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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento diz respeito ao reconhecimento mútuo dos sistemas de 
identificação eletrónica notificados, por um lado, e dos serviços de confiança eletrónicos, por 
outro. 

Visa completar o quadro legislativo existente e, sobretudo, propor um quadro transnacional e 
transetorial completo para transações eletrónicas que beneficiem de segurança jurídica e de 
um nível de segurança fiável. A presente proposta insere-se igualmente no contexto do Ato 
para o Mercado Único I e constitui, a este título, uma das doze ações-chave para estimular o 
crescimento e reforçar a confiança no mercado único.

A relatora de parecer de parecer deseja comunicar as seguintes observações.

A relatora de parecer apoia a proposta de texto da Comissão e a escolha de um regulamento e 
não de uma diretiva, sendo que a Diretiva 99/93/CE, que apenas abrangia as assinaturas 
eletrónicas, não produziu os efeitos desejados. 

A relatora de parecer de parecer subscreve os objetivos gerais da proposta de regulamento que 
visa concluir o mercado único digital europeu. Como tal, o texto reforça consideravelmente a 
segurança jurídica dos serviços de confiança, o que constitui uma condição prévia necessária 
para aumentar as transações eletrónicas e, nomeadamente, as transações eletrónicas 
transfronteiras. 

O texto trará uma mais-valia às administrações nacionais, dado o desenvolvimento da 
administração pública eletrónica, às empresas, dadas as possibilidades acrescidas de aceder a 
procedimentos de concursos públicos em linha, por exemplo, e também aos particulares, que 
deixarão de ter de se deslocar e incorrerem despesas para se inscreverem numa universidade 
distante de suas casas, por exemplo.

Consciente de que o mercado dos serviços de confiança é dinâmico e do desenvolvimento 
considerável a que está destinado na próxima década, A relatora de parecer de parecer apoia a 
abordagem de neutralidade tecnológica subjacente ao texto.

A relatora de parecer de parecer gostaria de recordar, no entanto, que a problemática da 
identidade digital é complexa. Se é verdade que uma abordagem favorável a identidades 
digitais nacionais interoperáveis é indispensável, tal não se pode concretizar em detrimento 
dos requisitos de segurança dos sistemas de informação nem em detrimento dos princípios 
fundamentais associados ao respeito e à proteção da vida privada, pré-requisitos do 
desenvolvimento da confiança no ambiente digital.

Por esta razão, A relatora de parecer de parecer propõe a introdução de diferentes níveis de 
segurança, condição prévia necessária ao princípio de reconhecimento mútuo. Deste modo, 
existirá igualmente um nível de segurança mínimo que aumentará a segurança em linha.

No que diz respeito à responsabilidade dos prestadores de serviços de confiança, A relatora de 
parecer de parecer considera, à semelhança da Diretiva 99/93/CE, que esta responsabilidade 
só deve recair sobre os prestadores de serviços de confiança qualificados. 
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No que concerne a supervisão, A relatora de parecer de parecer regozija-se com as 
disposições do Capítulo III, secção 2, da proposta de regulamento. No entanto, de molde a 
facilitar a atividade de fiscalização que incumbe às entidades supervisoras e a garantir um 
mínimo de consistência dos efeitos jurídicos dos serviços de confiança não qualificados, A 
relatora de parecer de parecer deseja introduzir a obrigação, para os prestadores de serviços de 
confiança não qualificados, de notificarem a sua intenção de abrir um serviço de confiança. 

Dado que a proposta de regulamento impõe numerosos requisitos de supervisão e de 
segurança aos prestadores de serviços de confiança qualificados, A relatora de parecer de 
parecer propõe, num novo artigo, criar uma marca de confiança qualificada «União 
Europeia». Esta marca poderá ser utilizada pelos prestadores de serviços de confiança 
qualificados para a apresentação e a publicidade dos serviços de confiança qualificados que 
satisfaçam os requisitos do regulamento. Este instrumento ajudará também os prestadores de 
serviços qualificados elegíveis a distinguirem-se dos seus concorrentes.

Por fim, e julgando demasiado elevado o número de atos delegados na proposta de 
regulamento, A relatora de parecer de parecer apresenta uma série de propostas para limitar o 
número destes atos.

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 incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Um dos objetivos do presente 
regulamento é eliminar os obstáculos 
existentes à utilização transnacional dos 
meios de identificação eletrónica utilizados 
nos Estados-Membros para aceder, pelo 
menos, a serviços públicos. O presente 
regulamento não visa intervir nos sistemas 
de gestão da identidade eletrónica e 
infraestruturas conexas estabelecidos nos 
Estados-Membros. O seu objetivo é 
garantir que, para aceder aos serviços em 
linha transfronteiras oferecidos pelos 
Estados-Membros, seja possível utilizar 
com segurança a identificação e a 

(11) Um dos objetivos do presente 
regulamento é eliminar os obstáculos 
existentes à utilização transnacional dos 
meios de identificação eletrónica utilizados 
nos Estados-Membros para aceder, pelo 
menos, a serviços públicos. O presente 
regulamento não visa intervir nos sistemas 
de gestão da identidade eletrónica e 
infraestruturas conexas estabelecidos nos 
Estados-Membros, mas introduzir 
diferentes níveis de segurança, garantes 
de uma base comum mínima de 
exigências de segurança. O seu objetivo é 
garantir que, para aceder aos serviços em 
linha transfronteiras oferecidos pelos 
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autenticação eletrónicas. Estados-Membros, seja possível utilizar 
com segurança a identificação e a 
autenticação eletrónicas.

Or. fr

Justificação

Contrariamente aos serviços de confiança que beneficiam de uma base comum de exigências 
de segurança, a Comissão nada previu no caso da identificação eletrónica. A relatora de 
parecer de parecer considera que a introdução de diferentes níveis de segurança – e, 
portanto, de um nível de segurança mínimo – é uma condição prévia necessária ao princípio 
de reconhecimento mútuo e só pode contribuir para elevar o nível de segurança no ambiente 
digital.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Há que estabelecer no regulamento 
algumas condições respeitantes aos meios 
de identificação eletrónica que têm de ser 
aceites e ao modo como os sistemas devem 
ser notificados. Essas condições deverão 
ajudar os Estados-Membros a criar a 
confiança necessária nos sistemas de 
identificação eletrónica uns dos outros e a 
reconhecer e aceitar mutuamente os meios 
de identificação eletrónica previstos nos 
seus sistemas notificados. O princípio do 
reconhecimento e da aceitação mútuos 
deverá aplicar-se se o Estado-Membro 
notificante satisfizer as condições de 
notificação e se a notificação tiver sido 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia. No entanto, o acesso a esses 
serviços em linha e a sua entrega final ao 
requerente deverão estar estreitamente 
ligados ao direito de receber tais serviços 
nas condições estabelecidas pela legislação 
nacional.

(13) Há que estabelecer no regulamento 
algumas condições respeitantes aos meios 
de identificação eletrónica que têm de ser 
aceites e ao modo como os sistemas devem 
ser notificados. Essas condições deverão 
ajudar os Estados-Membros a criar a 
confiança necessária nos sistemas de 
identificação eletrónica uns dos outros e a 
reconhecer e aceitar mutuamente os meios 
de identificação eletrónica previstos nos 
seus sistemas notificados. O princípio do 
reconhecimento e da aceitação mútuos 
deverá aplicar-se se o Estado-Membro 
notificante satisfizer as condições de 
notificação, nomeadamente a descrição do 
sistema de identificação eletrónica e as 
informações relativas aos diferentes níveis 
de segurança, e se a notificação tiver sido 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia. No entanto, o acesso a esses 
serviços em linha e a sua entrega final ao 
requerente deverão estar estreitamente 
ligados ao direito de receber tais serviços 
nas condições estabelecidas pela legislação 
nacional.
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Or. fr

Justificação

Contrariamente aos serviços de confiança que beneficiam de uma base comum de exigências 
de segurança, a Comissão nada previu no caso da identificação eletrónica. A relatora de 
parecer de parecer considera que a introdução de diferentes níveis de segurança – e, 
portanto, de um nível de segurança mínimo – é uma condição prévia necessária ao princípio 
de reconhecimento mútuo e só pode contribuir para elevar o nível de segurança no ambiente 
digital.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A notificação das violações da 
segurança e das avaliações dos riscos para 
a segurança é essencial para fornecer 
informações adequadas às partes em causa 
em caso de violação da segurança ou de 
perda de integridade.

(29) A notificação das violações da 
segurança e das avaliações dos riscos para 
a segurança por parte dos prestadores de 
serviços de confiança à autoridade de 
supervisão competente é essencial para 
fornecer informações adequadas às partes 
em causa em caso de violação da segurança 
ou de perda de integridade.

Or. fr

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) A fim de reforçar a confiança em 
linha dos utilizadores e de distinguir 
melhor os prestadores de serviços de 
confiança qualificados que respeitam os 
requisitos do presente regulamento, deve 
ser criada uma marca de confiança 
qualificada «UE».

Or. fr
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Justificação

O objetivo é, mediante esta marca de confiança, já exigida pelo Parlamento Europeu na sua 
Resolução, de 26 de outubro de 2012, relativa à concretização do mercado único digital, 
reforçar a confiança em linha dos utilizadores, ao criar um marcador europeu facilmente 
identificável. Além disso, em consonância com o objetivo de elevar o nível de segurança dos 
serviços de confiança em linha, um prestador de serviços de confiança qualificado que 
respeite os requisitos visados, nomeadamente, no artigo 19.°, deve poder beneficiar deste 
marcador e de um valor acrescentado no comércio eletrónico.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) A criação de assinaturas 
eletrónicas à distância, cujo ambiente de 
criação de assinaturas eletrónicas é 
gerido por um prestador de serviços de 
confiança em nome do signatário, tende a 
desenvolver-se, devido às suas múltiplas 
vantagens económicas. No entanto, a fim 
de garantir que estas assinaturas 
eletrónicas beneficiem do mesmo 
reconhecimento jurídico que as 
assinaturas eletrónicas criadas graças a 
um ambiente inteiramente gerido pelo 
utilizador, os prestadores que oferecem 
serviços de assinatura à distância devem 
aplicar os procedimentos de segurança, de 
gestão e de administração específicos e 
utilizar sistemas e produtos fiáveis, que 
incluam, nomeadamente, canais de 
comunicação eletrónicos seguros, para 
garantir a fiabilidade do ambiente de 
criação de assinaturas eletrónicas e 
garantir que esse ambiente foi utilizado 
sob a supervisão exclusiva do signatário. 
No caso de uma assinatura eletrónica 
qualificada criada com um dispositivo de 
criação de assinaturas eletrónicas à 
distância, aplicam-se os requisitos 
aplicáveis aos prestadores de serviços de 
confiança qualificados referidos no 
presente regulamento.
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Or. fr

Justificação

Dado que a assinatura do servidor é um serviço exposto a um risco acrescido, 
comparativamente a outros serviços, mas traz vantagens para o utilizador e tenderá a 
desenvolver-se, a relatora de parecer de parecer julga que se deveria designar explicitamente 
este serviço, de modo a ter a certeza de que as auditorias ligadas à supervisão se centrem nas 
vulnerabilidades inerentes a este tipo de assinatura.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece
regras para a identificação eletrónica e os 
serviços de confiança eletrónicos
utilizados nas transações eletrónicas, tendo 
em vista assegurar o correto funcionamento 
do mercado interno.

1. O presente regulamento estabelece 
regras para a identificação eletrónica e os 
serviços de confiança utilizados nas 
transações eletrónicas, tendo em vista 
assegurar o correto funcionamento do 
mercado interno, garantir um elevado 
nível de segurança dos meios de 
identificação e dos serviços de confiança e 
reforçar a confiança dos cidadãos no 
mundo digital.

Or. fr

Justificação

O artigo 3.°, ponto 12, descreve os serviços de confiança e não os serviços de confiança 
eletrónicos.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O presente regulamento garante que os 
serviços e produtos de confiança 
conformes com as suas disposições sejam 
autorizados a circular livremente no 
mercado interno.

4. O presente regulamento garante que os 
serviços de confiança e produtos 
conformes com as suas disposições sejam 
autorizados a circular livremente no 
mercado interno.



PA\932172PT.doc 9/33 PE508.181v01-00

PT

Or. fr

Justificação

O artigo 3.° define os «serviços de confiança» e os «produtos» (ver também a redação do 
artigo 4.°).

Alteração 8
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se à 
identificação eletrónica fornecida pelos,
em nome dos ou sob a responsabilidade 
dos Estados-Membros e aos prestadores de 
serviços de confiança estabelecidos na 
União.

1. O presente regulamento aplica-se à 
identificação eletrónica efetuada, segundo 
as condições de notificação previstas no 
artigo 6.°, pelos Estados-Membros ou por 
um prestador de serviços de confiança em 
nome e sob a responsabilidade dos
Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

Não deve haver dúvidas de que o âmbito de aplicação do regulamento, no que diz respeito à 
identificação eletrónica e em conformidade com o artigo 6.°, se aplica aos prestadores de 
serviços nos casos em que o respetivo serviço de identificação eletrónica seja da 
responsabilidade ou executado em nome do Estado-Membro. De facto, um prestador de 
serviços pode propor um serviço de identificação eletrónica que não se destina a ser 
notificado por um Estado e que não deve, portanto, ser abrangido pelo âmbito de aplicação 
do regulamento.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento não se aplica à 
oferta de serviços de confiança eletrónicos 
com base em acordos voluntários de direito 
privado.

2. O presente regulamento aplica-se aos 
prestadores de serviços de confiança, 
qualificados ou não, estabelecidos na 
União. Por outro lado, o presente 
regulamento não se aplica à oferta de 
serviços de confiança eletrónicos com base 
em acordos voluntários de direito privado.
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Or. fr

Justificação

A clarificação do artigo 2.°, n.º 1, não deve, no entanto, excluir os prestadores de serviços do 
âmbito de aplicação.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 7 - subalínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) permite identificar o signatário; (b) permite garantir a validade jurídica da 
identidade do signatário;

Or. fr

Justificação

O termo «identificar» pode causar confusão, tendo em conta a sua referência à identificação 
eletrónica. Ora, trata-se aqui da definição de uma assinatura eletrónica avançada que se 
refere à parte «serviços de confiança», Capítulo III, da proposta de regulamento.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) é criada utilizando dados para a criação 
de uma assinatura eletrónica que o 
signatário pode, com um elevado nível de 
confiança, utilizar sob o seu controlo 
exclusivo; e

(c) é criada utilizando um dispositivo para 
a criação de uma assinatura eletrónica que 
o signatário pode utilizar sob o seu 
controlo exclusivo; e

Or. fr

Justificação

Vocabulário considerado mais adequado pela relatora, tendo em conta a redação dos artigos 
22.° e 23.°. A formulação «elevado nível de confiança» não faz sentido juridicamente.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 8
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Texto da Comissão Alteração

8) «Assinatura eletrónica qualificada»: 
uma assinatura eletrónica avançada que é 
criada por um dispositivo de criação de 
assinaturas eletrónicas qualificado e que se 
baseia num certificado qualificado de 
assinatura eletrónica;

8) «Assinatura eletrónica qualificada»: 
uma assinatura eletrónica avançada que é 
criada por um dispositivo de criação de 
assinaturas eletrónicas qualificado e que se 
baseia num certificado qualificado de 
assinatura eletrónica, fornecido por um 
prestador de serviços de confiança 
qualificado;

Or. fr

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19) «Criador de um selo»: uma pessoa 
física que cria um selo eletrónico;

19) «Criador de um selo»: uma pessoa 
singular ou coletiva que cria um selo 
eletrónico;

Or. fr

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 21 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) é criado utilizando dados para a criação 
de um selo eletrónico que o criador do selo 
pode, com um elevado nível de confiança e 
sob o seu controlo, utilizar para a criação 
de um selo eletrónico; e

(c) é criado utilizando um dispositivo para 
a criação de um selo eletrónico que o 
criador do selo pode, com um elevado 
nível de confiança e sob o seu controlo, 
utilizar para a criação de um selo 
eletrónico; e

Or. fr

Justificação

Vocabulário considerado mais adequado pela relatora, tendo em conta a redação dos artigos 
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22.° e 23.°.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

22) «Selo eletrónico qualificado»: um selo 
eletrónico avançado que é criado por um 
dispositivo de criação de selos eletrónicos 
qualificado e que se baseia num certificado 
qualificado de selo eletrónico;

22) «Selo eletrónico qualificado»: um selo 
eletrónico avançado que é criado por um 
dispositivo de criação de selos eletrónicos 
qualificado e que se baseia num certificado 
qualificado de selo eletrónico, fornecido 
por um prestador de serviços de confiança 
qualificado;

Or. fr

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 28

Texto da Comissão Alteração

28) «Serviço de entrega eletrónica»: um 
serviço que torna possível a transmissão de 
dados por meios eletrónicos e fornece 
prova do tratamento dos dados 
transmitidos, nomeadamente a prova do 
envio ou da receção dos mesmos, e que 
protege os dados transferidos contra o risco 
de perda, roubo, dano ou alterações não 
autorizadas;

28) «Serviço de prestação eletrónica»: um 
serviço que torna possível a transmissão de 
dados por meios eletrónicos e fornece 
prova do tratamento dos dados 
transmitidos, nomeadamente a prova do 
envio ou da receção dos mesmos, e que 
protege os dados transferidos contra o risco 
de perda, roubo, dano ou alterações não 
autorizadas;

Or. fr

Justificação

Afigura-se que a tradução francesa escolhida não é a mais adequada. A relatora de parecer 
de parecer deseja, portanto, substituir a palavra «entrega» por «prestação», sempre que seja 
possível.
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Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento e aceitação mútuos Reconhecimento mútuo

Or. fr

Justificação

O reconhecimento e a aceitação são dois conceitos jurídicos distintos cujos efeitos jurídicos e 
na prática são diferentes. Ora, tendo em conta os dados sensíveis envolvidos no processo de 
identificação eletrónica, A relatora de parecer de parecer considera que os dois conceitos 
não devem ser sistematicamente associados. A alteração aplica-se sempre que o termo 
«aceitação» ou «aceite» surge.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 5 

Texto da Comissão Alteração

Quando, para aceder a um serviço em 
linha, seja exigida, nos termos da 
legislação ou da prática administrativa 
nacionais, uma identificação eletrónica 
baseada num meio de identificação 
eletrónica e numa autenticação, qualquer 
meio de identificação eletrónica produzido 
noutro Estado-Membro e que se enquadre 
num sistema constante da lista publicada 
pela Comissão de acordo com o 
procedimento referido no artigo 7.º deve 
ser reconhecido e aceite para efeitos de 
acesso a esse serviço.

Quando, para aceder a um serviço em 
linha, seja exigida, nos termos da 
legislação ou da prática administrativa 
nacionais, uma identificação eletrónica 
baseada num meio de identificação 
eletrónica e numa autenticação, qualquer 
meio de identificação eletrónica produzido 
noutro Estado-Membro e que se enquadre 
num sistema constante da lista publicada 
pela Comissão de acordo com o 
procedimento referido no artigo 7.º, e cujo 
nível de segurança seja igual ou superior 
ao nível de segurança exigido para aceder 
ao serviço, deve ser reconhecido e aceite 
para efeitos de acesso a esse serviço.

Or. fr

Justificação

A relatora de parecer de parecer é favorável à inclusão no regulamento de mais referências 
explícitas aos diferentes níveis de segurança, subordinando a obrigação de reconhecer os 
meios de identificação eletrónica a uma reciprocidade dos níveis de segurança.
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Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o Estado-Membro notificante garante a 
disponibilidade de uma possibilidade de 
autenticação em linha, em qualquer altura e 
gratuitamente, para que qualquer parte 
utilizadora possa validar os dados de 
identificação da pessoa recebidos em forma 
eletrónica. Os Estados-Membros não 
podem impor requisitos técnicos 
específicos às partes utilizadores 
estabelecidas fora do seu território que 
tencionam efetuar essa autenticação. Se o 
sistema de identificação notificado ou a 
possibilidade de autenticação forem 
violados ou parcialmente afetados, os 
Estados-Membros devem suspender ou 
revogar sem demora o sistema de 
identificação notificado ou a possibilidade 
de autenticação ou as partes afetadas em 
causa e informar do facto os outros 
Estados-Membros e a Comissão em 
conformidade com o artigo 7.º;

(d) o Estado-Membro notificante garante a 
disponibilidade de uma possibilidade de 
autenticação em linha, em qualquer altura e 
a um custo não superior ao custo de 
produção, para que qualquer parte 
utilizadora possa validar os dados de 
identificação da pessoa recebidos em forma 
eletrónica. Os Estados-Membros não 
podem impor requisitos técnicos 
específicos às partes utilizadores 
estabelecidas fora do seu território que 
tencionam efetuar essa autenticação. Se o 
sistema de identificação notificado ou a 
possibilidade de autenticação forem 
violados ou parcialmente afetados, os 
Estados-Membros devem suspender ou 
revogar sem demora o sistema de 
identificação notificado ou a possibilidade 
de autenticação ou as partes afetadas em 
causa e informar do facto os outros 
Estados-Membros e a Comissão em 
conformidade com o artigo 7.º;

Or. fr

Justificação

Segundo a relatora, a gratuidade seria dissuasiva para o desenvolvimento de projetos de 
autenticação.

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) pela possibilidade de autenticação 
especificada na alínea d).

ii) pelas modalidades de autenticação 
indicadas na alínea d).
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Or. fr

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) uma descrição do sistema de 
identificação eletrónica notificado;

(a) uma descrição do sistema de 
identificação eletrónica notificado e, 
nomeadamente, das informações relativas 
aos diferentes níveis de segurança;

Or. fr

Justificação

Contrariamente aos serviços de confiança que beneficiam de uma base comum de exigências 
de segurança, a Comissão nada previu no caso da identificação eletrónica. A relatora de 
parecer de parecer considera que a introdução de diferentes níveis de segurança – e, 
portanto, de um nível de segurança mínimo – é uma condição prévia necessária ao princípio 
de reconhecimento mútuo e só pode contribuir para elevar o nível de segurança no ambiente 
digital.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) informações sobre quem gere o registo 
dos identificadores inequívocos da pessoa;

(c) informações sobre quem é responsável 
pela gestão do registo dos identificadores 
inequívocos da pessoa;

Or. fr

Justificação

Para evitar uma transmissão demasiado volumosa de dados não essenciais, A relatora de 
parecer sugere que os Estados-Membros comuniquem apenas indicações sobre as pessoas 
responsáveis pela gestão do registo dos identificadores inequívocos da pessoa.

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) uma descrição da possibilidade de 
autenticação;

(d) uma descrição das modalidades de 
autenticação e, nomeadamente, dos níveis 
de segurança mínimos exigidos;

Or. fr

Justificação

Contrariamente aos serviços de confiança que beneficiam de uma base comum de exigências 
de segurança, a Comissão nada previu no caso da identificação eletrónica. A relatora de 
parecer de parecer considera que a introdução de diferentes níveis de segurança – e, 
portanto, de um nível de segurança mínimo – é uma condição prévia necessária ao princípio 
de reconhecimento mútuo e só pode contribuir para elevar o nível de segurança no ambiente 
digital.

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso receba uma notificação após o 
termo do prazo referido no n.º 2, a 
Comissão altera a lista num prazo de três
meses.

3. Caso receba uma notificação após o 
termo do prazo referido no n.º 2, a 
Comissão altera a lista num prazo de um
mês.

Or. fr

Justificação

Neste caso, o prazo proposto pela Comissão não parece justificar-se.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir as circunstâncias, os 
formatos e os procedimentos da notificação 
referida nos n.ºs 1 e 3. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 

4. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir as circunstâncias, os 
formatos e os procedimentos da notificação 
referida nos n.ºs 1 e 3 e os níveis de 
segurança referidos no n.º 1. Esses atos de 
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de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2.

execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2.

Or. fr

Justificação

Contrariamente aos serviços de confiança que beneficiam de uma base comum de exigências 
de segurança, a Comissão nada previu no caso da identificação eletrónica. A relatora de 
parecer de parecer considera que a introdução de diferentes níveis de segurança – e, 
portanto, de um nível de segurança mínimo – é uma condição prévia necessária ao princípio 
de reconhecimento mútuo e só pode contribuir para elevar o nível de segurança no ambiente 
digital.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Responsabilidade Responsabilidade dos prestadores de 
serviços de confiança qualificados

Or. fr

Justificação

A relatora de parecer considera, à semelhança da Diretiva 99/93/CE, que o regime da 
responsabilidade só deve recair sobre os prestadores de serviços de confiança qualificados. 
O regime geral da responsabilidade civil e contratual, definido no direito nacional de cada 
Estado-membro, aplica-se aos prestadores de serviços não qualificados.

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um prestador de serviços de confiança 
é responsável por qualquer dano direto 
causado a uma pessoa singular ou 
coletiva devido ao não cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 15.º, n.º 1, a 
menos que prove que não agiu com 
negligência.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

A relatora de parecer considera, à semelhança da Diretiva 99/93/CE, que o regime da 
responsabilidade só deve recair sobre os prestadores de serviços de confiança qualificados. 
O regime geral da responsabilidade civil e contratual, definido no direito nacional, aplica-se 
aos prestadores de serviços não qualificados.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um prestador de serviços de confiança 
qualificado é responsável por qualquer 
dano direto causado a uma pessoa singular 
ou coletiva devido ao não cumprimento 
dos requisitos do presente regulamento, em 
particular os previstos no artigo 19.º, a 
menos que prove que não agiu com 
negligência.

2. Um prestador de serviços de confiança 
qualificado é responsável por qualquer 
dano causado a uma pessoa singular ou 
coletiva devido ao não cumprimento dos 
requisitos do presente regulamento, em 
particular os previstos no artigo 19.º, a 
menos que prove que agiu com diligência. 

Or. fr

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em caso de prejuízo imputável ao 
prestador de serviços de confiança 
qualificado, devido ao incumprimento dos 
requisitos estabelecidos no artigo 19.°, o 
tribunal competente e a legislação 
aplicável são os do país onde foi sofrido o 
prejuízo.

Or. fr

Justificação

A relatora de parecer deseja especificar a legislação aplicável.
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Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Prestadores de serviços de confiança de 
países terceiros

Prestadores de serviços de confiança 
qualificados de países terceiros

Or. fr

Justificação

Uma vez que o presente artigo apenas introduz disposições relativas aos prestadores de 
serviços de confiança qualificados, o título deve ser modificado em conformidade.

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os serviços de confiança qualificados e 
os certificados qualificados fornecidos por 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados estabelecidos num país 
terceiro devem ser aceites como serviços 
de confiança qualificados e certificados 
qualificados fornecidos por prestadores de 
serviços de confiança qualificados 
estabelecidos no território da União 
Europeia, se os serviços de confiança 
qualificados ou os certificados qualificados 
originários do país terceiro forem 
reconhecidos ao abrigo de um acordo entre 
a União e os países terceiros ou 
organizações internacionais em 
conformidade com o artigo 218.º do TFUE.

1. Os serviços de confiança qualificados e 
os certificados qualificados fornecidos por 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados estabelecidos num país 
terceiro devem ser aceites como serviços 
de confiança qualificados e certificados 
qualificados fornecidos por prestadores de 
serviços de confiança qualificados 
estabelecidos no território da União 
Europeia:

(a) se os serviços de confiança qualificados 
ou os certificados qualificados originários 
do país terceiro forem reconhecidos ao 
abrigo de um acordo entre a União e os 
países terceiros ou organizações 
internacionais em conformidade com o 
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artigo 218.º do TFUE;
(b) na condição, segundo o princípio de 
reciprocidade, de os serviços de confiança 
qualificados e os certificados qualificados 
apresentados pelos prestadores de serviços 
de confiança qualificados da União serem 
reconhecidos pelo país terceiro ou por 
organizações internacionais.

Or. fr

Justificação

A relatora de parecer defende, com a preocupação de não penalizar as empresas que se 
sujeitam aos requisitos de segurança da UE, que o artigo 10.° se deve referir ao princípio de 
reciprocidade para a concretização do reconhecimento dos prestadores de serviços de 
confiança qualificados.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita ao n.º 1, tais acordos 
devem garantir que os requisitos aplicáveis 
aos serviços de confiança qualificados e 
aos certificados qualificados fornecidos por 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados estabelecidos no território da 
União sejam cumpridos pelos prestadores 
de serviços de confiança dos países 
terceiros ou organizações internacionais, 
especialmente no que se refere à proteção 
dos dados pessoais, à segurança e à 
supervisão.

2. No que respeita ao n.º 1, tais acordos 
devem garantir que os requisitos aplicáveis 
aos serviços de confiança qualificados e 
aos certificados qualificados fornecidos por 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados estabelecidos no território da 
União sejam cumpridos pelos prestadores 
de serviços de confiança dos países 
terceiros ou organizações internacionais, 
especialmente a segurança dos serviços de 
confiança prestados e o controlo dos 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados.
O país terceiro em causa garante uma
proteção adequada dos dados pessoais, em 
conformidade com o artigo 25.°, n.º 2, da 
Diretiva 95/46/CE.

Or. fr
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Justificação

A relatora de parecer deseja introduzir uma referência ao ponto da legislação europeia 
relativa à proteção de dados pessoais que especifica o caráter adequado do nível de proteção 
oferecido por um país terceiro, que deve ser avaliado à luz de todas as circunstâncias 
relativas a uma transferência ou a uma categoria de transferências de dados.

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 12 

Texto da Comissão Alteração

Os serviços de confiança oferecidos e os 
produtos de utilizador final utilizados na 
oferta desses serviços devem, sempre que 
possível, ser tornados acessíveis às pessoas 
com deficiência.

Os serviços de confiança oferecidos e os 
produtos de utilizador final utilizados na 
oferta desses serviços devem, tal como 
previsto pelo direito da União, ser 
tornados acessíveis às pessoas com 
deficiência.

Or. fr

Justificação

A Comissão publicou recentemente uma proposta de diretiva relativa à acessibilidade das 
pessoas com deficiência e o presente regulamento deve referir-se a esta diretiva quando a 
mesma for adotada.

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) dados estatísticos sobre o mercado e a 
utilização dos serviços de confiança 
qualificados, incluindo informações sobre 
os próprios prestadores de serviços de 
confiança qualificados, os serviços de 
confiança qualificados que oferecem, os 
produtos que utilizam e uma descrição 
geral dos seus clientes.

(c) dados estatísticos sobre o mercado e a 
utilização dos serviços de confiança 
qualificados.

Or. fr
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Justificação

A relatora de parecer considera que estas informações não são úteis e não devem, por 
conseguinte, ser incluídas no regulamento.

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Supervisão dos prestadores de serviços de 

confiança
A fim de facilitar a fiscalização por parte 
da entidade supervisora, prevista no 
artigo 13.°, n.º 2, alínea a), os prestadores 
de serviços de confiança notificam à 
entidade supervisora a sua intenção de 
iniciar a oferta de um serviço de 
confiança qualificado e comunicam-lhe 
as medidas técnicas e organizacionais 
adotadas para gerir os riscos associados à 
segurança dos serviços de confiança que 
prestam em conformidade com o artigo 
15.°, n.º 1.

Or. fr

Justificação

A relatora de parecer deseja acrescentar este novo artigo para facilitar a atividade de 
fiscalização dos prestadores de serviços de confiança que compete à entidade supervisora 
(subentendido, os prestadores de serviços de confiança não qualificados) e a fim de garantir 
um valor jurídico mínimo aos serviços de confiança não qualificados.

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados devem notificar a entidade 
supervisora da sua intenção de começarem 
a prestar um serviço de confiança 

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados devem notificar a entidade 
supervisora da sua intenção de começarem 
a prestar um serviço de confiança 
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qualificado, devendo apresentar à dita 
entidade o relatório de uma auditoria de 
segurança efetuada por um organismo 
independente reconhecido, como previsto 
no artigo 16.º, n.º 1. Os prestadores de 
serviços de confiança qualificados podem 
começar a prestar o serviço de confiança 
qualificado após terem entregue a 
notificação e o relatório de auditoria de 
segurança à entidade supervisora.

qualificado, devendo apresentar à dita 
entidade o relatório de uma auditoria de 
segurança efetuada por um organismo 
independente reconhecido, como previsto 
no artigo 16.º, n.º 1.

Or. fr

Justificação

A transmissão das informações à entidade supervisora não significa que o prestador de 
serviços de confiança qualificado cumpriu as exigências que lhe incumbem e, portanto, A 
relatora de parecer defende que, antes da autorização de abertura de um serviço de 
confiança qualificado e da inclusão na lista de confiança, o prestador de serviços de 
confiança qualificado receba o aval da entidade supervisora.

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma vez entregues à entidade 
supervisora os documentos pertinentes, 
em conformidade com o n.º 1, os 
prestadores de serviços qualificados são 
incluídos nas listas de confiança a que se 
refere o artigo 18.º indicando que a 
notificação foi entregue.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A transmissão das informações à entidade supervisora não significa que o prestador de 
serviços de confiança qualificado cumpriu as exigências que lhe incumbem e, portanto, A 
relatora de parecer defende que, antes da autorização de abertura de um serviço de 
confiança qualificado e da inclusão na lista de confiança, o prestador de serviços de 
confiança qualificado receba o aval da entidade supervisora.
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Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A entidade supervisora verifica a 
conformidade do prestador de serviços de 
confiança qualificado e dos serviços 
qualificados que ele presta com os 
requisitos do regulamento.

A entidade supervisora verifica a 
conformidade do prestador de serviços de 
confiança qualificado e dos serviços 
qualificados que ele presta com os 
requisitos do regulamento, no prazo de um 
mês a contar da notificação referida no 
artigo 17.°, n.º 1.

Or. fr

Justificação

Uma vez que a abertura de um serviço de confiança qualificado está doravante dependente 
da aprovação explícita da autoridade supervisora, A relatora de parecer sugere que seja 
imposto um prazo de resposta a esta autoridade.

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A entidade supervisora indica, nas listas de 
confiança, o estatuto de qualificado dos 
prestadores de serviços qualificados e dos 
serviços de confiança qualificados que eles 
prestam após a conclusão positiva da 
verificação, o mais tardar um mês após a 
notificação efetuada em conformidade 
com o n.º 1.

A entidade supervisora indica, nas listas de 
confiança e sem atrasos indevidos, o 
estatuto de qualificado dos prestadores de 
serviços qualificados e dos serviços de 
confiança qualificados que eles prestam 
após a conclusão positiva da verificação.

Or. fr

Justificação

Uma vez que a abertura de um serviço de confiança qualificado está doravante dependente 
da verificação do relatório de auditoria, a comunicação do resultado não pode ser, sem 
justificação, demasiado demorada.
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Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, no que diz respeito à definição 
das informações referidas no n.º 1.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A definição das informações relativas aos prestadores de serviços de confiança qualificados 
deve figurar num ato de execução e não num ato delegado.

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir as especificações técnicas 
e os formatos das listas de confiança, 
aplicáveis para efeitos do disposto nos n.ºs 
1 a 4. Esses atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 39.º, n.º 2.

6. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir as informações referidas 
no n.º 1, as especificações técnicas e os 
formatos das listas de confiança, aplicáveis 
para efeitos do disposto nos n.ºs 1 a 4. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2.

Or. fr

Justificação

A definição das informações relativas aos prestadores de serviços de confiança qualificados 
deve figurar num ato de execução e não num ato delegado.

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Serviço de marca de confiança 

qualificada «UE»
1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados podem utilizar um serviço de 
marca de confiança qualificada «UE» 
para a apresentação e a publicidade dos 
seus serviços de confiança qualificados 
que satisfaçam os requisitos estabelecidos 
no presente regulamento. 
2. Ao recorrerem ao serviço de marca de 
confiança qualificada «UE» referido no 
n.º 1, os prestadores de confiança 
qualificados assumem a sua 
responsabilidade quanto à conformidade 
dos serviços com todas as exigências 
aplicáveis referidas no regulamento.
3. A Comissão, por via de atos de 
execução, determina critérios específicos 
obrigatórios no que diz respeito à 
apresentação, à composição, à dimensão e 
à conceção da marca de confiança 
qualificada «UE». Estes atos de execução 
devem ser adotados de acordo com o 
procedimento de exame, a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2.

Or. fr

Justificação

O objetivo é, mediante esta marca de confiança, já exigida pelo Parlamento Europeu na sua 
Resolução, de 26 de outubro de 2012, relativa à concretização do mercado único digital, 
reforçar a confiança em linha dos utilizadores, ao criar um marcador europeu facilmente 
identificável. Além disso, em consonância com o objetivo de elevar o nível de segurança dos 
serviços de confiança em linha, um prestador de serviços de confiança qualificado que 
respeite os requisitos visados, nomeadamente, no artigo 19.°, deve poder beneficiar deste 
marcador e de um valor acrescentado no comércio eletrónico.

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A forma eletrónica de uma assinatura, 
por si só, não pode ser motivo para que 
lhe sejam negados efeitos legais e a 
admissibilidade enquanto prova em 
processos judiciais.

1. A assinatura eletrónica tem efeitos 
legais e pode ser admitida enquanto prova 
em processos judiciais, sendo no entanto 
de relembrar que a assinatura eletrónica 
qualificada tem um nível de segurança 
superior aos outros tipos de assinaturas 
eletrónicas.

Or. fr

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se for exigida uma assinatura eletrónica 
com um nível de garantia de segurança 
inferior ao de uma assinatura eletrónica 
qualificada, nomeadamente por um Estado-
Membro, para se aceder a um serviço em 
linha oferecido por um organismo público, 
com base numa avaliação adequada dos 
riscos envolvidos em tal serviço, devem ser 
reconhecidas e aceites todas as assinaturas
eletrónicas que ofereçam pelo menos o 
mesmo nível de garantia de segurança.

4. Se for exigida uma assinatura eletrónica 
com um nível de segurança inferior ao de 
uma assinatura eletrónica qualificada, 
nomeadamente por um Estado-Membro, 
para se aceder a um serviço em linha 
oferecido por um organismo público, com 
base numa avaliação adequada dos riscos 
envolvidos em tal serviço, devem ser 
reconhecidas e aceites todas as assinaturas 
eletrónicas que ofereçam pelo menos o 
mesmo nível de garantia de segurança.

Or. fr

Justificação

O termo «garantia» não traz nenhuma mais-valia ao texto.

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não poderão 
exigir, para o acesso transfronteiras a um 

5. Os Estados-Membros não poderão 
exigir, para o acesso transfronteiras a um 
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serviço em linha oferecido por um 
organismo público, uma assinatura 
eletrónica com um nível de garantia de 
segurança superior ao de uma assinatura 
eletrónica qualificada.

serviço em linha oferecido por um 
organismo público, uma assinatura 
eletrónica com um nível de segurança 
superior ao de uma assinatura eletrónica 
qualificada.

Or. fr

Justificação

O termo «garantia» não traz nenhuma mais-valia ao texto.

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, no que diz respeito à definição 
dos diferentes níveis de segurança das 
assinaturas eletrónicas referidos no n.º 4.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Uma vez que a definição dos diferentes níveis de segurança das assinaturas eletrónicas é um 
elemento central do regulamento, A relatora de parecer não considera ser adequado atribuir 
esta matéria a um ato delegado.

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se for exigido um selo eletrónico com 
um nível de garantia de segurança inferior 
ao de um selo eletrónico qualificado, 
nomeadamente por um Estado-Membro, 
para aceder a um serviço em linha 
oferecido por um organismo público, com 
base numa avaliação adequada dos riscos 
envolvidos em tal serviço, devem ser 

4. Se for exigido um selo eletrónico com 
um nível de segurança inferior ao de um 
selo eletrónico qualificado, nomeadamente 
por um Estado-Membro, para aceder a um 
serviço em linha oferecido por um 
organismo público, com base numa 
avaliação adequada dos riscos envolvidos 
em tal serviço, devem ser aceites todos os 
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aceites todos os selos eletrónicos que 
ofereçam pelo menos o mesmo nível de 
garantia de segurança.

selos eletrónicos que ofereçam pelo menos 
o mesmo nível de garantia de segurança.

Or. fr

Justificação

O termo «garantia» não traz nenhuma mais-valia ao texto.

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não poderão exigir 
para o acesso a um serviço em linha 
oferecido por um organismo do setor 
público um selo eletrónico com um nível 
de garantia de segurança superior ao dos 
selos eletrónicos qualificados.

5. Os Estados-Membros não poderão exigir 
para o acesso a um serviço em linha 
oferecido por um organismo do setor 
público um selo eletrónico com um nível 
de segurança superior ao dos selos 
eletrónicos qualificados.

Or. fr

Justificação

O termo «garantia» não traz nenhuma mais-valia ao texto.

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para a definição dos diferentes 
níveis de garantia de segurança dos selos 
eletrónicos, conforme referidos no n.º 4.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Uma vez que a definição dos diferentes níveis de segurança dos selos eletrónicos é um 
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elemento central do regulamento, A relatora de parecer não considera ser adequado atribuir 
esta matéria a um ato delegado.

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para a especificação dos 
mecanismos de envio ou de receção dos 
dados com recurso a serviços de entrega 
eletrónica, que devem ser utilizados tendo 
em vista promover a interoperabilidade 
destes serviços.

Suprimido

Or. fr

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder para adotar atos delegados 
referido nos artigos 8.º, n.º 3, 13.º, n.º 5, 
15.º, n.º 5, 16.º, n.º 5, 18.º, n.º 5, 20.º, n.º 6,
21.º, n.º 4, 23.º, n.º 3, 25.º, n.º 2, 27.º, n.º 2, 
28.º, n.º 6, 29.º, n.º 4, 30.º, n.º 2, 31.º, 35.º, 
n.º 3, e 37.º, n.º 3, é conferido à Comissão 
por um período de tempo indeterminado a 
partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

2. O poder para adotar atos delegados 
referido nos artigos 8.º, n.º 3, 13.º, n.º 5, 
15.º, n.º 5, 16.º, n.º 5, 21.º, n.º 4, 23.º, n.º 3, 
25.º, n.º 2, 27.º, n.º 2, 29.º, n.º 4, 30.º, n.º 2, 
31.º e 37.º, n.º 3, é conferido à Comissão 
por um período de tempo indeterminado a 
partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. fr

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poder referida nos 
artigos 8.º, n.º 3, 13.º, n.º 5, 15.º, n.º 5, 16.º, 
n.º 5, 18.º, n.º 5, 20.º, n.º 6, 21.º, n.º 4, 23.º, 
n.º 3, 25.º, n.º 2, 27.º, n.º 2, 28.º, n.º 6, 29.º, 
n.º 4, 30.º, n.º 2, 31.º, 35.º, n.º 3, e 37.º, 
n.º 3, pode ser revogada em qualquer altura 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos 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. Essa decisão em nada 
prejudica a validade de eventuais atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poder referida nos 
artigos 8.º, n.º 3, 13.º, n.º 5, 15.º, n.º 5, 16.º, 
n.º 5, 21.º, n.º 4, 23.º, n.º 3, 25.º, n.º 2, 27.º, 
n.º 2, 29.º, n.º 4, 30.º, n.º 2, 31.º e 37.º, n.º 
3, pode ser revogada em qualquer altura 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho.  A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos 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. Essa decisão em nada 
prejudica a validade de eventuais atos 
delegados já em vigor.

Or. fr

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos termos 
dos artigos 8.º, n.º 3, 13.º, n.º 5, 15.º, n.º 5, 
16.º, n.º 5, 18.º, n.º 5, 20.º, n.º 6, 21.º, n.º 4, 
23.º, n.º 3, 25.º, n.º 2, 27.º, n.º 2, 28.º, n.º 6,
29.º, n.º 4, 30.º, n.º 2, 31.º, 35.º, n.º 3, e 
37.º, n.º 3, só pode entrar em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não formularão objeções. O referido 
prazo é prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos termos 
dos artigos 8.º, n.º 3, 13.º, n.º 5, 15.º, n.º 5, 
16.º, n.º 5, 21.º, n.º 4, 23.º, n.º 3, 25.º, n.º 2, 
27.º, n.º 2, 29.º, n.º 4, 30.º, n.º 2, 31.ºe 37.º, 
n.º 3, só pode entrar em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não formularão objeções. O referido 
prazo é prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.
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Or. fr

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do presente regulamento. O 
primeiro relatório é apresentado o mais 
tardar quatro anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento. Os relatórios 
subsequentes são apresentados com uma 
periodicidade de quatro anos.

(1) A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do presente regulamento. O 
primeiro relatório deve ser apresentado o 
mais tardar dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento. Os 
relatórios subsequentes são apresentados 
com uma periodicidade de quatro anos.

Or. fr

Justificação

Tendo em conta as novidades introduzidas no regulamento e a sua aplicabilidade direta no 
direito nacional dos Estados-Membros, A relatora de parecer considera que o primeiro 
relatório de avaliação deveria ser apresentado o mais tardar dois anos após a entrada em 
vigor do regulamento.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Este relatório permite determinar se 
convém modificar o âmbito de aplicação 
do presente regulamento para ter em 
conta a evolução das tecnologias, do 
mercado e do contexto jurídico nos 
Estados-Membros e do ponto de vista 
internacional e, de modo geral, indica se o 
regulamento permitiu atingir os objetivos 
fixados para reforçar o clima de 
confiança no ambiente em linha. O 
relatório contém, nomeadamente, uma 
avaliação da aplicação dos artigos 13.°, 
16.° e 19.°. Este relatório é acompanhado, 
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se for caso disso, de propostas legislativas.

Or. fr


