mecanismos que permitam 
atualizações seguras desses suportes, 
incluindo melhorias do material 
informático e atualizações automáticas de 
segurança;

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 45 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Garantir que os produtos e 
serviços de TIC sejam desenvolvidos e 
executados para que esteja predefinido 
um nível elevado de cibersegurança e 
proteção de dados, em conformidade com 
o princípio de «segurança desde a 
conceção».
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Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um sistema europeu de certificação 
da cibersegurança pode especificar um ou 
mais dos seguintes níveis de garantia:
básico, substancial e/ou elevado, para 
produtos e serviços de TIC certificados por 
esse sistema.

1. Cada sistema europeu de 
certificação da cibersegurança pode 
especificar um ou mais dos seguintes 
níveis de garantia baseados no risco:
«funcionalmente seguro», 
«substancialmente seguro» e/ou 
«extremamente seguro», para produtos e 
serviços de TIC certificados por esse 
sistema.

Os níveis de garantia para cada proposta 
de sistema europeu de certificação da 
cibersegurança devem ser determinados 
em função dos riscos identificados na lista 
de controlo prevista no artigo 44.º, n.º 2, e 
com base na disponibilidade de 
características de cibersegurança 
destinadas a fazer face a esses riscos nos 
produtos e serviços de TIC aos quais se 
aplique o sistema de certificação.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Todo e qualquer sistema deve 
indicar a metodologia ou o processo de 
avaliação a seguir para a emissão dos 
certificados relativos a cada nível de 
garantia, em função da utilização prevista 
e do risco inerente aos produtos e serviços 
de TIC abrangidos por esse sistema.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. Os níveis de garantia básico, 
substancial e elevado satisfazem, 
respetivamente, os seguintes critérios:

2. Os níveis de garantia 
«funcionalmente seguro», 
«substancialmente seguro» e 
«extremamente seguro» satisfazem, 
respetivamente, os seguintes critérios:

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O nível de garantia básico
corresponde a um certificado, emitido no 
âmbito de um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança, que confere 
um nível de confiança limitado
relativamente às propriedades de 
cibersegurança declaradas ou reivindicadas 
por determinado produto ou serviço de 
TIC, e que se caracteriza por referência a 
especificações técnicas, normas e 
procedimentos conexos, nomeadamente 
controlos técnicos, cuja finalidade é reduzir 
o risco de incidentes de cibersegurança;

a) O nível de garantia 
«funcionalmente seguro» corresponde a 
um certificado, emitido no âmbito de um 
sistema europeu de certificação da 
cibersegurança, que confere um nível de 
confiança adequado relativamente às 
propriedades de cibersegurança declaradas 
ou reivindicadas por determinado processo,
produto ou serviço de TIC, e que se 
caracteriza por referência a especificações 
técnicas, normas e procedimentos conexos, 
nomeadamente controlos técnicos, cuja 
finalidade é reduzir o risco de incidentes de 
cibersegurança;

Alteração 77

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

Texto da Comissão Alteração

b) O nível de garantia substancial
corresponde a um certificado, emitido no 
âmbito de um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança, que confere 
um nível de confiança substancial 
relativamente às propriedades de 
cibersegurança declaradas ou reivindicadas 
por determinado produto ou serviço de 
TIC, e que se caracteriza por referência a 

b) O nível de garantia 
«substancialmente seguro» corresponde a 
um certificado, emitido no âmbito de um 
sistema europeu de certificação da 
cibersegurança, que confere um nível de 
confiança substancial relativamente às 
propriedades de cibersegurança declaradas 
ou reivindicadas por determinado processo,
produto ou serviço de TIC, e que se 
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especificações técnicas, normas e 
procedimentos conexos, nomeadamente 
controlos técnicos, cuja finalidade é reduzir 
substancialmente o risco de incidentes de 
cibersegurança;

caracteriza por referência a especificações 
técnicas, normas e procedimentos conexos, 
nomeadamente controlos técnicos, cuja 
finalidade é reduzir substancialmente o 
risco de incidentes de cibersegurança;

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O nível de garantia elevado
corresponde a um certificado, emitido no 
âmbito de um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança, que confere 
um nível de confiança mais elevado 
relativamente às propriedades de 
cibersegurança declaradas ou reivindicadas 
por determinado produto ou serviço de TIC 
que um certificado de nível de garantia 
substancial, e que se caracteriza por 
referência a especificações técnicas, 
normas e procedimentos conexos, 
nomeadamente controlos técnicos, cuja 
finalidade é prevenir incidentes de 
cibersegurança;

c) O nível de garantia «extremamente 
seguro» corresponde a um certificado, 
emitido no âmbito de um sistema europeu 
de certificação da cibersegurança, que 
confere um nível de confiança mais 
elevado relativamente às propriedades de 
cibersegurança declaradas ou reivindicadas 
por determinado processo, produto ou 
serviço de TIC que um certificado de nível 
de garantia «substancialmente seguro», e 
que se caracteriza por referência a 
especificações técnicas, normas e 
procedimentos conexos, nomeadamente 
controlos técnicos, cuja finalidade é 
prevenir incidentes de cibersegurança; Tal 
aplica-se, em particular, aos produtos e 
serviços destinados a serem utilizados por 
operadores de serviços essenciais, tal 
como definido no artigo 4.º, n.º 4, da 
Diretiva 2016/1148/UE.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Um sistema europeu de certificação 
da cibersegurança inclui os seguintes 

1. Cada sistema europeu de 
certificação da cibersegurança inclui, pelo 
menos, os seguintes elementos, se for caso 
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elementos: disso:

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Objeto e âmbito da certificação, 
nomeadamente os tipos ou categorias de 
produtos e serviços de TIC abrangidos;

a) Objeto e âmbito do sistema de
certificação, nomeadamente todos os 
setores específicos abrangidos e os tipos 
ou categorias de produtos e serviços de 
TIC abrangidos;

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Especificação pormenorizada dos 
requisitos de cibersegurança em relação 
aos quais os produtos e serviços de TIC 
específicos são avaliados, por exemplo, por 
referência a normas ou especificações 
técnicas da União ou internacionais;

b) Especificação pormenorizada dos 
requisitos de cibersegurança em relação 
aos quais os produtos e serviços de TIC 
específicos são avaliados, em particular
por referência a normas ou especificações 
técnicas internacionais, europeias ou 
nacionais;

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Especificação pormenorizada, se 
uma certificação concedida só puder 
aplicar-se a um produto individual ou a 
uma gama de produtos, por exemplo, 
diferentes versões ou modelos da mesma 
estrutura de produto de base;



AD\1153124PT.docx 51/69 PE616.831v02-00

PT

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Indicação que determina se a 
autodeclaração de conformidade é 
autorizada ao abrigo do sistema e do 
procedimento aplicável à avaliação de 
conformidade ou à autodeclaração de 
conformidade, ou a ambas;

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Requisitos de certificação 
definidos para que a certificação possa 
ser incorporada ou baseada nos processos 
sistemáticos de segurança seguidos pelo 
produtor durante a conceção, o 
desenvolvimento e o ciclo de vida do 
processo, produto ou serviço de TIC;

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Condições de utilização de marcas 
ou rótulos, caso estes estejam previstos 
pelo sistema;

f) Condições de utilização de marcas 
ou rótulos, caso estes estejam previstos 
pelo sistema, tais como um rótulo de 
conformidade com os requisitos de 
cibersegurança da UE que indique que 
um processo, produto ou serviço de TIC 
está em conformidade com os critérios de 
um sistema;
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Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Regras para o controlo da 
conformidade com os requisitos dos 
certificados, incluindo mecanismos para 
demonstrar a conformidade permanente 
com os requisitos de cibersegurança 
especificados, caso o sistema inclua a 
vertente de acompanhamento;

g) Regras para o controlo da 
conformidade com os requisitos dos 
certificados, incluindo mecanismos para 
demonstrar a conformidade permanente 
com os requisitos de cibersegurança 
especificados, tais como, sempre que 
pertinente e possível, atualizações, novas 
versões ou correções obrigatórias do 
processo, produto ou serviço de TIC em 
questão;

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Condições para a concessão, 
manutenção, continuação, alargamento e 
redução do âmbito da certificação;

h) Condições para a concessão, 
manutenção, continuação, renovação, 
alargamento e redução do âmbito da 
certificação;

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Regras relativas às consequências 
da não conformidade de produtos e 
serviços de TIC certificados com os 
requisitos de certificação;

i) Regras relativas às consequências 
da não conformidade de produtos e 
serviços de TIC certificados com os 
requisitos de certificação e informações 
gerais sobre sanções, em conformidade 
com o disposto no artigo 54.º do presente 
regulamento;
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Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Regras relativas ao modo como 
devem ser comunicadas e tratadas 
vulnerabilidades de cibersegurança em 
produtos e serviços de TIC não detetadas 
anteriormente;

j) Regras relativas ao modo como 
devem ser comunicadas e tratadas 
vulnerabilidades de cibersegurança em 
produtos e serviços de TIC não detetadas 
anteriormente, inclusive através de 
processos de divulgação coordenada de 
vulnerabilidades;

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Identificação dos sistemas 
nacionais de certificação da cibersegurança 
que abranjam os mesmos tipos ou 
categorias de produtos e serviços de TIC;

l) Identificação dos sistemas 
nacionais ou internacionais de certificação 
da cibersegurança ou dos acordos 
internacionais de reconhecimento mútuo 
existentes, que abrangem os mesmos tipos 
ou categorias de produtos e serviços de 
TIC;

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea m-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

m-A) Prazo máximo de validade dos 
certificados;

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 – alínea m-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

m-B) Regras relativas aos testes de 
resistência e resiliência para o nível de 
garantia «extremamente seguro».

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se um ato específico da União 
assim o previr, a certificação ao abrigo de 
um sistema europeu de certificação da 
cibersegurança pode ser utilizada para 
demonstrar a presunção de conformidade 
com os requisitos do ato em questão.

3. Se um futuro ato específico da 
União assim o previr, a certificação ao 
abrigo de um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança pode ser 
utilizada para demonstrar a presunção de 
conformidade com os requisitos do ato em 
questão.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A certificação é voluntária, salvo se 
especificado em contrário no direito da 
União.

2. A certificação ao abrigo de um 
sistema europeu de certificação da 
cibersegurança é obrigatória para os 
produtos e serviços de TIC com um 
elevado risco inerente que se destinem 
especificamente a ser utilizados pelos 
operadores de serviços essenciais, tal 
como definido no artigo 4.º, n.º 4, da 
Diretiva 2016/1148/UE. Para todos os 
outros produtos e serviços de TIC, a 
certificação é voluntária, salvo se 
especificado em contrário no direito da 
União.
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Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os organismos de avaliação da 
conformidade a que se refere o artigo 51.º 
emitem um certificado europeu de 
cibersegurança nos termos do presente 
artigo, com base nos critérios incluídos no 
sistema europeu de certificação da 
cibersegurança adotado nos termos do 
artigo 44.º.

3. Os organismos de avaliação da 
conformidade a que se refere o artigo 51.º 
emitem certificados europeus de 
cibersegurança nos termos do presente 
artigo, com base nos critérios incluídos no 
sistema europeu de certificação da 
cibersegurança adotado nos termos do 
artigo 44.º.

Como alternativa à certificação pelos 
organismos de avaliação da
conformidade, os fabricantes de produtos 
e os prestadores de serviços podem, 
sempre que o sistema em questão preveja 
essa possibilidade, emitir uma 
autodeclaração de conformidade, na qual 
declarem que um processo, produto ou 
serviço está em conformidade com os 
critérios do sistema de certificação. Nesse 
caso, o fabricante do produto ou o 
prestador de serviços fornecem, mediante 
pedido, a autodeclaração de conformidade 
à autoridade nacional supervisora da 
certificação e à ENISA.

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação do n.º 3, em casos 
devidamente justificados, um determinado 
sistema europeu de certificação da 
cibersegurança pode prever que o 
certificado europeu de cibersegurança 
resultante desse sistema apenas possa ser 
emitido por um organismo público. Esse 

4. Em derrogação do n.º 3, em casos 
devidamente justificados, como, por 
exemplo, por razões de segurança 
nacional, um determinado sistema europeu 
de certificação da cibersegurança pode 
prever que o certificado europeu de 
cibersegurança resultante desse sistema 
apenas possa ser emitido por um 
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organismo público será um dos seguintes: organismo público. Esse organismo 
público será um dos seguintes:

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As pessoas singulares ou coletivas 
que submetem os seus produtos ou serviços 
de TIC ao processo de certificação 
fornecem ao organismo de avaliação da 
conformidade a que se refere o artigo 51.º 
todas as informações necessárias para 
efetuar o procedimento de certificação.

5. As pessoas singulares ou coletivas 
que submetem os seus produtos ou serviços 
de TIC ao processo de certificação 
fornecem ao organismo de avaliação da 
conformidade a que se refere o artigo 51.º 
todas as informações necessárias para 
efetuar o procedimento de certificação, 
incluindo informações sobre eventuais 
vulnerabilidades de segurança 
conhecidas.

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os certificados são emitidos por 
um período máximo de três anos e podem 
ser renovados nas mesmas condições, 
desde que continuem a ser cumpridos os 
requisitos pertinentes.

6. Os certificados são emitidos e 
permanecem válidos pelo período máximo 
estabelecido em cada sistema de 
certificação da cibersegurança e podem 
ser renovados nas mesmas condições, 
desde que continuem a ser cumpridos os 
requisitos pertinentes do referido sistema, 
incluindo os requisitos revistos ou 
alterados.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. Os certificados permanecem 
válidos para todas as novas versões de um 
processo, produto ou serviço, sempre que 
o principal motivo da criação da nova 
versão seja corrigir, reparar ou de outro 
modo solucionar vulnerabilidades ou 
ameaças de segurança conhecidas ou 
potenciais.

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, 
os sistemas nacionais de certificação de 
cibersegurança e os procedimentos 
conexos relativos a produtos e serviços de 
TIC abrangidos por um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança deixam de 
produzir efeitos a partir da data 
estabelecida no ato de execução adotado 
ao abrigo do artigo 44.º, n.º 4. Os sistemas 
nacionais de certificação da cibersegurança 
e os procedimentos conexos em vigor 
relativos a produtos e serviços de TIC não 
abrangidos por um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança continuam a 
produzir efeitos.

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, 
os sistemas nacionais de certificação de 
cibersegurança e os procedimentos 
conexos relativos a produtos e serviços de 
TIC abrangidos por um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança deixam de 
produzir efeitos a partir da data 
estabelecida no ato delegado adotado ao 
abrigo do artigo 44.º, n.º 4. A Comissão 
monitoriza o cumprimento deste 
parágrafo, a fim de evitar a existência de 
sistemas concorrentes. Os sistemas 
nacionais de certificação da cibersegurança 
e os procedimentos conexos em vigor 
relativos a produtos e serviços de TIC não 
abrangidos por um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança continuam a 
produzir efeitos.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os certificados em vigor emitidos 
ao abrigo de sistemas nacionais de 

3. Os certificados em vigor emitidos 
ao abrigo de sistemas nacionais de 
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certificação da cibersegurança permanecem 
válidos até à respetiva data de expiração.

certificação da cibersegurança que sejam 
abrangidos por um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança 
permanecem válidos até à respetiva data de 
expiração.

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades nacionais 
supervisoras da certificação são 
independentes das entidades que 
supervisionam, no que se refere à 
organização, às decisões de financiamento, 
à estrutura jurídica e à tomada de decisões.

3. As autoridades nacionais 
supervisoras da certificação são 
independentes das entidades que 
supervisionam, no que se refere à 
organização, às decisões de financiamento, 
à estrutura jurídica e à tomada de decisões, 
não podendo ser um organismo de 
avaliação da conformidade nem um 
organismo nacional de acreditação.

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Controlar e garantir a aplicação das 
disposições do presente título a nível 
nacional e supervisionar a conformidade 
dos certificados que tenham sido emitidos 
por organismos de avaliação da 
conformidade estabelecidos nos respetivos 
territórios com os requisitos estabelecidos 
no presente título e no correspondente 
sistema europeu de certificação da 
cibersegurança;

a) Controlar e garantir a aplicação das 
disposições do presente título a nível 
nacional e supervisionar a conformidade 
segundo as regras adotadas pelo grupo 
europeu para a certificação da 
cibersegurança, nos termos do artigo 53.º, 
n.º 3, alínea d-A), no que respeita:

i) Aos certificados que tenham sido 
emitidos por organismos de avaliação da 
conformidade estabelecidos nos respetivos 
territórios com os requisitos estabelecidos 
no presente título e no correspondente 
sistema europeu de certificação da 
cibersegurança; e
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ii) Às autodeclarações de 
conformidade emitidas ao abrigo de um 
sistema para um processo, produto ou 
serviço de TIC;

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Controlar e supervisionar as 
atividades dos organismos de avaliação da 
conformidade para efeitos do presente 
regulamento, nomeadamente no que 
respeita à notificação dos organismos de 
avaliação da conformidade e às tarefas 
conexas estabelecidas no artigo 52.º do 
presente regulamento;

b) Controlar, supervisionar e, pelo 
menos de dois em dois anos, avaliar as 
atividades dos organismos de avaliação da 
conformidade para efeitos do presente 
regulamento, nomeadamente no que 
respeita à notificação dos organismos de 
avaliação da conformidade e às tarefas 
conexas estabelecidas no artigo 52.º do 
presente regulamento;

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Tratar as reclamações apresentadas 
por pessoas singulares ou coletivas 
relativamente a certificados emitidos por 
organismos de avaliação da conformidade 
estabelecidos nos respetivos territórios, 
investigar, tanto quanto for necessário, o 
conteúdo das reclamações e informar os 
respetivos autores do andamento e do 
resultado da investigação num prazo 
razoável;

c) Tratar as reclamações apresentadas 
por pessoas singulares ou coletivas 
relativamente a certificados emitidos por 
organismos de avaliação da conformidade 
estabelecidos nos respetivos territórios ou 
a autodeclarações de conformidade, 
investigar, tanto quanto for necessário, o 
conteúdo das reclamações e informar os 
respetivos autores do andamento e do 
resultado da investigação num prazo 
razoável;

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 6 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Comunicar os resultados das 
verificações efetuadas ao abrigo da 
alínea a) e das avaliações efetuadas ao 
abrigo da alínea b) à ENISA e ao grupo 
europeu para a certificação da 
cibersegurança;

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Cooperar com outras autoridades 
nacionais supervisoras da certificação ou 
outras autoridades públicas, incluindo pela
partilha de informações sobre a eventual 
não conformidade de produtos e serviços 
de TIC com os requisitos do presente 
regulamento ou de sistemas europeus de 
certificação da cibersegurança específicos;

d) Cooperar com outras autoridades 
nacionais supervisoras da certificação, 
organismos nacionais de acreditação ou 
outras autoridades públicas, em particular 
através da partilha de informações sobre a 
eventual não conformidade de produtos e 
serviços de TIC com os requisitos do 
presente regulamento ou de sistemas 
europeus de certificação da cibersegurança 
específicos, incluindo as reclamações de 
certificação enganosas, falsas ou 
fraudulentas;

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 7 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Revogar a acreditação dos 
organismos de avaliação da conformidade 
que não respeitem o presente 
regulamento;
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Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 7 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Retirar, em conformidade com o 
direito nacional, os certificados que não 
estejam em conformidade com o presente 
regulamento ou um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança;

e) Retirar, em conformidade com o 
direito nacional, os certificados que não 
estejam em conformidade com o presente 
regulamento ou um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança e informar 
em conformidade os organismos 
nacionais de acreditação;

Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 7 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Propor à ENISA peritos para 
integrar o grupo de peritos para consulta 
das partes interessadas a que se refere o 
artigo 44.º, n.º 2.

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão disponibiliza um sistema 
geral de apoio a informações eletrónicas 
para efeitos do referido intercâmbio.

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 50-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º-A (novo)

Análise pelos pares

1. As autoridades nacionais 
supervisoras da certificação são objeto de 
análise pelos pares relativamente a 
qualquer atividade que realizem, em 
conformidade com o artigo 50.º do 
presente regulamento.

2. A análise pelos pares contempla as 
avaliações dos procedimentos 
implementados pelas autoridades 
nacionais supervisoras da certificação, 
nomeadamente os procedimentos de 
verificação da conformidade de produtos 
que estão sujeitos a certificação da 
cibersegurança, a competência do 
pessoal, a exatidão das verificações e a 
metodologia de inspeção, bem como a 
exatidão dos resultados. A análise pelos 
pares avalia igualmente se as autoridades 
nacionais supervisoras da certificação 
pertinentes dispõem de recursos 
suficientes para o bom desempenho das 
suas funções, conforme exigido pelo 
artigo 50.º, n.º 4.

3. A análise pelos pares de uma 
autoridade nacional supervisora da 
certificação deve ser efetuada por 
duas autoridades nacionais supervisoras 
da certificação de outros Estados-
Membros e pela Comissão, pelo menos, 
uma vez em cada cinco anos. A ENISA 
pode participar na análise pelos pares e 
decide sobre a sua participação com base 
numa análise da avaliação dos riscos.

4. A Comissão fica habilitada, nos 
termos do artigo 55.º-A, a adotar atos 
delegados, a fim de definir um plano para 
as análises pelos pares relativas a um 
período de pelo menos cinco anos, 
estabelecendo critérios referentes à 
composição da equipa de análise pelos 
pares, à metodologia utilizada para a 
análise, ao calendário, à periodicidade e a 
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outras tarefas relacionadas com a análise. 
Ao adotar esses atos delegados, a 
Comissão deve ter devidamente em conta 
as considerações do grupo.

5. Os resultados das análises pelos 
pares são examinados pelo grupo. A 
ENISA elabora um resumo dos resultados 
e publica-o.

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que os fabricantes optem 
pela «autodeclaração de conformidade», 
prevista no artigo 48.º, n.º 3, os 
organismos de avaliação da conformidade 
tomam medidas adicionais para verificar 
os procedimentos internos implementados 
pelo fabricante para garantir que os seus 
produtos e/ou serviços estejam em 
conformidade com os requisitos do 
sistema europeu de certificação da 
cibersegurança.

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Adotar regras vinculativas que 
determinem a periodicidade com que as 
autoridades nacionais supervisoras da 
certificação devem efetuar verificações de 
certificados e autodeclarações de 
conformidade, bem como os critérios, a 
escala e o âmbito dessas verificações, e 
adotar regras e normas comuns para a 
comunicação, em conformidade com o 
artigo 50.º, n.º 6;
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Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Analisar os desenvolvimentos 
relevantes no domínio da certificação da 
cibersegurança e proceder ao intercâmbio 
de boas práticas em matéria de sistemas de 
certificação da cibersegurança;

e) Analisar os desenvolvimentos 
relevantes no domínio da certificação da 
cibersegurança e proceder ao intercâmbio 
de informações e de boas práticas em 
matéria de sistemas de certificação da 
cibersegurança;

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Proceder ao intercâmbio de 
práticas de excelência no que respeita às 
investigações levadas a cabo pelos 
organismos de avaliação da 
conformidade, aos titulares de certificados 
europeus de cibersegurança e aos 
fabricantes e prestadores de serviços que 
emitiram autodeclarações de 
conformidade;

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Facilitar o alinhamento dos 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança pelas normas 
internacionalmente reconhecidas e, se for 
caso isso, recomendar domínios à ENISA 
nos quais deveria colaborar com 
organizações internacionais e europeias 
de normalização pertinentes para dar 
resposta às insuficiências ou lacunas 
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detetadas nas normas internacionalmente 
reconhecidas;

Alteração 118

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3 – alínea f-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-C) Aconselhar a ENISA, aquando do 
estabelecimento do programa de trabalho 
a que se refere o artigo 43.º-A, sobre uma 
lista de prioridades de produtos e serviços 
de TIC relativamente aos quais considere 
ser necessário um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança;

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A ENISA assegura que, após cada 
reunião do grupo, a ordem do dia, a ata e 
a lista das decisões tomadas fiquem 
registadas e que as versões publicadas 
desses documentos sejam disponibilizadas 
ao público no sítio Web da ENISA.

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 55-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 55.º-A

Exercício da delegação

O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

O poder de adotar atos delegados a que se 
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refere o artigo 44.º, n.º 4, e o artigo 50.º-A, 
n.º 4, é conferido à Comissão por um 
período de cinco anos a contar de [data de 
entrada em vigor do ato legislativo de 
base]. A Comissão elabora um relatório 
sobre a delegação de poderes pelo menos 
nove meses antes do final do período de 
cinco anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
o mais tardar três meses antes do final de 
cada período.

A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 44.º, n.º 4, e o artigo 50.º-A, n.º 4, 
pode ser revogada a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.

Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.

Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Os atos delegados adotados nos termos do 
artigo 44.º, n.º 4, ou do artigo 50.º-A, 
n.º 4, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de 
[dois meses] a contar da notificação desse 
ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. O 
referido prazo é prorrogado por
[dois meses] por iniciativa do Parlamento 
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Europeu ou do Conselho.
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