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Alteração 51
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Criar confiança no ambiente em linha é 
fundamental para o desenvolvimento 
económico. A falta de confiança leva os 
consumidores, as empresas e as 
administrações a hesitarem em realizar 
transações por via eletrónica e em adotar 
novos serviços.

(1) Criar confiança no ambiente em linha é 
fundamental para o desenvolvimento 
económico e social. A falta de confiança, 
nomeadamente devido à incerteza 
jurídica, leva os consumidores, as 
empresas e as administrações a hesitarem 
em realizar transações por via eletrónica e 
em adotar novos serviços.

Or. en

Justificação

O que está efetivamente em causa é aumentar a segurança jurídica, a qual deve, pois, ser 
perseguida desde o início. O conceito de desenvolvimento social baseia-se no projeto de 
parecer da deputada Marita Ulvskog.

Alteração 52
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O presente regulamento pretende 
reforçar a confiança nas transações 
eletrónicas no mercado interno, permitindo 
que as interações eletrónicas entre as 
empresas, os cidadãos e as autoridades 
públicas se processem de um modo seguro 
e sem descontinuidades, aumentando 
assim a eficácia dos serviços públicos e 
privados em linha, os negócios eletrónicos 
e o comércio eletrónico na União.

(2) O presente regulamento pretende 
reforçar a confiança nas transações 
eletrónicas no mercado interno criando 
uma base comum que permita interações 
eletrónicas juridicamente seguras entre as 
empresas, os cidadãos e as autoridades 
públicas, aumentando assim a eficácia dos 
serviços públicos e privados em linha, os 
negócios eletrónicos e o comércio 
eletrónico na União.

Or. en
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Justificação

Uma vez mais, o que está em causa é a segurança jurídica.

Alteração 53
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Diretiva 1999/93/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro 
de 1999, relativa a um quadro legal 
comunitário para as assinaturas eletrónicas 
cobria essencialmente as assinaturas 
eletrónicas sem oferecer um quadro 
transnacional e transetorial geral que 
garantisse transações eletrónicas seguras, 
fiáveis e fáceis de realizar. O presente 
regulamento melhora e desenvolve o 
acervo da diretiva.

(3) A Diretiva 1999/93/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro 
de 1999, relativa a um quadro legal 
comunitário para as assinaturas eletrónicas 
cobria essencialmente as assinaturas 
eletrónicas sem oferecer um quadro 
transnacional e transetorial geral que 
garantisse transações eletrónicas seguras, 
fiáveis e fáceis de realizar. O presente 
regulamento colmata estas lacunas.

Or. en

Justificação

A Diretiva 1999/93/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 1999, 
relativa a um quadro legal comunitário para as assinaturas eletrónicas cobria 
essencialmente as assinaturas eletrónicas sem oferecer um quadro transnacional e 
transetorial geral que garantisse transações eletrónicas seguras, fiáveis e fáceis de realizar. 
O presente regulamento colmata estas lacunas.

Alteração 54
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Conselho Europeu convidou a 
Comissão a criar um mercado único digital 

(5) O Conselho Europeu convidou a 
Comissão a criar um mercado único digital 
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até 2015, para que se façam progressos 
rápidos em áreas fundamentais da 
economia digital, e a promover um 
mercado único digital completamente 
integrado facilitando a utilização 
transfronteiras dos serviços em linha, 
dando particular atenção à facilitação da 
identificação e da autenticação eletrónicas 
seguras.

até 2015, para que se façam progressos 
rápidos em áreas fundamentais da 
economia digital, e a promover um 
mercado único digital completamente 
integrado facilitando a utilização 
transfronteiras dos serviços em linha, 
dando particular atenção à facilitação da 
autenticação e da identificação eletrónicas 
seguras.

Or. en

Alteração 55
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Conselho convidou a Comissão a 
contribuir para o mercado único digital 
criando condições adequadas para o 
reconhecimento mútuo entre os países de 
tecnologias facilitadoras fundamentais, 
como a identificação eletrónica, os 
documentos eletrónicos, as assinaturas 
eletrónicas e os serviços de entrega 
eletrónica, e para a implantação de serviços 
de administração pública em linha 
interoperáveis em toda a União Europeia.

(6) O Conselho convidou a Comissão a 
contribuir para o mercado único digital 
criando condições adequadas para o 
reconhecimento mútuo entre os países de 
tecnologias facilitadoras fundamentais, 
como a autenticação ou identificação 
eletrónica, os documentos eletrónicos, as 
assinaturas eletrónicas e os serviços de 
entrega eletrónica, e para a implantação de 
serviços de administração pública em linha 
interoperáveis em toda a União Europeia.

Or. en

Alteração 56
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A Diretiva 2002/58/CE do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de julho de 2002, relativa ao 
tratamento de dados pessoais e à proteção 
da privacidade no setor das comunicações 
eletrónicas (Diretiva relativa à 
privacidade e às comunicações 
eletrónicas)1 exorta a Comissão a adotar 
as medidas necessárias para garantir que 
o equipamento terminal seja construído 
de uma forma compatível com o direito de 
os utilizadores protegerem e controlarem 
a utilização dos seus dados pessoais, em 
conformidade com o disposto na 
Diretiva 1999/5/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de março 
de 1999, relativa aos equipamentos de 
rádio e equipamentos terminais de 
telecomunicações e ao reconhecimento 
mútuo da sua conformidade2, e na 
Decisão 87/95/CEE do Conselho de 22 de 
dezembro de 1986 relativa à normalização 
no domínio das tecnologias da 
informação e das telecomunicações3. A 
plataforma multilateral europeia sobre a 
normalização das TIC, criada pela 
Decisão da Comissão, de 28 de novembro 
de 2011, que institui a plataforma 
multilateral europeia sobre a 
normalização no domínio das TIC4, 
parece ser outro agente plausível a 
utilizar nesse sentido, visto que as 
autoridades responsáveis pela proteção de 
dados e o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados dispõem dos recursos 
adequados para participar nos 
procedimentos de normalização relativos 
às tecnologias da informação e da 
comunicação que tratam dados pessoais, 
tal como definidos na Diretiva 95/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 1995, relativa à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados5.
_________________
1 JO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
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2 JO L 91 de 7.4.1999, p. 10.
3 JO L 36 de 7.2.1987, p. 31.
4 JO C 349 de 30.11.2011, p. 4.
5 JO L 281 de 23.11.95, p. 31.

Or. en

Justificação

A presente alteração prevê um mecanismo em que a Comissão, as entidades supervisoras e o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados podem interagir de modo a garantir a aplicação 
harmonizada de serviços de autenticação ou identificação seguros, resilientes e respeitadores 
da privacidade.

Alteração 57
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado 
interno exige que os Estados-Membros
criem pontos de contacto únicos para 
garantir que todos os procedimentos e 
formalidades relativos ao acesso a uma 
atividade de prestação de serviços e ao seu 
exercício possam ser cumpridos
facilmente, à distância e por meios 
eletrónicos, através do ponto de contacto 
único adequado e com as autoridades 
competentes. Muitos serviços em linha 
acessíveis através dos pontos de contacto 
únicos exigem identificação, autenticação e 
assinatura eletrónicas.

(8) A Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado 
interno exige que os Estados-Membros
criem pontos de contacto únicos para 
garantir que o acesso a uma atividade de 
prestação de serviços, nomeadamente, 
relativa às transações, se processe
facilmente, à distância e por meios 
eletrónicos, através do ponto de contacto 
único adequado e com as autoridades 
competentes. Muitos serviços em linha 
acessíveis através dos pontos de contacto 
únicos exigem identificação, autenticação e 
assinatura eletrónicas.

Or. en

Justificação

Pretende-se garantir que nem todos os serviços necessitem subitamente de um sistema de 
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autenticação ou identificação estabelecido pelas autoridades públicas. É importante manter a 
possibilidade de existência de serviços não autenticados. Muito provavelmente, quer 
empresas quer cidadãos notarão a diferença.

Alteração 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Na maioria dos casos, os prestadores de 
serviços de outro Estado-Membro não 
podem utilizar a sua identificação 
eletrónica para aceder a esses serviços, 
porque os sistemas nacionais de 
identificação eletrónica no seu país não são 
reconhecidos nem aceites noutros 
Estados-Membros. Este obstáculo de cariz 
eletrónico impede os prestadores de 
serviços de tirarem pleno partido das 
vantagens do mercado interno. Meios de 
identificação eletrónica mutuamente 
reconhecidos e aceites facilitarão a oferta 
transfronteiras de numerosos serviços no 
mercado interno e permitirão que as 
empresas desenvolvam as suas atividades 
fora de portas sem encontrarem muitos 
obstáculos nas interações com as 
autoridades públicas.

(9) Na maioria dos casos, os prestadores de 
serviços de outro Estado-Membro não 
podem utilizar a sua autenticação ou
identificação eletrónica para aceder a esses 
serviços, porque os sistemas nacionais de 
autenticação ou identificação eletrónica no 
seu país não são reconhecidos nem aceites 
noutros Estados-Membros. Outro 
problema reside no facto de, neste 
momento, os sistemas implantados não 
permitirem que os cidadãos e os 
beneficiários destes serviços cultivem a 
confiança no prestador de serviços através 
de uma autenticação ou identificação 
mútua eficaz. Estes obstáculos de cariz 
eletrónico impedem os prestadores de 
serviços de tirarem pleno partido das 
vantagens do mercado interno. Meios de 
autenticação ou identificação eletrónica 
mutuamente reconhecidos e aceites 
facilitarão a oferta transfronteiras de 
numerosos serviços no mercado interno e 
permitirão que as empresas desenvolvam 
as suas atividades fora de portas sem 
encontrarem muitos obstáculos nas 
interações com as autoridades públicas.

Or. en

Justificação

Outro grande obstáculo à adesão à autenticação e identificação eletrónicas prende-se com o 
facto de, normalmente, existirem poucos, ou nenhuns, meios eficazes de os consumidores 
confirmarem que estão a interagir com o prestador de serviços correto.
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Alteração 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os Estados-Membros devem 
continuar a ter a liberdade de utilizar ou de 
introduzir, para fins de identificação 
eletrónica, meios de acesso aos serviços em 
linha. Devem igualmente poder decidir 
envolver ou não o setor privado na oferta 
desses meios. Os Estados-Membros não 
devem ser obrigados a notificar os seus 
sistemas de identificação eletrónica. A 
decisão de notificar todos, alguns ou 
nenhum dos meios de identificação 
eletrónica abrangidos pelo sistema 
utilizado a nível nacional para aceder a, 
pelo menos, serviços públicos ou serviços 
específicos em linha compete aos 
Estados-Membros.

(12) Os Estados-Membros devem 
continuar a ter a liberdade de utilizar ou de 
introduzir, para fins de autenticação ou
identificação eletrónica, meios de acesso 
aos serviços em linha. Devem igualmente 
poder decidir envolver ou não o setor 
privado na oferta desses meios. Os 
Estados-Membros não devem ser 
obrigados a notificar os seus sistemas de 
identificação eletrónica. A decisão de 
notificar todos, alguns ou nenhum dos 
meios de identificação eletrónica 
abrangidos pelo sistema utilizado a nível 
nacional para aceder a, pelo menos, 
serviços públicos ou serviços específicos 
em linha compete aos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 

(13) Há que estabelecer no regulamento 
algumas condições respeitantes aos meios 
de autenticação ou 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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os Estados-Membros deverão poder 
decidir envolver o setor privado na 
produção de meios de identificação 
eletrónica e autorizar o setor privado a 
utilizar meios de identificação eletrónica 
no âmbito de um sistema notificado para 
fins de identificação sempre que necessário 
para serviços em linha ou transações 
eletrónicas. A possibilidade de utilizar 
esses meios de identificação eletrónica
permitirá que o setor privado recorra à 
identificação e à autenticação eletrónicas já 
amplamente utilizadas em muitos 
Estados-Membros pelo menos para os 
serviços públicos e que seja mais fácil para 
as empresas e para os cidadãos acederem 
aos seus serviços em linha noutros países. 
Para facilitar a utilização desses meios de 
identificação eletrónica a nível 
transfronteiras pelo setor privado, a 
possibilidade de autenticação oferecida 

(14) Os Estados-Membros deverão poder 
decidir envolver o setor privado na 
produção de meios de autenticação ou
identificação eletrónica. De igual modo, as 
entidades do setor privado devem ser 
autorizadas a utilizar meios de
autenticação e identificação eletrónica no 
âmbito de um sistema notificado para fins 
de autenticação ou identificação sempre 
que necessário para serviços em linha ou 
transações eletrónicas. A possibilidade de 
utilizar esses meios de identificação 
eletrónica permitirá que o setor privado 
recorra à identificação e/ou à autenticação 
eletrónicas já amplamente utilizadas em 
muitos Estados-Membros pelo menos para 
os serviços públicos e que seja mais fácil 
para as empresas e para os cidadãos 
acederem aos seus serviços em linha 
noutros países. Para facilitar a utilização 
desses meios de autenticação ou
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pelos Estados-Membros deve estar 
disponível para as partes utilizadoras sem 
discriminações entre o setor público e o 
privado.

identificação eletrónica a nível 
transfronteiras pelo setor privado, a 
possibilidade de autenticação oferecida 
pelos Estados-Membros deve estar 
disponível para as partes utilizadoras sem 
discriminações entre o setor público e o 
privado.

Or. en

Justificação

A formulação original da Comissão suscita dúvidas sobre quem é a parte utilizadora (um 
ator privado) e quanto à distinção entre a utilização de uma parte utilizadora (prestador de 
serviços emitente de certificados) e um produtor de equipamento para interpretar os dados de 
identificação.

Alteração 62
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A utilização transnacional de meios de 
identificação eletrónica no âmbito de um 
sistema notificado exige aos 
Estados-Membros que cooperem para 
assegurar a interoperabilidade técnica. Tal 
exclui a existência de regras técnicas 
nacionais específicas que exijam às partes 
não nacionais que, por exemplo, 
obtenham hardware ou software
específicos para verificar e validar a 
identificação eletrónica notificada. Em 
contrapartida, a imposição de requisitos 
técnicos aos utilizadores, decorrentes das 
especificações inerentes ao tipo de 
dispositivo/testemunho utilizado (por 
exemplo, cartões inteligentes), é 
inevitável.

(15) A utilização transnacional de meios de 
identificação eletrónica no âmbito de um 
sistema notificado exige aos 
Estados-Membros que cooperem para 
assegurar a interoperabilidade técnica. É 
inevitável a imposição de requisitos 
técnicos aos utilizadores, decorrentes das 
especificações inerentes ao tipo de 
dispositivo/testemunho utilizado (por 
exemplo, cartões inteligentes). Os 
Estados-Membros cujos mecanismos de 
identificação dependam de hardware ou 
software específicos para verificar e validar 
a identificação eletrónica notificada têm de 
assegurar esses dispositivos/testemunhos 
de certificação sem custos suplementares 
para os cidadãos da União que não sejam 
seus nacionais ou residentes.

Or. en
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Justificação

Isto permitiria que os Estados-Membros que adotam abordagens mais sofisticadas da 
identificação eletrónica, passando pela autenticação não apenas do cidadão perante o 
serviço público mas também no sentido inverso, mantivessem esse nível de confiança mais 
elevado sem prejudicar a ideia de interoperabilidade.

Alteração 63
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A utilização transnacional de meios de 
identificação eletrónica no âmbito de um 
sistema notificado exige aos 
Estados-Membros que cooperem para 
assegurar a interoperabilidade técnica. Tal 
exclui a existência de regras técnicas 
nacionais específicas que exijam às partes 
não nacionais que, por exemplo, obtenham 
hardware ou software específicos para 
verificar e validar a identificação eletrónica 
notificada. Em contrapartida, a imposição 
de requisitos técnicos aos utilizadores, 
decorrentes das especificações inerentes ao 
tipo de dispositivo/testemunho utilizado 
(por exemplo, cartões inteligentes), é 
inevitável.

(15) A utilização transnacional de meios de 
identificação eletrónica no âmbito de um 
sistema notificado exige aos 
Estados-Membros que cooperem para 
assegurar a interoperabilidade técnica em 
conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica. Tal exclui a 
existência de regras técnicas nacionais 
específicas que exijam às partes não 
nacionais que, por exemplo, obtenham 
hardware ou software específicos para 
verificar e validar a identificação eletrónica 
notificada. Em contrapartida, a imposição 
de requisitos técnicos aos utilizadores, 
decorrentes das especificações inerentes ao 
tipo de dispositivo/testemunho utilizado 
(por exemplo, cartões inteligentes), é 
inevitável.

Or. en

Alteração 64
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A cooperação entre os 
Estados-Membros deve visar garantir a 
interoperabilidade técnica dos sistemas de 
identificação eletrónica notificados, a fim 
de criar um nível elevado de confiança e 
segurança, adequado ao grau de risco. A 
troca de informações e a partilha das 
melhores práticas entre os 
Estados-Membros tendo em vista o seu 
reconhecimento mútuo deverão facilitar 
essa cooperação.

(16) A cooperação entre os 
Estados-Membros deve visar garantir a 
interoperabilidade técnica dos sistemas de 
identificação eletrónica notificados, a fim 
de criar um nível elevado de confiança e 
segurança, adequado ao grau de risco. A 
troca de informações e a partilha das 
melhores práticas entre os 
Estados-Membros, nomeadamente em 
matéria de serviços eletrónicos tidos como 
bastante relevantes a nível 
transfronteiras, tendo em vista o seu 
reconhecimento mútuo deverão facilitar 
essa cooperação.

Or. en

Alteração 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A cooperação entre os 
Estados-Membros deve visar garantir a 
interoperabilidade técnica dos sistemas de 
identificação eletrónica notificados, a fim 
de criar um nível elevado de confiança e 
segurança, adequado ao grau de risco. A 
troca de informações e a partilha das
melhores práticas entre os 
Estados-Membros tendo em vista o seu 
reconhecimento mútuo deverão facilitar 
essa cooperação.

(16) A cooperação entre os 
Estados-Membros deve visar garantir a 
interoperabilidade técnica dos sistemas de 
autenticação ou identificação eletrónica 
notificados, a fim de criar um nível elevado 
de confiança e segurança, adequado ao 
grau de risco. A troca de informações e a 
partilha das melhores práticas entre os 
Estados-Membros tendo em vista o seu 
reconhecimento mútuo deverão facilitar 
essa cooperação.

Or. en
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Alteração 66
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento deve 
igualmente estabelecer um quadro legal 
geral para a utilização dos serviços de 
confiança eletrónicos. No entanto, não 
deve criar uma obrigação geral de 
utilização dos mesmos. Designadamente, 
não deve abranger a oferta de serviços 
baseada em acordos voluntários de direito 
privado. Também não deve abranger 
aspetos relacionados com a conclusão e a 
validade de contratos ou outras obrigações 
legais caso existam requisitos de caráter 
formal prescritos pelo direito nacional ou 
da União,

(17) O presente regulamento deve 
igualmente estabelecer um quadro legal 
geral para a utilização dos serviços de 
confiança eletrónicos sem criar uma 
obrigação geral de utilização dos mesmos. 
Designadamente, não deve abranger a 
oferta de serviços baseada em acordos 
voluntários de direito privado. Os 
Estados-Membros devem assegurar 
condições de igualdade entre os serviços 
de confiança eletrónicos, 
independentemente de serem prestados 
em condições determinadas pelo direito 
público ou privado.
De igual modo, o presente regulamento 
não abrange aspetos relacionados com a 
conclusão e a validade de contratos ou 
outras obrigações legais caso existam 
requisitos de caráter formal prescritos pelo 
direito nacional ou da União.

No entanto, os Estados-Membros devem 
assegurar que as formas prescritas pelo 
direito nacional ou da União não 
prejudicam a validade jurídica e a 
eficácia dos serviços de confiança 
eletrónicos estabelecidos entre empresas 
públicas ou privadas.

Or. en

Alteração 67
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) Os Estados-Membros devem 
permanecer livres de definir outros tipos de 
serviços de confiança para além dos que 
figuram na lista fechada de serviços de 
confiança prevista no presente 
regulamento, tendo em vista o seu 
reconhecimento a nível nacional como 
serviços de confiança qualificados.

(19) Os Estados-Membros devem 
permanecer livres de definir outros tipos de 
serviços de confiança para além dos que 
figuram na lista fechada de serviços de 
confiança prevista no presente 
regulamento, tendo em vista o seu 
reconhecimento a nível nacional como 
serviços de confiança.

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto).

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 22.

Alteração 68
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para aumentar a confiança do 
público no mercado interno e promover a 
utilização de serviços e produtos de 
confiança, devem ser introduzidas as 
noções de serviço de confiança 
qualificado e de prestador de serviço de 
confiança qualificado, tendo em vista 
indicar os requisitos e obrigações a 
cumprir para assegurar um nível elevado 
de segurança em todos os serviços e 
produtos de confiança qualificados que 
sejam utilizados ou fornecidos.

Suprimido

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
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texto).

Or. en

Justificação

Não é necessário introduzir o conceito de prestador de serviço de confiança qualificado. A 
fiabilidade de um prestador de serviços de confiança dependerá sempre e apenas da sua 
responsabilidade. A melhor maneira de garantir o rigor e o avanço das soluções técnicas 
consiste em submetê-las de forma coerente e contínua ao controlo dos seus pares. Este 
método de autorregulação já resultou antes no setor da segurança. Uma entidade 
supervisora em cada um dos Estados-Membros não mudaria a situação.

Alteração 69
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para aumentar a confiança do público 
no mercado interno e promover a utilização 
de serviços e produtos de confiança, devem 
ser introduzidas as noções de serviço de 
confiança qualificado e de prestador de 
serviço de confiança qualificado, tendo em 
vista indicar os requisitos e obrigações a 
cumprir para assegurar um nível elevado 
de segurança em todos os serviços e 
produtos de confiança qualificados que 
sejam utilizados ou fornecidos.

(22) Para aumentar a confiança do público 
no mercado interno e promover a utilização 
de serviços e produtos de confiança, devem 
ser introduzidas as noções de serviço de 
confiança qualificado e de prestador de 
serviço de confiança qualificado, tendo em 
vista indicar os requisitos e obrigações a 
cumprir para assegurar um nível elevado 
de segurança em todos os serviços e 
produtos de confiança qualificados que 
sejam utilizados ou fornecidos. As 
assinaturas eletrónicas qualificadas e 
avançadas podem ser juridicamente 
equivalentes às assinaturas manuscritas. 
O presente regulamento em nada limita a 
capacidade de uma pessoa singular ou 
coletiva para provar a não fiabilidade de 
uma forma de assinatura eletrónica. 
Contudo, no caso de uma assinatura
eletrónica qualificada, o ónus da prova 
deve incumbir à parte contestante que 
questiona a identidade do signatário.

Or. en
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Justificação

Deve ficar claro que uma assinatura não qualificada pode ter o mesmo efeito de uma 
assinatura manuscrita. A única diferença reside no ónus da prova.

Alteração 70
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Em consonância com as obrigações 
previstas na Convenção das Nações Unidas 
sobre os direitos das pessoas com 
deficiência, que entrou em vigor na UE, as 
pessoas com deficiência devem poder 
utilizar os serviços de confiança oferecidos 
e os produtos de utilizador final utilizados 
nesses serviços em condições idênticas às 
dos outros consumidores.

(23) Em consonância com as obrigações 
previstas na Convenção das Nações Unidas 
sobre os direitos das pessoas com 
deficiência, que entrou em vigor na UE, e 
dando pleno cumprimento à legislação da 
União relativa à acessibilidade dos sítios 
Web dos organismos do setor público, as 
pessoas com deficiência devem poder 
utilizar os serviços de confiança e de 
identificação eletrónica, bem como os 
produtos de utilizador final utilizados 
nesses serviços, em condições idênticas às 
dos outros consumidores.

Or. en

Alteração 71
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Um prestador de serviços de 
confiança opera num ambiente 
particularmente sensível, no qual muitas 
outras partes dependem da integridade 
dos seus serviços. Nomeadamente, os 
clientes destes serviços partem do 
princípio de que eles são sempre fiáveis. 
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Deste modo, importa que eles evitem os 
conflitos de interesses. No interesse da 
boa governação no contexto das 
assinaturas eletrónicas e da identificação 
eletrónica, os prestadores de serviços de 
confiança não devem, de um modo geral, 
ser operados nem detidos por entidades 
que prestem serviços dependentes dos seus 
serviços de confiança. A supervisão deve 
ser assegurada por uma entidade 
supervisora competente.

Or. en

Justificação

A separação da funcionalidade de um prestador de serviços de confiança da de um prestador 
de serviços que exija confiança diminui as possibilidades de prevalência de um interesse 
único ou de exercício de uma influência indevida sobre o prestador de serviços de confiança. 
Este é um princípio importante para o estabelecimento dos elos de confiança adequados no 
mercado das assinaturas eletrónicas.

Alteração 72
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) As entidades supervisoras deverão 
cooperar e trocar informações com as 
autoridades responsáveis pela proteção de 
dados a fim de garantir a correta aplicação 
da legislação relativa à proteção de dados 
pelos prestadores de serviços. A troca de 
informações deverá, nomeadamente, 
abranger os incidentes de segurança e as 
violações dos dados pessoais.

(25) Os prestadores de serviços de 
confiança e os organismos nacionais 
responsáveis pela acreditação ou a 
supervisão devem cumprir os requisitos 
constantes da Diretiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 1995, relativa à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados.
Os Estados-Membros devem igualmente 
assegurar que os prestadores de serviços 
de confiança e os organismos nacionais 
responsáveis pela acreditação ou a 
supervisão cooperam e trocam
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informações com as autoridades 
responsáveis pela proteção de dados a fim 
de garantir a correta aplicação da 
legislação relativa à proteção de dados 
pelos prestadores de serviços. A troca de 
informações deverá, nomeadamente, 
abranger os incidentes de segurança e as 
violações dos dados pessoais, se a 
legislação aplicável assim o estabelecer.

Or. en

Alteração 73
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Todos os Estados-Membros deverão 
cumprir requisitos essenciais comuns em 
matéria de supervisão, a fim de garantir, 
para os serviços de confiança qualificados, 
um nível de segurança comparável. Para 
facilitar a aplicação coerente desses 
requisitos em toda a União, os 
Estados-Membros deverão adotar 
procedimentos comparáveis e trocar 
informações sobre as suas atividades de 
supervisão e as melhores práticas neste 
domínio.

(28) Todos os Estados-Membros deverão 
cumprir requisitos essenciais comuns em 
matéria de supervisão, a fim de garantir, 
para os serviços de confiança, um nível de 
segurança comparável. Para facilitar a 
aplicação coerente desses requisitos em 
toda a União, os Estados-Membros deverão 
adotar procedimentos comparáveis e trocar 
informações sobre as suas atividades de 
supervisão e as melhores práticas neste 
domínio.

Or. en

Alteração 74
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 29



PE510.784v01-00 20/175 AM\936276PT.doc

PT

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, em conformidade com a 
Diretiva 95/46/CE, 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.

Or. en

Alteração 75
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Para permitir à Comissão e aos 
Estados-Membros avaliar o impacto do 
presente regulamento, deve exigir-se às 
entidades supervisoras que forneçam dados 
estatísticos sobre os serviços de confiança 
qualificados e sobre a sua utilização.

(31) Para permitir à Comissão e aos 
Estados-Membros avaliar o impacto do 
presente regulamento, deve exigir-se às 
entidades supervisoras que forneçam dados 
estatísticos sobre os serviços de confiança 
e a sua utilização.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 22.

Alteração 76
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Para garantir a sustentabilidade e a 
durabilidade dos serviços de confiança 

(33) Para garantir a sustentabilidade e a 
durabilidade dos serviços de confiança com 
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qualificados e promover a confiança dos 
utilizadores na sua continuidade, as 
entidades supervisoras devem garantir que 
os dados dos prestadores de serviços de 
confiança qualificados sejam preservados 
e mantidos acessíveis durante um período 
de tempo adequado mesmo que um 
prestador de serviços de confiança 
qualificados deixe de existir.

missões claramente públicas e promover a 
confiança dos utilizadores na sua 
continuidade, as entidades supervisoras 
devem garantir que os dados desses
prestadores de serviços de confiança sejam 
preservados e mantidos acessíveis durante 
um período de tempo adequado mesmo que 
um desses prestadores de serviços de 
confiança deixe de existir.

Or. en

Justificação

Esta alteração torna as entidades supervisoras responsáveis pela continuidade apenas dos
prestadores de serviços de confiança que prestem um serviço a um Estado-Membro com vista 
a assegurar uma função pública. De igual modo, em consonância com os considerandos 22, 
28 e 31, elimina as referências aos prestadores de serviços de confiança qualificados.

Alteração 77
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Para garantir a sustentabilidade e a 
durabilidade dos serviços de confiança 
qualificados e promover a confiança dos 
utilizadores na sua continuidade, as 
entidades supervisoras devem garantir que 
os dados dos prestadores de serviços de 
confiança qualificados sejam preservados e 
mantidos acessíveis durante um período de 
tempo adequado mesmo que um prestador 
de serviços de confiança qualificados deixe 
de existir.

(33) Para garantir a sustentabilidade e a 
durabilidade dos serviços de confiança 
qualificados e promover a confiança dos 
utilizadores na sua continuidade, as 
entidades supervisoras devem garantir que 
os dados recolhidos pelos prestadores de 
serviços de confiança qualificados sejam 
preservados e mantidos acessíveis durante 
um período de tempo adequado mesmo que 
um prestador de serviços de confiança 
qualificados deixe de existir.

Or. en

Alteração 78
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para facilitar a fiscalização dos 
prestadores de serviços de confiança
qualificados, por exemplo no caso de um 
prestador oferecer os seus serviços no 
território de outro Estado-Membro onde 
não está sujeito a supervisão, ou no caso de 
os computadores de um prestador estarem 
localizados no território de um Estado-
Membro diferente daquele em que se 
encontra estabelecido, deve ser criado um 
sistema de assistência mútua entre as 
entidades supervisoras dos 
Estados-Membros.

(34) Para facilitar a fiscalização dos 
prestadores de serviços de confiança, por 
exemplo, no caso de um prestador oferecer 
os seus serviços no território de outro 
Estado-Membro onde não está sujeito a 
supervisão, ou no caso de os computadores 
de um prestador estarem localizados no 
território de um Estado-Membro diferente 
daquele em que se encontra estabelecido, 
deve ser criado um sistema de assistência 
mútua entre as entidades supervisoras dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 79
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Os prestadores de serviços de 
confiança são responsáveis pelo 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
pelo presente regulamento para a prestação 
de serviços de confiança, em particular 
serviços de confiança qualificados. As 
entidades supervisoras têm a
responsabilidade de fiscalizar o 
cumprimento desses requisitos pelos 
prestadores de serviços de confiança.

(35) Os prestadores de serviços de 
confiança são responsáveis pelo 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
pelo presente regulamento para a prestação 
de serviços de confiança. As entidades 
supervisoras têm a responsabilidade de 
fiscalizar o cumprimento desses requisitos 
pelos prestadores de serviços de confiança.

Or. en

Justificação

Além de deverem supervisionar o cumprimento dos requisitos aplicáveis por parte de um 
prestador de serviços de confiança, as entidades supervisoras são dotadas de instrumentos 
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para tomar medidas mais apertadas caso verifiquem que o prestador de serviços de 
confiança em causa não cumpre esses requisitos.

Alteração 80
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Para permitir um processo de 
iniciação eficaz, que deverá levar à 
inclusão em listas de confiança dos 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados e dos serviços de confiança 
qualificados que eles prestam, deverão ser 
encorajadas as interações preliminares 
entre os futuros prestadores de serviços de 
confiança qualificados e a entidade 
supervisora competente, no intuito de 
facilitar as diligências necessárias para a 
oferta de serviços de confiança
qualificados.

(36) Para permitir um processo de 
iniciação eficaz, que deverá levar à 
inclusão em listas de confiança dos 
prestadores de serviços de confiança e dos 
serviços de confiança que eles prestam, 
deverão ser encorajadas as interações 
preliminares entre os futuros prestadores de 
serviços de confiança e a entidade 
supervisora competente, no intuito de 
facilitar as diligências necessárias para a 
oferta de serviços de confiança.

Or. en

Alteração 81
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) As listas de confiança são elementos 
essenciais para a criação de confiança 
entre os operadores do mercado, uma vez 
que indicam o estatuto de qualificado do 
prestador do serviço atribuído por ocasião 
da fiscalização, mas, por outro lado, não 
constituem um requisito prévio para que 
um prestador atinja o estatuto de 
qualificado e preste serviços de confiança 

Suprimido
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qualificados, que resulta do facto de 
respeitar os requisitos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Ver alterações aos considerandos 22, 28, 31, 33, 34 e 35. Importa referir que é possível 
impor requisitos de qualificação à prestação de serviços sem ter de impor a qualificação ao 
prestador de serviços de confiança enquanto tal.

Alteração 82
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Uma vez que tenha sido objeto de uma 
notificação, um serviço de confiança
qualificado não pode ser recusado para o 
cumprimento de um procedimento ou de 
uma formalidade administrativos pelo 
organismo público em causa pelo facto de 
não estar incluído nas listas de confiança 
elaboradas pelos Estados-Membros. Para 
efeitos do presente regulamento, um 
organismo do setor público é qualquer 
autoridade pública ou outra entidade à qual 
é confiada a prestação de serviços de 
administração pública em linha, como 
declarações fiscais em linha, pedidos de 
certidões de nascimento em linha, 
participação em concursos públicos 
eletrónicos, etc.

(38) Uma vez que tenha sido objeto de uma 
notificação, um serviço de confiança não 
pode ser recusado para o cumprimento de 
um procedimento ou de uma formalidade 
administrativos pelo organismo público em 
causa pelo facto de não estar incluído nas 
listas de confiança elaboradas pelos
Estados-Membros. Para efeitos do presente 
regulamento, um organismo do setor 
público é qualquer autoridade pública ou 
outra entidade à qual é confiada a prestação 
de serviços de administração pública em 
linha.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 22. Além disso, ou existe ou não existe uma lista completa dos 
serviços de administração pública em linha. Nestas circunstâncias, a inclusão de uma lista 
aberta é inoportuna, sendo preferível defini-la posteriormente.
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Alteração 83
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) A Comissão Europeia elaborará, 
no prazo de três anos após a adoção do 
presente regulamento, uma proposta com 
vista à criação de uma marca de 
confiança europeia para prestadores de 
serviços de confiança que possa ajudar os 
consumidores a avaliar os vários níveis de 
segurança proporcionados por esses 
prestadores de serviços no mercado 
interno.

Or. en

Alteração 84
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Os dispositivos de criação de 
assinaturas eletrónicas qualificados devem 
poder ser confiados pelo signatário a um 
terceiro, desde que sejam aplicados 
mecanismos e procedimentos adequados 
para garantir que o signatário tem o 
controlo exclusivo da utilização dos dados 
necessários para a criação da sua assinatura 
eletrónica e que a utilização do dispositivo 
cumpre os requisitos da assinatura
qualificada.

(40) Os dispositivos de criação de 
assinaturas eletrónicas devem poder ser 
confiados pelo signatário a um terceiro, 
desde que sejam aplicados mecanismos e 
procedimentos adequados para garantir que 
o signatário tem o controlo exclusivo da 
utilização dos dados necessários para a 
criação da sua assinatura eletrónica e que a 
utilização do dispositivo cumpre os 
requisitos da assinatura.

Or. en
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Alteração 85
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Para garantir segurança jurídica no 
que respeita à validade da assinatura, é 
essencial especificar quais os componentes 
de uma assinatura eletrónica qualificada
que devem ser avaliados pela parte 
utilizadora que procede à validação. Além 
disso, a definição dos requisitos para os 
prestadores de serviços de confiança
qualificados que podem prestar um serviço 
de validação qualificado a partes 
utilizadoras que não desejem ou não 
possam efetuar elas mesmas a validação 
das assinaturas eletrónicas qualificadas
deverá estimular os setores público e 
privado a investirem em tais serviços. 
Ambos os setores devem tornar a validação 
das assinaturas eletrónicas qualificadas
fácil e conveniente para todas as partes a 
nível da União.

(41) Para garantir segurança jurídica no 
que respeita à validade da assinatura, é 
essencial especificar quais os componentes 
de uma assinatura eletrónica que devem ser 
avaliados pela parte utilizadora que 
procede à validação. Além disso, a 
definição dos requisitos para os prestadores 
de serviços de confiança que podem prestar 
um serviço de validação a partes 
utilizadoras que não desejem ou não 
possam efetuar elas mesmas a validação 
das assinaturas eletrónicas deverá estimular 
os setores público e privado a investirem 
em tais serviços. Ambos os setores devem 
tornar a validação das assinaturas 
eletrónicas fácil e conveniente para todas 
as partes a nível da União.

Or. en

Alteração 86
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Quando uma transação exigir um 
selo eletrónico qualificado de uma pessoa 
coletiva, deverá ser igualmente aceitável 
uma assinatura eletrónica qualificada do 
representante autorizado da pessoa 

Suprimido
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coletiva.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 22.

Alteração 87
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Os selos eletrónicos devem servir de 
prova de que um documento eletrónico foi 
produzido por uma pessoa coletiva, 
garantindo a veracidade da origem e da 
integridade do documento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Aparentemente, a Comissão Europeia acrescenta o selo eletrónico ao presente regulamento 
para criar juridicamente um tipo de autenticação de pessoas coletivas que não existe. A 
questão está em saber se já existe uma solução técnica que possa desenvolver-se por si 
própria e se, neste momento, é necessário prever juridicamente os seus requisitos técnicos. 
Será mais útil estabelecer regras de responsabilização de todas as partes intervenientes na 
cadeia de criação do selo.

Alteração 88
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Os selos eletrónicos devem servir de 
prova de que um documento eletrónico foi 
produzido por uma pessoa coletiva, 

(43) Os selos e/ou carimbos eletrónicos 
devem servir de prova de que um 
documento eletrónico foi produzido por 
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garantindo a veracidade da origem e da 
integridade do documento.

uma pessoa coletiva, garantindo a 
veracidade da integridade do documento.

Or. en

Justificação

Recomenda-se vivamente o aditamento do termo «carimbos» ao termo «selos»: O termo 
«selo» tem já uma conotação bem estabelecida na legislação de muitos Estados-Membros, 
onde é utilizado no contexto da legalização de atos públicos. A aplicação do termo aos 
documentos privados induziria uma grande confusão entre os juristas.

Alteração 89
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O presente regulamento deve 
assegurar a preservação a longo prazo 
das informações, ou seja, a validade legal 
das assinaturas e dos selos eletrónicos 
durante períodos de tempo alargados, 
garantindo que possam ser validados 
independentemente da evolução 
tecnológica futura.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em termos técnicos, a melhor forma de cumprir o acima disposto passa por utilizar normas 
abertas gratuitamente disponíveis para todos e respeitar os princípios da compatibilidade e 
da interoperabilidade retroativas. Na qualidade de legisladores, temos de reconhecer que 
ainda não chegámos a essa fase, pelo que é necessário aguardar pela evolução do setor. 
Aliás, poderemos não ter de esperar tanto quanto isso.

Alteração 90
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 46
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Texto da Comissão Alteração

(46) Como as autoridades competentes 
dos Estados-Membros utilizam 
atualmente diferentes formatos de 
assinatura eletrónica avançada para 
assinar eletronicamente os seus 
documentos, é necessário garantir que 
pelo menos alguns formatos de assinatura 
eletrónica avançada possam ser 
tecnicamente aceites pelos 
Estados-Membros sempre que recebam 
documentos assinados eletronicamente. 
Do mesmo modo, se as autoridades 
competentes dos Estados-Membros
utilizarem selos eletrónicos avançados, 
será necessário garantir a sua 
compatibilidade técnica com, pelo menos, 
alguns formatos de selo eletrónico 
avançado.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente proposta visa a interoperabilidade das tecnologias utilizadas para suportar 
assinaturas e selos nos vários Estados-Membros. De igual modo, deixa em aberto a questão 
de saber quantos formatos de selos e assinaturas devem ser incluídos na lista das autoridades 
competentes.

Alteração 91
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Para além de autenticarem o 
documento produzido pela pessoa 
coletiva, os selos eletrónicos podem ser 
utilizados para autenticar qualquer bem 
digital da pessoa coletiva, como, por 
exemplo, um código de software ou um 
servidor.

Suprimido
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Or. en

Justificação

A diferença entre selos e assinaturas não deve ser demasiado ampla. Em muitos casos, o 
setor desenvolve estes mecanismos à medida que vão sendo necessários e dentro de um 
quadro adequado.

Alteração 92
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Para complementar, de um modo 
flexível e rápido, certos aspetos técnicos 
detalhados do presente regulamento, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia no que respeita à 
interoperabilidade da identificação 
eletrónica, às medidas de segurança 
exigidas aos prestadores de serviços de 
confiança, aos organismos independentes 
reconhecidos responsáveis pelas 
auditorias aos prestadores de serviços, às 
listas de confiança, às exigências relativas 
aos níveis de segurança das assinaturas 
eletrónicas, aos requisitos dos certificados 
qualificados para assinaturas eletrónicas, 
sua validação e preservação, aos 
organismos responsáveis pela certificação 
de dispositivos qualificados de criação de 
assinaturas eletrónicas, às exigências 
relativas aos níveis de segurança dos selos 
eletrónicos e aos certificados qualificados 
de selos eletrónicos e à interoperabilidade 
dos serviços de entrega. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos.

Suprimido
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Or. en

Justificação

A inclusão de aspetos técnicos detalhados no presente regulamento não é adequada nem 
necessária para alcançar o que é politicamente razoável alcançar nos termos dos 
artigos 3.º a 7.º. De igual modo, os mecanismos adequados de transparência e de separação 
funcional dos mercados dos prestadores de serviços de confiança não são devidamente 
tratados fora dos artigos 15.º e 16.º e dos considerandos. Os mecanismos de normalização 
devem seguir os procedimentos normais das normas em matéria de contratos públicos já 
existentes a nível europeu.

Alteração 93
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Para garantir condições uniformes de 
aplicação do presente regulamento, devem 
ser conferidos à Comissão poderes de 
execução, nomeadamente para especificar 
os números de referência das normas cuja 
utilização conferirá uma presunção de 
conformidade com certos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento ou 
definidos em atos delegados. Esses poderes 
devem ser exercidos em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

(51) Para garantir condições uniformes de 
aplicação do presente regulamento, devem 
ser conferidos à Comissão poderes de 
execução, nomeadamente para especificar 
os números de referência das normas cuja 
utilização conferirá uma presunção de 
conformidade com certos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento ou 
definidos em atos delegados. Esses poderes 
devem ser exercidos, após uma consulta 
transparente das partes interessadas, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Or. en

Alteração 94
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Para garantir segurança jurídica aos 
operadores do mercado que já utilizam 
certificados qualificados emitidos em 
conformidade com a Diretiva 1999/93/CE, 
é necessário prever um período de tempo 
suficiente para a transição. É também 
necessário dotar a Comissão de meios que 
lhe permitam adotar os atos de execução e 
os atos delegados antes dessa data.

(53) Para garantir segurança jurídica aos 
operadores do mercado que já utilizam 
certificados emitidos em conformidade 
com a Diretiva 1999/93/CE, é necessário 
prever um período de tempo suficiente para 
a transição. É também necessário dotar a 
Comissão de meios que lhe permitam 
adotar os atos de execução e os atos 
delegados antes dessa data.

Or. en

Alteração 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 determinados serviços de
autenticação ou identificação eletrónica e 
para os serviços de confiança eletrónicos 
utilizados nas transações eletrónicas, tendo 
em vista assegurar o correto funcionamento 
do mercado interno.

Or. en

Alteração 96
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
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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.

Or. en

Justificação

O termo «eletrónicos» parece redundante.

Alteração 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento estabelece as 
condições em que um Estado-Membro 
deve reconhecer e aceitar os meios de 
identificação eletrónica de pessoas 
singulares e coletivas no quadro de um 
sistema de identificação eletrónica
notificado de outro Estado-Membro.

2. O presente regulamento estabelece as 
condições em que um Estado-Membro 
deve reconhecer e aceitar os meios de 
autenticação ou identificação eletrónica de 
pessoas singulares e coletivas no quadro de 
um sistema de autenticação ou 
identificação eletrónica notificado de outro 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração 98
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento institui um 
quadro legal para as assinaturas 
eletrónicas, os selos eletrónicos, os 
carimbos eletrónicos da hora, os 
documentos eletrónicos, os serviços de 
entrega eletrónica e a autenticação de 
sítios Web.

3. O presente regulamento institui um 
quadro legal para determinadas assinaturas 
eletrónicas, os serviços de confiança 
associados e a autenticação de 
determinados aspetos dos serviços ligados 
em rede.

Or. en

Alteração 99
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento institui um 
quadro legal para as assinaturas 
eletrónicas, os selos eletrónicos, os 
carimbos eletrónicos da hora, os 
documentos eletrónicos, os serviços de 
entrega eletrónica e a autenticação de 
sítios Web.

3. O presente regulamento institui um 
quadro legal para as assinaturas 
eletrónicas, os selos eletrónicos, os 
carimbos eletrónicos da hora, os 
documentos eletrónicos e os serviços de 
entrega eletrónica.

Or. en

Justificação

No que respeita aos sítios Web, existem já normas do setor universalmente aceites e 
reconhecidas pelos consumidores. Assim, não é claro que valor acrescentado trazem os 
certificados qualificados dos sítios Web. Além disso, a Internet é, por natureza, um meio 
global, pelo que os utilizadores se veriam confrontados com sítios Web abrangidos pela 
regulamentação europeia e outros que não o são, o que poderia gerar confusão e incerteza, 
pelo simples facto de os sítios Web «não qualificados» não serem, por si só, menos seguros.

Alteração 100
Jürgen Creutzmann
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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 qualificados e não 
qualificados e os produtos de confiança 
conformes com as suas disposições sejam 
autorizados a circular livremente no 
mercado interno.

Or. en

Justificação

Importa clarificar que os serviços não qualificados também podem circular livremente.

Alteração 101
Jürgen Creutzmann

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 reconhecida e 
efetuada pelos ou em nome dos 
Estados-Membros, bem como aos 
prestadores de serviços de confiança 
estabelecidos na União.

Or. en

Justificação

Por princípio, um sistema do setor privado deve ser notificado do seu reconhecimento por um 
Estado-Membro.

Alteração 102
Pilar del Castillo Vera
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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.º, pelos Estados-Membros ou por 
um prestador de serviços de confiança em 
nome e sob a responsabilidade dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 
autenticação e identificação eletrónica 
fornecida pelos, em nome dos ou sob a 
responsabilidade dos Estados-Membros e 
aos prestadores de serviços de confiança
associados.

Or. en

Alteração 104
Jürgen Creutzmann

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 

2. O presente regulamento não se aplica à 
oferta de serviços de confiança eletrónicos 
prestados apenas para fins internos no 
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direito privado. seio de um grupo de partes fechado. Os 
terceiros que pretendam contestar a 
validade de um serviço de confiança não o 
poderão fazer invocando apenas o 
incumprimento dos requisitos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A formulação original não era clara, podendo deixar implícito que o direito privado permite 
a isenção da aplicação do regulamento. Em alternativa, deve ficar bem claro que estes 
serviços não são oferecidos ao público e que as partes são limitadas e especificadas.

Alteração 105
Pilar del Castillo Vera

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, que prestam serviços 
ou estão 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 e sem 
relação com o acesso aos serviços 
públicos.

Or. en

Alteração 106
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2
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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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O termo «acordos voluntários» gera confusão, visto que se trata de um conceito que, em 
termos jurídicos, não existe num grande número de Estados-Membros. O âmbito de aplicação 
do regulamento deve ser o mais amplo possível e o termo em causa podia criar uma lacuna 
pela qual qualquer contrato poderia ser definido como «acordo voluntário» pelas partes 
envolvidas. A presente alteração está em sintonia com o texto da diretiva relativa às 
assinaturas eletrónicas (Diretiva 1999/93/CE) em vigor.

Alteração 107
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da sua soberania nacional, 
os Estados-Membros asseguram que as 
formas prescritas pelo direito nacional ou 
da União não põem em causa a validade 
jurídica dos serviços de confiança 
eletrónicos sujeitos a requisitos do direito 
público e do direito privado.

Or. en

Alteração 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

1) «Identificação eletrónica»: o processo de 
utilização de dados de identificação 
pessoal em formato eletrónico que 
representam inequivocamente uma pessoa 
singular ou coletiva;

1) «Identificação eletrónica»: o processo de 
uma autenticação eletrónica que utilize
dados de identificação em formato 
eletrónico que representem
inequivocamente uma pessoa singular ou 
coletiva e em que:

a) os dados de identificação só possam ser 
utilizados pela parte utilizadora para 
identificar a pessoa em determinadas 
condições (identificação eletrónica 
condicional);
b) os dados de identificação possam ser 
utilizados pela parte utilizadora para 
identificar a pessoa (identificação 
eletrónica incondicional);

Or. en

Alteração 109
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) «Identificação eletrónica»: o processo de 
utilização de dados de identificação pessoal 
em formato eletrónico que representam 
inequivocamente uma pessoa singular ou 
coletiva;

1) «Identificação eletrónica»: o processo de 
utilização de dados de identificação pessoal 
em formato eletrónico que representam 
inequivocamente ou na medida do 
necessário para um fim específico uma 
pessoa singular ou coletiva;

Or. en

Justificação

O princípio da minimização de dados deve ser integrado na presente proposta. Enquanto 
certos serviços exigem uma identificação inequívoca, outros podem não exigir a transferência 
de todos os dados. Em termos práticos, um exemplo será a simples verificação com base na 
idade, sem necessidade de outros dados pessoais.
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Alteração 110
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) «Identificação eletrónica»: o processo de 
utilização de dados de identificação 
pessoal em formato eletrónico que 
representam inequivocamente uma pessoa 
singular ou coletiva;

1) «Identificação eletrónica»: o processo de 
utilização de dados de identificação em 
formato eletrónico que representam 
inequivocamente uma pessoa singular ou 
coletiva;

Or. fr

Alteração 111
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) «Transação»: uma sessão ou 
contacto entre a pessoa e a parte 
utilizadora;

Or. en

Justificação

A definição de transação é uma condição prévia necessária para as definições posteriores. A 
limitação a uma sessão exclui, por exemplo, uma relação contratual duradoura e mais 
prolongada com vários contactos entre as partes. Esta última é considerada uma relação e 
abrangida pela autenticação eletrónica contextualizada infra. Em contrapartida, uma sessão 
corresponde ao tempo e atenção que uma pessoa dedica a uma determinada tarefa, por 
exemplo, a visita a um sítio Web.

Alteração 112
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B) «Autenticação eletrónica 
irrelacionável»: um processo de utilização 
de dados em formato eletrónico baseados 
nos atributos de uma pessoa singular ou 
coletiva em que os atributos fornecidos e 
as informações suplementares disponíveis 
não permitem relacionar a transação com 
uma pessoa ou qualquer outra transação;

Or. en

Justificação

Em muitos casos, o estabelecimento de uma relação direta com uma pessoa é desnecessário 
e, considerando a proteção de dados em geral e o princípio da minimização de dados em 
particular, indesejável ou mesmo irregular, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alíneas b) e c), da 
Diretiva 95/46/CE. Por exemplo, um serviço em linha pode precisar de saber se um cliente 
tem mais de 18 anos, mas não o seu nome, endereço ou data de nascimento, para confirmar 
que o cliente pode aceder a um determinado serviço ou encomendar determinados produtos. 
Neste caso, basta um elemento de prova anónimo dos atributos pessoais necessários e o 
cliente mantém o anonimato.

Alteração 113
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C) «Autenticação eletrónica 
contextualizada»: o processo de utilização 
de dados em formato eletrónico baseados 
nos atributos de uma pessoa singular ou 
coletiva em que os atributos fornecidos 
permitem verificar que a mesma pessoa 
foi objeto de uma autenticação eletrónica 
no mesmo contexto numa transação 
anterior; 

Or. en
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Justificação

This introduces the notion of acting under a computer created identifier or self-chosen name, 
often also connotated with the term of a pseudonym. But due to the ambiguity of the term the 
latter should be avoided. It accepts the necessity in practice to securely re-identify that the 
same person is acting. On the internet the proof of a pre-existing relation is often done with a 
rather insecure solutions, e.g., with shared secret such as username and password. Electronic 
authentication means may highly add to security and trust in this area. But where it is 
sufficient to verify that the same person is acting this must not lead to a complete 
identification of the holder with their real name, birthdate etc. Rather solutions allowing for a 
secure re-recognition should be used.Context may be understood inter alia as bound to a 
specific role of the person authenticating, e.g. acting as private user or in a professional 
context, or bound to a relation with the other party, e.g. the username for a particular online 
service.

Alteração 114
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) «Meio de identificação eletrónico»: uma 
unidade material ou imaterial que contém 
os dados referidos no ponto 1) do presente 
artigo e que é utilizada para aceder a 
serviços em linha nos termos previstos no 
artigo 5.º;

2) «Meio de autenticação eletrónico»: uma 
unidade material ou imaterial que contém 
os dados referidos no ponto 1-A) do 
presente artigo e que é utilizada para 
aceder a serviços em linha nos termos 
previstos no artigo 5.º;

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

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da introdução do conceito de autenticação como processo mais 
genérico, sendo a identificação o processo mais específico com dados de identificação.

Alteração 115
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3) «Sistema de identificação eletrónica»: 
um sistema em que são produzidos meios 
de identificação eletrónica para as pessoas 
referidas no ponto 1) do presente artigo;

3) «Sistema de autenticação eletrónica»: 
um sistema em que são produzidos meios 
de autenticação eletrónica para as pessoas 
referidas no ponto 1) do presente artigo;
(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da introdução do conceito de autenticação como processo mais 
genérico, sendo a identificação o processo mais específico com dados de identificação.

Alteração 116
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) «Autenticação»: processo eletrónico 
que permite a validação da identificação
eletrónica de uma pessoa singular ou 
coletiva ou da origem e integridade de um 
dado eletrónico;

4) «Validação eletrónica»: processo 
eletrónico que permite a validação da 
autenticação eletrónica de uma pessoa 
singular ou coletiva ou da origem e 
integridade de um dado eletrónico;

Or. en

Justificação

A manutenção da terminologia consignada na ciência e na literatura para diferenciar entre 
identificação e autenticação eletrónica (ver artigo 3.º, pontos 1-A), 1-B) e 1-C) acima) no 
processo de verificação da validade dos atributos fornecidos exige uma terminologia 
alternativa à autenticação. Foi escolhida a validação eletrónica em conformidade com a 
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atual redação do artigo 6.º, n.º 1, alínea d).

Alteração 117
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A) «Dados de identificação»: qualquer 
conjunto de atributos cujo conhecimento 
permita identificar uma pessoa singular, 
por exemplo, a combinação do nome e do 
endereço ou do nome e da data de 
nascimento, ou qualquer informação que 
permita conhecê-los, por exemplo, o 
número do passaporte ou o número do 
cartão de identificação pessoal;

Or. en

Justificação

A presente definição descreve os dados de identificação de uma forma funcional. Evitou-se 
propositadamente enunciar uma lista exaustiva de atributos, visto que os Estados-Membros
podem considerar diferentes atributos obrigatórios para permitir uma identificação clara e 
inequívoca.

Alteração 118
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B) «Emitente»: entidade que comprova 
a validade de um ou mais atributos de 
uma pessoa emitindo um meio de 
identificação eletrónica para um titular;
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Or. en

Justificação

Definição necessária para relacionar diretamente os emitentes com os requisitos de proteção 
de dados, ver artigo 4.º-A infra.

Alteração 119
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C) «Serviço de validação»: a entidade 
responsável por uma possibilidade de 
autenticação garantida por um Estado-
Membro notificante nos termos do 
artigo 6.º, n.º 1, alínea d);

Or. en

Justificação

Definição necessária para relacionar diretamente os serviços de validação com os requisitos 
de proteção de dados, ver artigo 4.º-A infra.

Alteração 120
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-D) «Titular»: pessoa singular ou 
coletiva para a qual é emitido um meio de 
autenticação eletrónica;

Or. en



PE510.784v01-00 46/175 AM\936276PT.doc

PT

Justificação

Definição inexistente.

Alteração 121
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 4-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-E) «Parte utilizadora»: pessoa singular 
ou coletiva cujos atributos são verificados 
pelo titular de um meio de autenticação 
eletrónica;

Or. en

Justificação

O projeto fazia já menção às partes utilizadoras no artigo 1.º, alínea d), sem estabelecer uma 
definição adequada.

Alteração 122
Lambert van Nistelrooij

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) não existe forma de o signatário 
compreender mal a transação de 
assinatura e expor involuntariamente o 
acesso à sua assinatura a terceiros; e

Or. en

Alteração 123
Jean-Pierre Audy
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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 dados para a criação 
de uma assinatura eletrónica que o 
signatário pode utilizar com um elevado 
nível de confiança; e

Or. fr

Justificação

A supressão do segmento da frase «sob o seu controlo exclusivo» afigura-se necessária para 
conferir flexibilidade ao dispositivo ao permitir que o signatário delegue a sua assinatura a 
um representante.

Alteração 124
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 8

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;

Suprimido

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en

Alteração 125
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10) «Certificado»: um atestado eletrónico 
que associa os dados de validação da 
assinatura eletrónica ou do selo eletrónico
respetivamente de uma pessoa singular ou 
coletiva a um certificado e confirma os 
dados dessa pessoa;

10) «Certificado»: um atestado eletrónico 
que associa os dados de validação da 
assinatura de uma pessoa singular ou do 
selo eletrónico de uma pessoa coletiva a 
um certificado e confirma os dados dessa 
pessoa;

Or. fr

Justificação

Modificação de caráter meramente redacional.

Alteração 126
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11) «Certificado qualificado de assinatura 
eletrónica»: um atestado que é utilizado 
como suporte das assinaturas eletrónicas, 
é emitido por um prestador de serviços de 
confiança qualificado e satisfaz os 
requisitos estabelecidos no anexo I;

Suprimido

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 22.
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Alteração 127
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) «Serviço de confiança»: qualquer 
serviço eletrónico que vise a criação, 
verificação, validação, tratamento e 
preservação de assinaturas eletrónicas, 
selos eletrónicos, carimbos eletrónicos da 
hora, documentos eletrónicos, serviços de 
entrega eletrónica, autenticação de sítios 
Web e certificados eletrónicos, incluindo 
certificados de assinatura eletrónica e de 
selos eletrónicos;

12) «Serviço de confiança»: qualquer 
serviço eletrónico que vise a criação, 
verificação, validação, tratamento e 
preservação de assinaturas eletrónicas, 
selos eletrónicos, carimbos eletrónicos da 
hora, documentos eletrónicos, serviços de 
entrega eletrónica ou certificados 
eletrónicos, incluindo certificados de 
assinatura eletrónica e de selos eletrónicos;

Or. en

Justificação

A autenticação dos sítios Web deve ficar fora do âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Além disso, a lista não dever ser cumulativa.

Alteração 128
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13) «Serviço de confiança qualificado»: 
um serviço de confiança que satisfaz os 
requisitos aplicáveis previstos no presente 
regulamento;

Suprimido

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en
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Justificação

Ver alteração ao considerando 22.

Alteração 129
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14) «Prestador de serviços de confiança»: 
uma pessoa singular ou coletiva que presta 
um ou mais do que um serviço de 
confiança;

14) «Prestador de serviços de confiança»: 
uma pessoa singular ou coletiva que presta 
um ou mais do que um serviço de 
confiança, tal como é definido no presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

É eliminada a ambiguidade em torno dos serviços de confiança, por exemplo, no setor 
financeiro.

Alteração 130
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15) «Prestador de serviços de confiança 
qualificado»: um prestador de serviços de 
confiança que satisfaz os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento;

Suprimido

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en
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Justificação

Ver alteração ao considerando 22.

Alteração 131
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18) «Dispositivo de criação de assinaturas 
eletrónicas qualificado»: um dispositivo 
para criação de assinaturas eletrónicas 
conforme com os requisitos constantes do 
anexo II;

Suprimido

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 22.

Alteração 132
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

21) «Selo eletrónico avançado»: um selo 
eletrónico que obedece aos seguintes 
requisitos:

Suprimido

(a) está associado de forma única ao seu 
criador;
(b) permite identificar o seu criador;
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(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
(d) está ligado aos dados a que diz 
respeito de tal modo que qualquer 
alteração subsequente dos dados é 
detetável;

Or. en

Justificação

Aparentemente, a Comissão Europeia acrescenta o selo eletrónico ao presente regulamento 
para criar juridicamente um tipo de autenticação de pessoas coletivas que não existe. A 
questão está em saber se já existe uma solução técnica que possa desenvolver-se por si 
própria e se, neste momento, é necessário prever juridicamente os seus requisitos técnicos.

Alteração 133
Amelia Andersdotter

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;

Suprimido

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 22.
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Alteração 134
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 24

Texto da Comissão Alteração

24) «Certificado qualificado de selo 
eletrónico»: um atestado que é utilizado 
como suporte de um selo eletrónico, é 
emitido por um prestador de serviços de 
confiança qualificado e satisfaz os 
requisitos estabelecidos no anexo III;

Suprimido

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 22.

Alteração 135
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 26

Texto da Comissão Alteração

26) «Carimbo eletrónico da hora 
qualificado»: um carimbo eletrónico da 
hora que satisfaz os requisitos 
estabelecidos no artigo 33.º;

Suprimido

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en
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Justificação

Ver alteração ao considerando 22.

Alteração 136
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 29

Texto da Comissão Alteração

29) «Serviço de entrega eletrónica 
qualificado»: um serviço de entrega 
eletrónica que satisfaz os requisitos 
estabelecidos no artigo 36.º;

Suprimido

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 22.

Alteração 137
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

30) «Certificado qualificado de 
autenticação de sítio Web»: um atestado 
que torna possível autenticar um sítio 
Web e que associa o sítio Web à pessoa 
para a qual o certificado é emitido, é 
emitido por um prestador de serviços de 
confiança qualificado e satisfaz os 
requisitos estabelecidos no anexo IV;

Suprimido
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Or. en

Justificação

Não é claro que valor acrescentado traz a autenticação qualificada dos sítios Web.

Alteração 138
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

30) «Certificado qualificado de 
autenticação de sítio Web»: um atestado 
que torna possível autenticar um sítio 
Web e que associa o sítio Web à pessoa 
para a qual o certificado é emitido, é 
emitido por um prestador de serviços de 
confiança qualificado e satisfaz os 
requisitos estabelecidos no anexo IV;

Suprimido

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 22.

Alteração 139
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

(30) «Certificado qualificado de 
autenticação de sítio Web»: um atestado 
que torna possível autenticar um sítio Web 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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e que associa o sítio Web à pessoa para a 
qual o certificado é emitido, é emitido por 
um prestador de serviços de confiança 
qualificado e satisfaz os requisitos 
estabelecidos no anexo IV;

Or. ro

Alteração 140
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Tratamento e proteção dos dados

1. Os prestadores de serviços de 
confiança, os emitentes, os serviços de 
validação, as partes utilizadoras e as 
entidades supervisoras devem garantir um 
tratamento leal e lícito dos dados pessoais 
processados, em conformidade com a 
Diretiva 95/46/CE.
2. Os prestadores de serviços de 
confiança, os emitentes e os serviços de 
validação devem tratar os dados pessoais 
de acordo com a Diretiva 95/46/CE. Esse 
tratamento estará estritamente limitado 
aos dados mínimos necessários para 
emitir e manter atualizada(o) uma 
identificação eletrónica ou um certificado, 
validar uma autenticação eletrónica ou 
fornecer um serviço de confiança.
3. Os prestadores de serviços de 
confiança, os emitentes e os serviços de 
validação devem garantir a 
confidencialidade e a integridade dos 
dados relativos à pessoa para a qual a 
identificação eletrónica é emitida ou o 
serviço é prestado.
4. Sem prejuízo dos efeitos legais 
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conferidos aos pseudónimos nos termos 
das legislações nacionais, os 
Estados-Membros não poderão impedir 
que os emitentes indiquem nos meios de 
autenticação eletrónica um pseudónimo 
em vez de ou além do nome do titular, 
nem poderão impedir que os prestadores 
de serviços de confiança indiquem nos 
certificados de assinatura eletrónica um 
pseudónimo em vez do nome do 
signatário.
5. Os serviços de validação não podem 
recolher nem conservar dados além do 
necessário para realizar o processo de 
validação. Os serviços de validação não 
podem elaborar perfis de signatários, 
partes utilizadoras ou quaisquer outros 
clientes. Fica estabelecida a possibilidade 
de conservar registos para deteção de 
fraudes e intrusões, mas nunca por mais 
de 90 dias.

Or. en

Justificação

This text is moved from article 11 to an article 4a. Amending for electronic authentication 
means clarifies that issuers should not be prevented from providing further attributes 
enabling selective disclosure of individual attributes, including pseudonyms in the sense of 
context specific electronic authentication. The 5th paragraph means that potential liability 
must not lead to an uncontrolled collection of personal data. And the suggested solution does 
not conflict with the liability of the Member States set forth in Article 6 (1) (e). The 
unambiguous attribution of the data to a single individual may still be ensured at the time of 
issuance or verification as requested. As proof in potential proceedings on liability questions 
the sealed or signed proof provided by the validation service will suffice. As generally the 
provision in liability in Art. 6 requires clarification and rephrasing such changes may require 
follow-up changes of this norm necessary.

Alteração 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título
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Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento e aceitação mútuos Reconhecimento mútuo

Or. en

Alteração 142
Amelia Andersdotter

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.

1. Quando, para aceder a um serviço em 
linha, seja exigida, nos termos da 
legislação ou da prática administrativa 
nacionais, uma autenticação eletrónica 
baseada num meio de autenticação
eletrónica, um meio de autenticação 
eletrónica notificado com um nível de 
garantia igual ou superior produzido 
noutro Estado-Membro deve, nos termos 
da legislação ou da prática administrativa 
nacionais, ser reconhecido para efeitos de 
acesso a um serviço em linha do mesmo 
setor. Além disso, qualquer meio de 
autenticação 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.

2. Um Estado-Membro pode limitar o 
reconhecimento e a aceitação de meios de 
autenticação eletrónica notificados a um 
ou vários setores específicos.
3. Um Estado-Membro pode revogar o 
reconhecimento e a aceitação de meios de 
autenticação eletrónica em caso de 
comprometimento da segurança, 
nomeadamente com a emissão de 
certificados de impostores ou a deteção de 
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uma vulnerabilidade técnica no 
mecanismo.

Or. en

Justificação

Follow-up changes in diction. To prevent a race to the bottom and undermining security 
concepts Member States should not be forced to accept electronic authentication means with 
a lower assurance level. E.g. it would be inappropriate force Member States to allow access 
with a username and password secured eID towards services that require two factor 
authentication with a secure token to access under national law of the Member State. 
Likewise where Member States foresee a separation of sectors, e.g. between public, health 
and financial sectors, these data protection and security considerations must not be negated 
by enforcing the recognition and acceptance of foreign eIDs from another sector even if these 
meet the required assurance level. Implementing acts: It will be necessary to define with 
implementing acts a systematic of sectors based on factually existing separations in the 
Member States. For assurance levels such systems already exist as a basis, e.g. the ISO/IEC 
29115 standard. If a trust service provider is subverted by a foreign intelligence agency and 
fake credentials are issued then member states must have the unconditional right to blacklist 
its credentials immediately regardless of inconvenience caused to the trust service provider’s 
other customers – as in the Diginotar case.

Alteração 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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
num Estado-Membro ou na instituição da 
União, seja exigida, nos termos da 
legislação ou da prática administrativa 
nacionais ou da União, uma identificação 
eletrónica baseada num meio de 
identificação eletrónica e numa 
autenticação, qualquer meio de 
identificação eletrónica produzido noutro 
Estado-Membro ou pela instituição da 
União e que se enquadre num sistema 
constante da lista publicada pela Comissão 
de acordo com o artigo 7.º deve ser 
reconhecido no primeiro Estado-Membro 
ou pela instituição da União para efeitos 
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de acesso a esse serviço em linha, no 
máximo seis meses após a publicação da 
lista que inclui esse sistema.

Or. en

Alteração 144
Sajjad Karim

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 público 
em linha num Estado-Membro, seja 
exigida, nos termos da legislação ou da 
prática administrativa nacionais, uma 
identificação eletrónica baseada num meio 
de identificação eletrónica e numa 
autenticação, os meios de identificação 
eletrónica produzidos noutro Estado-
Membro e que se enquadrem num sistema 
constante da lista publicada pela Comissão 
de acordo com o procedimento referido no 
artigo 7.º devem ser reconhecidos no 
primeiro Estado-Membro para efeitos de 
acesso a esse serviço em linha, desde que 
esses meios de identificação eletrónica 
correspondam a um nível de garantia de 
identidade igual ou superior ao nível de 
garantia exigido para aceder a esse 
serviço em linha no primeiro 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 145
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5
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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, os meios 
de identificação eletrónica com um nível 
de garantia de segurança igual ou 
superior produzidos noutro Estado-
Membro e notificados de acordo com o 
procedimento referido no artigo 7.º devem 
ser reconhecidos para efeitos de acesso a 
esse serviço em linha 6 meses após a 
Comissão publicar a lista de sistemas 
notificados.

Or. en

Justificação

Foram introduzidas clarificações e foi suprimido o termo «aceites», visto, em termos 
jurídicos, não ser clara a diferença entre aceites e reconhecidos, nem a necessidade de a 
estabelecer. Além disso, os Estados-Membros devem dispor de um período de tempo para 
tomarem as medidas necessárias para reconhecer outros sistemas de identificação após a sua 
notificação e posterior publicação. A fim de evitar um nivelamento por baixo, os níveis de 
segurança devem ser iguais ou superiores.

Alteração 146
Pilar del Castillo Vera

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 

Quando, para aceder a um serviço em 
linha, esteja disponível, 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 
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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.

noutro Estado-Membro e que se enquadre 
num sistema constante da lista publicada 
pela Comissão de acordo com o 
procedimento de coordenação baseado na 
neutralidade tecnológica 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. en

Alteração 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O parágrafo 1 só é aplicável a serviços 
públicos transfronteiras específicos. A 
Comissão deve, mediante um ato de 
execução, elaborar uma lista para 
especificar esses serviços transfronteiras. 
Esse ato de execução é adotado nos 
termos do procedimento de exame a que 
se refere o artigo 39.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 148
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O parágrafo 1 só é aplicável a serviços 
públicos transfronteiras específicos. A 
Comissão deve, mediante um ato de 
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execução, elaborar uma lista para 
especificar esses serviços transfronteiras. 
Esse ato de execução segue as decisões 
previstas no artigo 8.º e é adotado nos 
termos do procedimento de exame a que 
se refere o artigo 39.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem, nos termos 
das legislações nacionais, manter e 
utilizar os seus próprios sistemas de 
identificação nos serviços em linha não 
constantes da lista referida no 
parágrafo 2.

Or. en

Alteração 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem, 
voluntariamente e nos termos das 
legislações nacionais, disponibilizar 
sistemas de identificação eletrónica a 
cidadãos de outro Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 151
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Condições de notificação dos sistemas de 
identificação eletrónica

Condições de notificação dos sistemas de 
autenticação ou identificação eletrónica

Or. en

Alteração 152
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os sistemas de identificação eletrónica 
são elegíveis para notificação nos termos 
do artigo 7.º se estiverem reunidas todas as 
seguintes condições:

1. Os sistemas de autenticação ou
identificação eletrónica são elegíveis para 
notificação nos termos do artigo 7.º se 
estiverem reunidas todas as seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 153
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os sistemas de identificação eletrónica 
são elegíveis para notificação nos termos 
do artigo 7.º se estiverem reunidas todas as 
seguintes condições:

1. Um sistema de identificação eletrónica é 
elegível para notificação nos termos do 
artigo 7.º se estiverem reunidas todas as 
seguintes condições:

Or. en
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Alteração 154
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) os meios de identificação eletrónica são 
produzidos pelo Estado-Membro 
notificante, em seu nome ou sob a sua 
responsabilidade;

(a) os meios de identificação eletrónica são 
reconhecidos e produzidos pelo Estado-
Membro notificante ou em seu nome;

Or. en

Justificação

Por princípio, um sistema do setor privado deve ser notificado do seu reconhecimento por um 
Estado-Membro.

Alteração 155
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) os meios de identificação eletrónica são
produzidos pelo Estado-Membro 
notificante, em seu nome ou sob a sua 
responsabilidade;

(a) os meios de identificação eletrónica são 
produzidos:

Or. en

Alteração 156
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) os meios de identificação eletrónica são 
produzidos pelo Estado-Membro 
notificante, em seu nome ou sob a sua 
responsabilidade;

(a) os meios de autenticação ou
identificação eletrónica são produzidos 
pelo Estado-Membro notificante, em seu 
nome ou sob a sua responsabilidade;

Or. en

Alteração 157
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) os meios de identificação eletrónica são 
produzidos pelo Estado-Membro 
notificante, em seu nome ou sob a sua 
responsabilidade;

(a) os meios de identificação eletrónica são 
produzidos:

(i) pelo Estado-Membro notificante;
(ii) sob mandato do Estado-Membro 
notificante; ou
(iii) independentemente do Estado-
Membro notificante, sendo por ele 
reconhecidos;

Or. en

Alteração 158
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) os meios de identificação eletrónica 
são estabelecidos por lei como documento 
oficial e identificador nacional no Estado-
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Membro notificante;

Or. en

Alteração 159
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) os meios de identificação eletrónica 
podem ser utilizados para aceder pelo 
menos a serviços públicos que exigem
identificação eletrónica no Estado-Membro 
notificante;

(b) os meios de identificação eletrónica 
desse sistema podem ser utilizados para 
aceder pelo menos a um serviço prestado 
por um organismo do setor público que 
exija identificação eletrónica no Estado-
Membro notificante;

Or. en

Alteração 160
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) os meios de identificação eletrónica 
podem ser utilizados para aceder pelo 
menos a serviços públicos que exigem 
identificação eletrónica no Estado-Membro 
notificante;

(b) os meios de autenticação ou
identificação eletrónica podem ser 
utilizados para aceder pelo menos a 
serviços públicos que exigem identificação 
eletrónica no Estado-Membro notificante;

Or. en

Alteração 161
Sajjad Karim
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) o sistema de identificação eletrónica 
cumpre os requisitos do modelo de 
interoperabilidade nos termos do 
artigo 8.º;

Or. en

Alteração 162
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o Estado-Membro notificante garante 
que os dados da identificação da pessoa 
sejam atribuídos inequivocamente à pessoa 
singular ou coletiva referida no artigo 3.º, 
ponto 1);

(c) o Estado-Membro notificante garante 
que os dados da identificação da pessoa 
sejam atribuídos, com um nível 
suficientemente alto de garantia de 
identidade, à pessoa singular ou coletiva 
referida no artigo 3.º, ponto 1), no 
momento da emissão dos meios de 
identificação eletrónica nesse sistema;

Or. en

Alteração 163
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o Estado-Membro notificante garante 
que os dados da identificação da pessoa 
sejam atribuídos inequivocamente à
pessoa singular ou coletiva referida no 

(c) o Estado-Membro notificante garante a 
existência de um mecanismo que 
estabeleça que os dados de autenticação 
confirmam inequivocamente as
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artigo 3.º, ponto 1); credenciais pretendidas da pessoa singular 
ou coletiva referida no artigo 3.º, ponto 1);

Or. en

Alteração 164
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o Estado-Membro notificante garante 
que os dados da identificação da pessoa 
sejam atribuídos inequivocamente à pessoa 
singular ou coletiva referida no artigo 3.º, 
ponto 1);

(c) o Estado-Membro notificante garante 
que os dados da identificação da pessoa 
sejam atribuídos, inequivocamente ou na 
medida do necessário para um fim 
específico, à pessoa singular ou coletiva 
referida no artigo 3.º, ponto 1);

Or. en

Justificação

O princípio da minimização de dados deve ser integrado na presente proposta. Enquanto 
certos serviços exigem uma identificação inequívoca, outros podem não exigir a transferência 
de todos os dados. Em termos práticos, um exemplo será a simples verificação com base na 
idade, sem necessidade de outros dados pessoais.

Alteração 165
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) a parte que produz os meios de 
identificação eletrónicos nesse sistema 
garante que os dados de identificação da 
pessoa referidos na alínea c) são 
atribuídos, com um nível suficientemente 
elevado de garantia de identidade, aos 
meios de identificação eletrónica no 
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momento da sua emissão;

Or. en

Alteração 166
Amelia Andersdotter

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 gratuita de uma 
possibilidade de autenticação em linha. O 
Estado-Membro notificante garante a 
disponibilidade de serviços de 
autenticação de extremo a extremo em 
linha, baseados em normas abertas, que 
permitam às partes utilizadoras validar os 
dados de autenticação ou identificação da 
pessoa recebidos em forma eletrónica. Os 
Estados-Membros devem criar condições 
que permitam uma autenticação 
eletrónica irrelacionável. Para o efeito, os 
Estados-Membros têm de assegurar a 
possibilidade de autenticação em linha ou 
garantir de outra forma todas as 
especificações e aplicações de referência 
necessárias para as partes utilizadoras 
poderem verificar uma autenticação ou 
identificação eletrónica com um esforço 
proporcionado. 

Se um Estado-Membro tiver 
conhecimento de que um sistema de 
identificação notificado ou a possibilidade 
de autenticação foram violados ou 
parcialmente afetados, esse Estado-
Membro, independentemente de esse 
sistema ou possibilidade ser operado sob a 
sua responsabilidade ou sob a de outro 
Estado-Membro, deve notificar 
imediatamente a Comissão e todos os 
outros Estados-Membros dessa violação 
de segurança nos termos do artigo 7.º. Os 
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Estados-Membros devem suspender ou 
revogar a fiabilidade do sistema de 
identificação notificado, da possibilidade 
de autenticação ou das partes afetadas em 
causa; as restantes partes afetadas devem 
ser notificadas em conformidade com as 
obrigações estabelecidas no artigo 15.º, 
n.º 2.

Or. en

Justificação

This establishes clear requirements for what an authentication service is and could be, and 
further details the mechanism whereby cooperation around development of appropriate 
technological standards and requirements could be undertaken. The validation solution may
be set up as a validation service online. Together with the amendment to Article 4a (5) the 
suggested solutions should reasonably prevent profiling attempts or that centralized 
databases are built with the validation service. Allowing and encouraging further 
development of privacy-preserving solutions prevents a ‘race to the bottom’ in terms of data 
protection and security aspects in the eID area. Also in the light of technological neutrality 
such a path for upcoming solutions must remain open. Therefore only few necessary 
cornerstones may be demanded including a clear reference to data protection requirements. 
As privacy-preserving solutions allowing for an end-to-end authentication demand for some 
technical requirements on the relying parties’ side, it must be possible to require that 
proportionate action is taken by relying parties, e.g. installing a browser plug in or running 
software of a USB stick without further installation. This is a very important but not invasive 
amendment to the regulation as also the current draft necessarily requires that the relying 
party understands the authentication process, thus has some software installed. Revocation: 
The revocation of a service must be possible without creating linkability of the electronic 
authentication means, in particular unique serial numbers send with each authentication must 
not be used.

Alteração 167
Sajjad Karim

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 

(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 estabelecida fora do território 
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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;

desse Estado-Membro possa validar os 
dados de identificação da pessoa recebidos 
em forma eletrónica. Essa autenticação é 
efetuada gratuitamente aquando do 
acesso a um serviço em linha prestado por 
um organismo do setor público. Os 
Estados-Membros não podem impor 
indevidamente requisitos técnicos 
específicos às partes utilizadores 
estabelecidas fora do seu território que 
tencionam efetuar essa autenticação.

Or. en

Alteração 168
Jürgen Creutzmann

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 

(d) em caso de acesso aos serviços 
públicos, o Estado-Membro notificante 
garante a disponibilidade de uma 
possibilidade de autenticação em linha, em 
qualquer altura e gratuitamente, para que 
qualquer parte utilizadora estabelecida 
fora do território desse Estado-Membro
possa validar os dados de identificação da 
pessoa recebidos em forma eletrónica. Os 
Estados-Membros não podem impor 
requisitos técnicos específicos 
desproporcionados 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 
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Estados-Membros e a Comissão em 
conformidade com o artigo 7.º;

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. en

Justificação

Embora os serviços públicos devam ser gratuitos, nada impede que as partes em causa 
acordem uma taxa para simples transações privadas. De igual modo, embora o presente 
regulamento deva reger-se pelo princípio da interoperabilidade, os Estados-Membros devem 
manter a possibilidade de impor determinados requisitos técnicos essenciais para os seus 
sistemas, nomeadamente se estiverem em causa aspetos fundamentais no domínio da 
segurança.

Alteração 169
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) o Estado-Membro notificante 
garante a disponibilidade da autenticação 
em linha, para que qualquer parte 
utilizadora estabelecida fora do território 
desse Estado-Membro possa validar os 
dados de identificação da pessoa 
recebidos em forma eletrónica. Essa 
autenticação é efetuada gratuitamente 
aquando do acesso a um serviço em linha 
prestado por um organismo do setor 
público. Os Estados-Membros não podem 
impor indevidamente requisitos técnicos 
específicos às partes utilizadores que 
tencionem efetuar essa autenticação;

Or. en

Alteração 170
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) os serviços de validação têm de 
fornecer, se o titular assim o entender, um 
elemento de prova assinado ou selado dos 
atributos selecionados pelo titular.
No caso de uma autenticação anónima, o 
elemento de prova fornecido não pode ser 
relacionável com o titular ou qualquer 
outro elemento de prova ou atributos 
pessoais fornecidos.
Em casos de autenticação eletrónica 
contextualizada, a possibilidade de 
relação só é permitida no contexto 
específico em causa;

Or. en

Justificação

This paragraph addressed particular duties of the validation services. If and as long as third 
parties are involved in the authentication process entity should be deployed for the benefit of 
data protection. In particular where the eID solutions of the Member States do not (yet) 
support attribute selection the involved third party could and should act as a privacy proxy 
concealing unnecessary information from the relying party. Demanding validation services to 
provide proof over individual attributes is a direct consequence of the principle of data 
minimisation applicable to all relying parties within the European Union. To prevent any 
form of profiling the provided proofs must not be linkable, thus must not contain serial 
numbers or other means that would allow identify a person authenticating even for the issuer 
or validation service itself. Also it should not be possible for relying parties to see that the 
same person has authenticated before. Providing selective disclosure of attributes by the 
validation services may give valuable impulses for future development of the national eID 
solutions within the notifying Member States and lead towards the acceptance of more 
privacy preserving eID solutions in a mid- or long term. The selection is to the discretion of 
the holder as it is up to the data subject to decide which information to disclose.

Alteração 171
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) o serviço de validação referido na 
alínea d) respeita o princípio da 
minimização de dados, podendo apenas 
recolher ou conservar dados para efetuar 
a validação. O serviço de validação não 
pode elaborar perfis de signatários, partes 
utilizadoras ou quaisquer outros clientes;

Or. en

Alteração 172
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(e) o Estado-Membro notificante é 
responsável:

(e) o Estado-Membro notificante garante:

Or. en

Justificação

A responsabilidade dos Estados-Membros deve ser tratada separadamente. Ver alterações 
posteriores.

Alteração 173
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) pela atribuição inequívoca dos dados 
de identificação da pessoa referidos na 
alínea c); e

(i) que os dados fornecidos aos meios de 
autenticação eletrónica verificam 
inequivocamente os atributos de uma 
pessoa singular ou coletiva; e
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Or. en

Alteração 174
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) pela atribuição inequívoca dos dados de 
identificação da pessoa referidos na alínea 
c); e

(i) pela atribuição dos dados de 
identificação da pessoa referidos na alínea 
c); e

Or. en

Justificação

A atribuição nem sempre tem de ser inequívoca. Ver alterações anteriores.

Alteração 175
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 6 - n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros notificantes só 
podem notificar um sistema de 
identificação eletrónica por cada 
prestador de serviços de certificação 
estabelecido num país terceiro, e se esse 
prestador cumprir todos os requisitos 
previstos na presente diretiva.

Or. en

Alteração 176
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros que notifiquem 
um sistema de identificação eletrónica 
devem enviar à Comissão as seguintes 
informações e, sem atrasos indevidos, 
todas as eventuais alterações subsequentes 
às mesmas:

1. Os Estados-Membros que notifiquem 
um sistema de autenticação ou
identificação eletrónica devem enviar à 
Comissão as seguintes informações e, sem 
atrasos indevidos, todas as eventuais 
alterações subsequentes às mesmas:

Or. en

Alteração 177
Sajjad Karim

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, 
incluindo os seus níveis de garantia de 
identidade;

Or. en

Alteração 178
Jürgen Creutzmann

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 do seu 
nível de garantia de segurança;

Or. en
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Alteração 179
Amelia Andersdotter

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 
autenticação ou identificação eletrónica 
notificado;

Or. en

Alteração 180
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) as autoridades responsáveis pelo 
sistema de identificação eletrónica 
notificado;

(b) as autoridades responsáveis pelo 
sistema de autenticação ou identificação 
eletrónica notificado;

Or. en

Alteração 181
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) as autoridades responsáveis pelo 
sistema de identificação eletrónica 
notificado;

(b) a autoridade ou autoridades 
responsáveis pelo sistema de identificação 
eletrónica notificado;

Or. en
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Alteração 182
Sajjad Karim

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 a entidade ou 
entidades que gerem a verificação dos 
dados de identificação da pessoa;

Or. en

Alteração 183
Amelia Andersdotter

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 gere o registo 
dos atributos adequados;

Or. en

Alteração 184
Jürgen Creutzmann

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 a entidade que gere 
o registo dos identificadores da pessoa;

Or. en
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Justificação

Alteração posterior com vista à integração do princípio da minimização de dados. É 
igualmente clarificado que, neste contexto, a relevância reside mais na entidade do que na 
pessoa.

Alteração 185
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) uma descrição de como são 
cumpridos os requisitos do quadro de 
interoperabilidade referido no artigo 8.º;

Or. en

Alteração 186
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) uma descrição da possibilidade de 
autenticação;

(d) uma descrição da possibilidade de 
autenticação e dos eventuais requisitos 
técnicos impostos às partes utilizadoras;

Or. en

Alteração 187
Sajjad Karim

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 da possibilidade de 
autenticação referida no artigo 6.º. n.º 1, 
alínea d);

Or. en

Alteração 188
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) as disposições previstas para a 
suspensão ou a revogação do sistema de
identificação notificado, da possibilidade 
de autenticação ou das partes afetadas em 
causa.

(e) as disposições previstas para a 
suspensão ou a revogação do sistema de
autenticação notificado ou das partes 
afetadas em causa.

Or. en

Alteração 189
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) garantias verificáveis de um regime 
de auditoria de segurança da 
identificação eletrónica, em conformidade 
com os requisitos previstos no artigo 16.º,
n.º 1.

Or. en

(Ver alterações ao artigo 8.º, n.º 2, e ao artigo 16.º, n.º 1.)



PE510.784v01-00 82/175 AM\936276PT.doc

PT

Justificação

Pretende-se garantir que todos os sistemas notificados são, efetivamente, sujeitos a 
auditorias independentes realizadas por terceiros. Ver também as alterações ao artigo 8.º, n.º 
2, e ao artigo 16.º, n.º 1.

Alteração 190
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Seis meses após a entrada em vigor do 
regulamento, a Comissão publica no Jornal 
Oficial da União Europeia a lista dos 
sistemas de identificação eletrónica que 
foram notificados nos termos do n.º 1 e as 
informações básicas a eles respeitantes.

2. Seis meses após a entrada em vigor do 
regulamento, a Comissão publica no Jornal 
Oficial da União Europeia e num sítio Web 
disponível ao público a lista dos sistemas 
de identificação eletrónica que foram 
notificados nos termos do n.º 1 e as 
informações básicas a eles respeitantes.

Or. en

Justificação

A publicação num sítio Web seria, provavelmente, uma solução mais amiga do utilizador.

Alteração 191
Sajjad Karim

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 publica no Jornal Oficial da 
União Europeia as alterações à lista 
referida no n.º 2 num prazo de um mês a 
contar da data de receção dessa 
notificação.
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Or. en

Alteração 192
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
1. Se o sistema de identificação eletrónica 
notificado nos termos do artigo 7.º, n.º 1, 
ou a autenticação referida no artigo 6.º, 
n.º 1, alínea d), forem violados ou 
parcialmente afetados de forma a 
comprometer a fiabilidade desse sistema 
nas transações transfronteiras, o Estado-
Membro notificante deve suspender ou 
revogar sem demora a parte 
transfronteiras desse sistema de 
identificação eletrónica ou autenticação 
ou as partes afetadas em causa e informar 
do facto os outros Estados-Membros e a 
Comissão.
2. Uma vez corrigida a violação ou a 
situação de comprometimento referidas 
no n.º 1, o Estado-Membro notificante 
deve restabelecer a autenticação e 
informar desse facto, sem demoras 
injustificadas, os outros 
Estados-Membros e a Comissão.
3. Se a violação ou a situação de 
comprometimento referidas no n.º 1 não 
forem corrigidas no prazo de 3 meses após 
a suspensão ou revogação, o Estado-
Membro notificante deve comunicar a 
retirada do sistema de identificação 
eletrónica aos outros Estados-Membros e 
à Comissão. A Comissão publica no 
Jornal Oficial da União Europeia, sem 
demoras injustificadas, as alterações 
correspondentes à lista referida no 
artigo 7.º, n.º 2.
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Or. en

Alteração 193
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Responsabilidade

1. No que diz respeito aos meios 
eletrónicos de identificação produzidos 
por ele ou em seu nome, o Estado-
Membro notificante é responsável por 
quaisquer danos diretos decorrentes do 
incumprimento das obrigações previstas 
no artigo 6.º, a menos que demonstre que 
não agiu com negligência.
2. O emitente de um meio de identificação 
eletrónica reconhecido e notificado por 
um Estado-Membro nos termos do 
procedimento previsto no artigo 7.º é 
responsável pela não garantia da:
– (i) atribuição inequívoca dos dados de 
identificação da pessoa;
– (ii) possibilidade de autenticação,
a menos que demonstre que não agiu com 
negligência.

Or. en

Justificação

Uma matéria importante como a responsabilidade deve, à semelhança da secção relativa aos 
serviços de confiança, ser regulada separadamente do procedimento de notificação em que 
não se insere. O artigo proposto tem em conta os sistemas de identificação eletrónica 
públicos e privados.
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Alteração 194
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B
1. O Estado-Membro notificante é 
responsável por quaisquer danos diretos 
causados a uma pessoa singular ou 
coletiva devido ao incumprimento das 
suas obrigações previstas no artigo 16.º, 
n.º 1, alíneas c) e d), a menos que 
demonstre que não agiu com negligência.
2. A parte emitente dos meios de 
identificação eletrónica é responsável por 
quaisquer danos diretos causados a uma 
pessoa singular ou coletiva por não 
garantir, em coerência com a aplicação 
dos níveis de garantia de identidade nos 
sistemas nacionais:
(i) a atribuição dos dados de identificação 
da pessoa referidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea c-A), e
(ii) o funcionamento correto da 
autenticação referida no artigo 6.º. n.º 1, 
alínea d),
a menos que demonstre que não agiu com 
negligência.
3. Os n.ºs 1 e 2 não prejudicam a 
responsabilidade prevista na legislação 
nacional das partes numa transação em 
que sejam utilizados meios de 
identificação eletrónica abrangidos pelo 
sistema notificado.

Or. en

Justificação

Importa clarificar o objeto da responsabilidade do Estado-Membro/parte emitente. A 
presente alteração implica a responsabilização do Estado-Membro notificante/parte emitente 
dos meios de identificação eletrónica, a menos que demonstrem que não agiram com 
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negligência. Esta alteração é coerente com a abordagem expressa no artigo 9.º e garantirá a 
existência de um elemento de coerência em matéria de responsabilidade dos 
Estados-Membros.

Alteração 195
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

 Coordenação Interoperabilidade e coordenação

Or. en

Justificação

Em última análise, o presente artigo deve abranger a interoperabilidade dos sistemas, para a 
qual a coordenação entre os Estados-Membros representa apenas um meio para atingir um 
fim.

Alteração 196
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

 Coordenação Coordenação e interoperabilidade

Or. en

Justificação

O modelo de interoperabilidade será crucial para o êxito do regulamento. É necessário um 
debate mais aprofundado entre os Estados-Membros para determinar o que deve esse modelo 
incluir e como deve ele funcionar.

Alteração 197
Sajjad Karim
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.os 1, 1-A (novo), 1-B (novo), 1-C (novo), 1-D (novo) e 1-E (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem cooperar 
no sentido de garantir a interoperabilidade 
dos meios de identificação eletrónica 
abrangidos por um sistema notificado e 
melhorar a segurança desses meios.

1. As infraestruturas de identificação 
eletrónica nacionais devem assegurar a 
interoperabilidade com as infraestruturas 
de identificação eletrónica dos outros 
Estados-Membros. A interoperabilidade 
entre as infraestruturas de identificação 
eletrónica nacionais é assegurada através 
de um modelo de interoperabilidade.
1-A. O modelo de interoperabilidade deve 
incluir os requisitos técnicos mínimos 
necessários, as normas comuns de 
segurança operacional, os níveis de 
garantia de identidade e as normas a 
partir dos quais os Estados-Membros irão 
definir os seus sistemas, certificação e 
governação a nível nacional.
1-B. O modelo de interoperabilidade deve:
(i) garantir a neutralidade tecnológica;
(ii) facilitar a aplicação do princípio da 
privacidade na conceção;
(iii) garantir o tratamento dos dados 
pessoais em conformidade com a Diretiva 
95/46/CE.
1-C. Até [inserir a data], a fim de criar 
condições uniformes para a aplicação do 
disposto nos n.ºs 1, 1-A e 1-B, a Comissão 
adota atos de execução estabelecendo as 
normas e protocolos relativos ao modelo 
de interoperabilidade e aos níveis de 
garantia de identidade.
1-D. Os Estados-Membros devem cooperar 
no sentido de garantir a interoperabilidade 
dos meios de identificação eletrónica 
abrangidos por um sistema de 
identificação eletrónica notificado e 
melhorar a segurança desses meios.

1-E. A cooperação entre os 
Estados-Membros consiste nos seguintes 
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elementos:
(i) intercâmbios de informação, 
experiências e boas práticas em matéria 
de sistemas de identificação eletrónica;
(ii) avaliação pelos pares dos sistemas de 
identificação eletrónica;
(iii) exame dos desenvolvimentos 
importantes no setor da identificação 
eletrónica.

Or. en

Alteração 198
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem cooperar 
no sentido de garantir a interoperabilidade 
dos meios de identificação eletrónica 
abrangidos por um sistema notificado e 
melhorar a segurança desses meios.

1. Os Estados-Membros devem cooperar 
no sentido de garantir a interoperabilidade 
dos meios de identificação eletrónica 
abrangidos por um sistema notificado e 
melhorar a segurança desses meios. As 
normas de interoperabilidade, assim como 
os algoritmos criptográficos, os protocolos 
e as normas de gestão principais, devem 
ser tornadas públicas. Após o período de 
divulgação responsável fixado no artigo 
15.º, serão publicados todos os relatórios 
de auditoria, juntamente com todas as 
notificações de violações. 

Or. en

Justificação

A transparência, a responsabilidade e a divulgação responsável garantem soluções rápidas 
para problemas de segurança e de confiança no sistema.
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Alteração 199
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem, em particular, dar prioridade à 
interoperabilidade dos serviços mais 
relevantes a nível transfronteiras, 
mediante:
(a) o intercâmbio de boas práticas em 
matéria de meios de identificação 
eletrónica abrangidos por um sistema 
notificado;
(b) a comunicação e a atualização regular 
das melhores práticas em matéria de 
confiança e segurança dos meios de 
identificação eletrónica;
(c) a realização e a atualização regular de 
ações de promoção da utilização dos 
meios de identificação eletrónica. 

Or. en

Alteração 200
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão estabelecerá, através de atos 
de execução, as necessárias modalidades 
de facilitação da cooperação entre os 
Estados-Membros a que se refere o n.º 1, 
tendo em vista promover um nível elevado 
de confiança e segurança, adequado ao 
grau de risco. Esses atos de execução 
versarão, nomeadamente, sobre a troca de 
informações, experiências e boas práticas 

2. A Comissão estabelecerá, através de atos 
de execução, as necessárias modalidades 
de facilitação da cooperação entre os 
Estados-Membros a que se referem os 
n.ºs 1-D e 1-E, tendo em vista promover um 
nível elevado de confiança e segurança, 
adequado ao grau de risco.
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em matéria de sistemas de identificação 
eletrónica, a avaliação pelos pares dos 
sistemas de identificação eletrónica 
notificados e o exame, pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros, dos 
desenvolvimentos importantes que surjam 
no setor da identificação eletrónica. Esses 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 201
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão estabelecerá, através de atos 
de execução, as necessárias modalidades 
de facilitação da cooperação entre os 
Estados-Membros a que se refere o n.º 1, 
tendo em vista promover um nível elevado 
de confiança e segurança, adequado ao 
grau de risco. Esses atos de execução 
versarão, nomeadamente, sobre a troca de 
informações, experiências e boas práticas 
em matéria de sistemas de identificação 
eletrónica, a avaliação pelos pares dos
sistemas de identificação eletrónica 
notificados e o exame, pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros, dos 
desenvolvimentos importantes que surjam 
no setor da identificação eletrónica. Esses 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2.

2. A Comissão estabelecerá, através de atos 
de execução, as necessárias modalidades 
de facilitação da cooperação entre os 
Estados-Membros e dos mecanismos de 
publicação e de avaliação pelos pares a 
que se refere o n.º 1, tendo em vista 
promover um nível elevado de confiança e 
segurança, adequado ao grau de risco. 
Esses atos de execução versarão, 
nomeadamente, sobre a troca de 
informações, experiências e boas práticas 
em matéria de sistemas de identificação 
eletrónica, a realização de auditorias 
independentes por terceiros aos sistemas 
de identificação eletrónica notificados e o 
exame, pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros, dos desenvolvimentos 
importantes que surjam no setor da 
identificação eletrónica. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2.

Or. en
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(Ver também artigo 7.º, n.º 1, alínea f) (nova))

Justificação

Os procedimentos de «avaliação pelos pares» carecem de uma melhor definição. A 
realização de auditorias independentes por terceiros, tal como é exigido aos prestadores de 
serviços de confiança, constitui uma forma mais fiável de garantir a transparência e a 
responsabilização na auditoria aos sistemas notificados.

Alteração 202
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 38.º no que respeita à facilitação da 
interoperabilidade transfronteiras dos 
meios de identificação eletrónica através 
do estabelecimento de requisitos técnicos 
mínimos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este mecanismo específico de conformidade deixou de ser necessário, pois os requisitos 
técnicos estão, agora, mais bem consagrados no regulamento.

Alteração 203
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 38.º no que respeita à facilitação da 
interoperabilidade transfronteiras dos 

3. Os atos de execução referidos nos 
n.ºs 1-B e 2 do presente artigo são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
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meios de identificação eletrónica através 
do estabelecimento de requisitos técnicos 
mínimos.

39.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 204
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 38.º no que respeita à facilitação da
interoperabilidade transfronteiras dos 
meios de identificação eletrónica através 
do estabelecimento de requisitos técnicos 
mínimos.

3. A Comissão estabelece, através de atos 
de execução, as normas e os requisitos 
técnicos relativos à interoperabilidade 
transfronteiras e à segurança dos meios de 
identificação eletrónica. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 39.º, n.º 2. 

Or. en

Justificação

A Comissão deve trabalhar nas normas e nos requisitos técnicos, e não no processo de 
coordenação entre os Estados-Membros.

Alteração 205
Jürgen Creutzmann

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 

Suprimido
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negligência.

Or. en

Justificação

Se um prestador de serviços de confiança decidir não prestar serviços de confiança 
qualificados, não lhe devem ser imputadas responsabilidades adicionais. Ainda assim, um 
queixoso deve continuar a poder instaurar uma ação civil para ser ressarcido de eventuais 
danos.

Alteração 206
Amelia Andersdotter

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.

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, ou se, devido 
a uma falha técnica ou operacional, 
emitir incorretamente um certificado ou 
outra credencial de autenticação, seja 
emitindo um certificado ou credencial à 
pessoa errada ou emitindo um certificado 
ou credencial com atributos incorretos.

Or. en

Justificação

As falhas desastrosas do atual sistema de certificação devem-se, em grande parte, ao fato de 
as autoridades de certificação se eximirem de qualquer responsabilidade nas suas 
declarações de práticas de certificação e, em seguida, prestarem os serviços ao menor custo 
possível, o que resulta num nivelamento por baixo dos mesmos. A única maneira de resolver 
o problema é restabelecer a responsabilidade das autoridades de certificação.

Alteração 207
Silvia-Adriana Ţicău
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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.

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.

Or. ro

Alteração 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

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.

1. Um prestador de serviços de confiança é, 
nos termos das legislações nacionais, 
responsável por danos diretos causados a 
uma entidade ou 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.

Or. en

Alteração 209
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um prestador de serviços de confiança 
qualificado é responsável por qualquer 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 22.

Alteração 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 211
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O n.º 2 aplica-se mutatis mutandis 
aos casos em que garante, nos termos do 
artigo 11.º, n.º 1, alínea b), a 
conformidade com os requisitos do 
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presente regulamento por parte de um 
prestador de serviços de confiança 
qualificados estabelecido num país 
terceiro, a menos que o prestador de 
serviços de confiança qualificados 
estabelecido na União prove que o 
primeiro não agiu com negligência.

Or. en

Justificação

Alteração posterior necessária após os aditamentos ao artigo 11.º (condições de aceitação de 
prestadores de serviços de confiança qualificados estabelecidos em países terceiros).

Alteração 212
Silvia-Adriana Ţicău

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 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.

Or. ro

Alteração 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os prestadores de serviços de 
confiança podem indicar limitações à 
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utilização dos serviços por eles prestados 
nas seguintes condições:
(a) os clientes são devida e 
antecipadamente informados dessas 
limitações;
(b) essas limitações são reconhecidas por 
terceiros.
Se, em conformidade com o número 
anterior, os prestadores de serviços de 
confiança indicarem limitações à 
utilização dos serviços por eles prestados, 
não serão responsáveis por danos que 
excedam os limites indicados.

Or. en

Alteração 214
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O direito aplicável aos serviços de 
confiança, nomeadamente no respeitante 
aos litígios, será o direito do 
Estado-Membro em cujo território está 
estabelecida a pessoa que beneficia do 
serviço sem prejuízo da vontade comum 
da referida pessoa e do prestador de 
serviços de confiança de decidirem em 
contrário.

Or. fr

Alteração 215
Pilar del Castillo Vera

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

Artigo 9.º-A
Os limites de responsabilidade devem 
ficar definidos nos acordos entre os 
prestadores de serviços de confiança, 
qualificados ou não, e as autoridades 
responsáveis pelo sistema de identificação 
notificado.

Or. en

Alteração 216
Jürgen Creutzmann

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. en

Alteração 217
Jürgen Creutzmann

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 

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 
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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.

Europeia se:

(a) o prestador de serviços de confiança 
qualificado cumprir os requisitos 
constantes do presente regulamento e 
tiver sido acreditado sob um regime de 
acreditação facultativa vigente num 
Estado-Membro; ou
(b) um prestador de serviços de confiança 
qualificados estabelecido na União que 
cumpre os requisitos constantes do 
presente regulamento garantir a 
conformidade com esses requisitos; ou
(c) 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;

Or. en

Justificação

Nos termos da diretiva relativa às assinaturas eletrónicas, um prestador de serviços de 
confiança de um país terceiro pode ser certificado a título facultativo ou basear-se na 
garantia de um prestador de serviços estabelecido. Não é claro por que razão o 
reconhecimento dos serviços originários de países terceiros só deva agora ser possível após 
a complexa negociação de um acordo internacional. Os aditamentos baseiam-se na redação 
do artigo correspondente da diretiva original.

Alteração 218
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1
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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, 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 
e caso o país terceiro em que estejam 
estabelecidos aceite, em conformidade 
com o princípio de reciprocidade, que os 
serviços de confiança qualificados e 
certificados qualificados fornecidos por 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados estabelecidos no território da 
União Europeia sejam aceites no referido 
país.

Or. fr

Justificação

Aplicação do princípio da reciprocidade.

Alteração 219
Sajjad Karim

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 

1. Os serviços de confiança fornecidos por 
prestadores de serviços de confiança 
estabelecidos num país terceiro devem ser 
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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.

reconhecidos como juridicamente 
equivalentes aos serviços de confiança
qualificados fornecidos por prestadores de 
serviços de confiança qualificados 
estabelecidos na União Europeia se os 
serviços de confiança originários do país 
terceiro cumprirem os requisitos 
aplicáveis do presente regulamento 
conforme determinado por uma entidade 
supervisora estabelecida num Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 220
Amelia Andersdotter

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

Or. en
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Justificação

Supressão, quando pertinente, do termo «qualificados».

Alteração 221
Sajjad Karim

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

If third country trust service providers meet the supervision requirements set out in this 
chapter, their services should be accepted by EU Supervisory Bodies (this would reflect the 
arrangements set out in Article 7.1(a) of the current e-signatures directive). This proposal 
would require third country governments to draw up bilateral agreements with the EU to 
cover individual trust service providers and this agreement would also require third country 
governments to legally recognise all Qualified Trust Services from anywhere in the EU which 
seems a disproportionate, time-consuming and an unnecessary bureaucratic and potentially 
costly process.

Alteração 222
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2
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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 e aos certificados 
fornecidos por prestadores de serviços de 
confiança 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, nomeadamente o requisito da 
abertura previsto no artigo 8.º e o 
requisito da responsabilidade estabelecido 
no artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao artigo 9.º, n.º 1.

Alteração 223
Pilar del Castillo Vera

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, a Comissão 
deve verificar se tais acordos garantem
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 são
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.

Or. en
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Alteração 224
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Tratamento e proteção dos dados
1. Os prestadores de serviços de confiança 
e as entidades supervisoras devem 
garantir um tratamento leal e lícito dos 
dados pessoais processados, em 
conformidade com a Diretiva 95/46/CE.
2. Os prestadores de serviços de confiança 
devem tratar os dados pessoais de acordo 
com a Diretiva 95/46/CE. Esse tratamento 
estará estritamente limitado aos dados 
mínimos necessários para emitir e manter 
atualizado um certificado ou fornecer um 
serviço de confiança.
3. Os prestadores de serviços de confiança 
devem garantir a confidencialidade e a 
integridade dos dados relativos à pessoa à 
qual o serviço de confiança é prestado.
4. Sem prejuízo dos efeitos legais 
conferidos aos pseudónimos nos termos 
das legislações nacionais, os 
Estados-Membros não poderão impedir 
que os prestadores de serviços de 
confiança indiquem nos certificados de 
assinatura eletrónica um pseudónimo em 
vez do nome do signatário.

Or. en

(Ver redação do artigo 4.º-A (novo) proposto.)

Justificação

Este artigo foi transposto para o artigo 4.º-A (novo) e melhorado com uma redação mais 
clara.
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Alteração 225
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os prestadores de serviços de 
confiança devem informar os utilizadores 
sobre a recolha, a comunicação e a 
conservação dos seus dados pessoais.

Or. en

Alteração 226
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os prestadores de serviços de 
confiança devem fornecer aos utilizadores 
os meios que lhes permitam verificar os 
seus dados pessoais e exercer o seu direito 
de proteção de dados.

Or. en

Alteração 227
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando estritamente necessário para 
garantir a segurança da rede e da 
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informação para efeitos de conformidade 
com os requisitos dos artigos 11.º, 15.º, 
16.º e 19.º, o tratamento de dados pessoais 
efetuado pelo ou em nome do prestador de 
serviços de confiança é considerado um 
interesse legítimo na aceção do artigo 7.º, 
alínea f), da Diretiva 95/46/CE.

Or. en

Justificação

O tratamento de dados pessoais pode ser necessário em caso de violação ou para tomar as 
contramedidas adequadas, devendo ser considerado, se tal for absolutamente necessário, um 
«interesse legítimo» nos termos da Diretiva «Proteção de Dados» e, portanto, um ato lícito.

Alteração 228
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Acessibilidade para as pessoas com 
deficiência

Acessibilidade para pessoas com 
necessidades especiais

Or. en

Alteração 229
Amelia Andersdotter

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, sempre que 
possível, ser tornados acessíveis às pessoas 
com necessidades especiais.
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Or. en

Justificação

Esta alteração evita a discussão sobre o que é uma verdadeira deficiência, bem uma 
formulação negativa para as necessidades especiais que, pelas mais variadas razões, os 
utilizadores, consumidores e cidadãos possam ter.

Alteração 230
Jürgen Creutzmann

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, sempre que 
razoavelmente possível, ser tornados 
acessíveis às pessoas com deficiência.

Or. en

Justificação

Não é claro o que significa «sempre que possível» em termos práticos: teoricamente possível, 
tecnicamente possível, financeiramente possível? O potencial de incerteza jurídica é 
significativo, situação que carece de correção.

Alteração 231
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.os 1 e 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designam uma 
entidade adequada estabelecida no seu 
território ou, por mútuo acordo, noutro 
Estado-Membro sob a responsabilidade 
do Estado-Membro que procede à 
designação. As entidades supervisoras 

1. Os Estados-Membros designam uma 
entidade supervisora estabelecida no seu 
território.
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serão dotadas de todos os poderes de 
fiscalização e investigação necessários 
para o exercício das suas funções.

1-A. Os Estados-Membros devem notificar 
à Comissão os nomes e os endereços das 
respetivas entidades supervisoras 
designadas.

Or. en

Alteração 232
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designam uma 
entidade adequada estabelecida no seu 
território ou, por mútuo acordo, noutro 
Estado-Membro sob a responsabilidade do 
Estado-Membro que procede à designação. 
As entidades supervisoras serão dotadas 
de todos os poderes de fiscalização e 
investigação necessários para o exercício 
das suas funções.

1. Os Estados-Membros designam uma 
entidade supervisora estabelecida no seu 
território ou, por mútuo acordo, noutro 
Estado-Membro sob a responsabilidade do 
Estado-Membro que procede à designação. 
A entidade supervisora designada, os seus 
endereços e os nomes das pessoas 
responsáveis são comunicados à 
Comissão. As entidades supervisoras 
serão dotadas dos recursos adequados
necessários para o exercício das suas 
funções.

Or. en

Justificação

As competências principais das entidades supervisoras decorrem do presente regulamento, 
importando, porém, que estas autoridades funcionem devidamente. Além disso, o termo 
«poderes de investigação» pode remeter para competências geralmente reservadas às 
autoridades responsáveis pela aplicação da lei, o que vai muito para além do necessário.

Alteração 233
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designam uma 
entidade adequada estabelecida no seu 
território ou, por mútuo acordo, noutro 
Estado-Membro sob a responsabilidade do 
Estado-Membro que procede à designação. 
As entidades supervisoras serão dotadas de 
todos os poderes de fiscalização e 
investigação necessários para o exercício 
das suas funções.

1. Os Estados-Membros designam uma 
entidade adequada estabelecida no seu 
território ou, por mútuo acordo, uma 
entidade supervisora europeia sob a 
responsabilidade do Estado-Membro que 
procede à designação. As entidades 
supervisoras serão dotadas de todos os 
poderes de fiscalização e investigação 
necessários para o exercício das suas 
funções.

Or. ro

Alteração 234
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A entidade supervisora é responsável 
pelo exercício das seguintes funções:

2. A entidade supervisora deve, na medida 
do possível, garantir o seguinte:

Or. en

Alteração 235
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A entidade supervisora é responsável 
pelo exercício das seguintes funções:

2. A entidade supervisora exerce as 
seguintes funções:

Or. en
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Justificação

Formulação mais precisa.

Alteração 236
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) fiscalizar os prestadores de serviços de 
confiança estabelecidos no território do 
Estado-Membro que procede à designação 
para garantir que cumprem os requisitos
estabelecidos no artigo 15.º;

(a) garantir que os prestadores de serviços 
de confiança e os prestadores de serviços 
de confiança qualificados estabelecidos no 
território do Estado-Membro que procede à 
designação cumprem os requisitos do 
presente regulamento;

Or. en

Justificação

Formulação mais precisa, incluindo prestadores de serviços de confiança qualificados e não 
qualificados.

Alteração 237
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) fiscalizar os prestadores de serviços de 
confiança estabelecidos no território do 
Estado-Membro que procede à designação 
para garantir que cumprem os requisitos 
estabelecidos no artigo 15.º;

(a) fiscalizar os prestadores de serviços de 
confiança estabelecidos no território do(s) 
Estado(s)-Membro(s) que procede(m) à 
designação para garantir que cumprem os 
requisitos estabelecidos no artigo 15.º;

Or. ro
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Alteração 238
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) fiscalizar os prestadores de serviços de 
confiança estabelecidos no território do 
Estado-Membro que procede à designação 
para garantir que cumprem os requisitos 
estabelecidos no artigo 15.º;

(a) os prestadores de serviços de confiança 
estabelecidos no território do Estado-
Membro que procede à designação 
cumprem os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 239
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) fiscalizar os prestadores de serviços de 
confiança qualificados estabelecidos no 
território do Estado-Membro que procede 
à designação e dos serviços de confiança 
qualificados que oferecem, por forma a 
garantir que os ditos prestadores e os 
serviços de confiança qualificados que 
oferecem cumprem os requisitos 
aplicáveis estabelecidos no presente 
regulamento;

Suprimido

Or. en

Justificação

Fundida com a alínea anterior. Redundante.

Alteração 240
Sajjad Karim
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) fiscalizar os prestadores de serviços de 
confiança qualificados estabelecidos no 
território do Estado-Membro que procede 
à designação e dos serviços de confiança 
qualificados que oferecem, por forma a 
garantir que os ditos prestadores e os 
serviços de confiança qualificados que 
oferecem cumprem os requisitos aplicáveis
estabelecidos no presente regulamento;

(b) os serviços de confiança qualificados 
fornecidos pelos prestadores de serviços 
de confiança qualificados cumprem os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento; e

Or. en

Alteração 241
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) fiscalizar os prestadores de serviços de
confiança qualificados estabelecidos no 
território do Estado-Membro que procede
à designação e dos serviços de confiança 
qualificados que oferecem, por forma a 
garantir que os ditos prestadores e os 
serviços de confiança qualificados que 
oferecem cumprem os requisitos aplicáveis 
estabelecidos no presente regulamento;

(b) fiscalizar os prestadores de serviços de 
confiança qualificados estabelecidos no 
território do(s) Estado(s)-Membro(s) que 
procede(m) à designação e dos serviços de 
confiança qualificados que oferecem, por 
forma a garantir que os ditos prestadores e 
os serviços de confiança qualificados que 
oferecem cumprem os requisitos aplicáveis 
estabelecidos no presente regulamento;

Or. ro

Alteração 242
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) fiscalizar os prestadores de serviços de 
confiança qualificados estabelecidos no 
território do Estado-Membro que procede à 
designação e dos serviços de confiança 
qualificados que oferecem, por forma a 
garantir que os ditos prestadores e os 
serviços de confiança qualificados que 
oferecem cumprem os requisitos aplicáveis 
estabelecidos no presente regulamento;

(b) fiscalizar os prestadores de serviços de 
confiança estabelecidos no território do 
Estado-Membro que procede à designação 
e dos serviços de confiança que oferecem, 
por forma a garantir que os ditos 
prestadores e os serviços de confiança que 
oferecem cumprem os requisitos aplicáveis 
estabelecidos no presente regulamento;

Or. en

Alteração 243
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea (b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Caso isso seja relevante nos termos 
do artigo 10.º, que os prestadores de 
serviços de confiança estabelecidos em 
países terceiros e os serviços de confiança 
que oferecem cumprem os requisitos 
aplicáveis estabelecidos no presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 244
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) garantir que as informações e os dados 
pertinentes referidos no artigo 19.º, n.º 2, 

Suprimido
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alínea g), e registados pelos prestadores 
de serviços de confiança qualificados 
sejam preservados e mantidos acessíveis 
durante um prazo adequado depois de 
cessarem as atividades do prestador de 
serviços de confiança qualificado, com o 
intuito de garantir a continuidade do 
serviço.

Or. en

Alteração 245
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) garantir que as informações e os dados 
pertinentes referidos no artigo 19.º, n.º 2, 
alínea g), e registados pelos prestadores de 
serviços de confiança qualificados sejam 
preservados e mantidos acessíveis durante 
um prazo adequado depois de cessarem as 
atividades do prestador de serviços de 
confiança qualificado, com o intuito de 
garantir a continuidade do serviço.

(c) garantir que as informações e os dados 
pertinentes referidos no artigo 19.º, n.º 2, 
alínea g), e registados pelos prestadores de 
serviços de confiança qualificados sejam 
preservados e mantidos acessíveis durante 
um prazo adequado, considerando o 
período de validade dos serviços, depois de 
cessarem as atividades do prestador de 
serviços de confiança qualificado, com o 
intuito de garantir a continuidade do 
serviço.

Or. en

Justificação

Clarificação relativa ao período de preservação adequado.

Alteração 246
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de assegurar a continuidade do 
serviço, a entidade supervisora pode 
adotar disposições sobre planos de 
cessação de atividades para os casos em 
que os prestadores de serviços de 
confiança qualificados cessem as suas 
atividades.

Or. en

Alteração 247
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Cada entidade supervisora deve 
apresentar à Comissão e aos 
Estados-Membros, até ao final do 
primeiro trimestre do ano seguinte, um 
relatório anual sobre as atividades de 
supervisão do último ano. O relatório deve 
incluir, pelo menos:

3. Anualmente, até 31 de março, cada 
entidade supervisora deve apresentar à 
Comissão um relatório sobre as suas 
atividades do ano anterior, juntamente 
com um resumo das notificações de 
violações recebidas dos prestadores de 
serviços de confiança em conformidade 
com o artigo 15.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 248
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Cada entidade supervisora deve 
apresentar à Comissão e aos 
Estados-Membros, até ao final do primeiro 

3. Cada entidade supervisora deve 
publicar, até ao final do primeiro trimestre 
do ano seguinte, um relatório anual sobre 
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trimestre do ano seguinte, um relatório 
anual sobre as atividades de supervisão do 
último ano. O relatório deve incluir, pelo 
menos:

as atividades de supervisão do último ano. 
O relatório deve incluir, pelo menos:

Or. en

Justificação

O incremento da transparência aumenta as possibilidades de resolução de erros técnicos e de 
deteção de tecnologias de autenticação ou identificação inseguras. Para uma entidade 
supervisora central normalmente incumbida de receber um grande número de notificações, é 
fácil torná-las acessíveis ao público em geral, investigadores e partes interessadas.

Alteração 249
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) informações sobre as suas atividades 
de supervisão;

Suprimido

Or. en

Alteração 250
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) um resumo das notificações de 
violações recebidas dos prestadores de 
serviços de confiança em conformidade 
com o disposto no artigo 15.º, n.º 2;

Suprimido

Or. en
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Alteração 251
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) um resumo das notificações de 
violações recebidas dos prestadores de 
serviços de confiança em conformidade 
com o disposto no artigo 15.º, n.º 2;

(b) todas as notificações de violações 
recebidas dos prestadores de serviços de 
confiança em conformidade com o disposto 
no artigo 15.º, n.º 2;

Or. en

Justificação

O incremento da transparência aumenta as possibilidades de resolução de erros técnicos e de 
deteção de tecnologias de autenticação ou identificação inseguras. Para uma entidade 
supervisora central normalmente incumbida de receber um grande número de notificações, é 
fácil torná-las acessíveis ao público em geral, investigadores e partes interessadas.

Alteração 252
Sajjad Karim

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 253
Jürgen Creutzmann
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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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é claro por que motivo deve uma entidade supervisora afetar recursos significativos à 
recolha de informações de mercado.

Alteração 254
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão disponibiliza aos 
Estados-Membros o relatório anual a que 
se refere o n.º 3.

Or. en

Alteração 255
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão e aos outros Estados-Membros
os nomes e os endereços das respetivas 
entidades supervisoras designadas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Fundido com o n.º 1.

Alteração 256
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão e aos outros Estados-Membros
os nomes e os endereços das respetivas 
entidades supervisoras designadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 257
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão e aos outros Estados-Membros
os nomes e os endereços das respetivas 
entidades supervisoras designadas.

4. Os Estados-Membros devem publicar os 
nomes e os endereços das respetivas 
entidades supervisoras designadas.

Or. en
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Justificação

O incremento da transparência aumenta as possibilidades de resolução de erros técnicos e de 
deteção de tecnologias de autenticação ou identificação inseguras. Para uma entidade 
supervisora central normalmente incumbida de receber um grande número de notificações, é 
fácil torná-las acessíveis ao público em geral, investigadores e partes interessadas.

Alteração 258
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 13 – 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 
dos procedimentos aplicáveis às funções 
referidas no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

A entidade supervisora só pode ser responsável por garantir a fiscalização do desempenho e 
da atividade do prestador de serviços com base nos critérios e requisitos estabelecidos no 
presente regulamento, não podendo «garantir» o cumprimento destes últimos pelo prestador 
de serviços, ao qual incumbe essa responsabilidade. É necessário traçar uma linha divisória 
clara entre, por um lado, as funções e a responsabilidade da entidade supervisora e, por 
outro, a responsabilidade do prestador de serviços. Importa não confundi-las nem misturá-
las.

Alteração 259
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir as circunstâncias, os 
formatos e os procedimentos para o 

6. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir os formatos e os 
procedimentos para o relatório referido no 
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relatório referido no n.º 3. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2.

n.º 3. Esses atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 39.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O termo «circunstâncias» afigura-se pouco claro e redundante.

Alteração 260
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades supervisoras devem 
cooperar tendo em vista o intercâmbio de 
boas práticas e o fornecimento mútuo, no 
mais curto prazo possível, de informações 
pertinentes e assistência para que as 
respetivas atividades possam ser levadas a 
cabo de uma maneira coerente. A 
assistência mútua deve abranger, em 
particular, pedidos de informações e 
medidas de supervisão, tais como pedidos 
para efetuar inspeções relacionadas com 
as auditorias de segurança, referidas nos 
artigos 15.º, 16.º e 17.º.

1. As entidades supervisoras devem 
cooperar tendo em vista o intercâmbio de 
boas práticas. Uma entidade supervisora 
deve, a pedido de outra entidade 
congénere, prestar-lhe assistência para que 
as respetivas atividades possam ser levadas 
a cabo de uma maneira coerente. As 
entidades supervisoras devem também 
cooperar se tal lhes for pedido em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 765/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de julho de 2008, que 
estabelece os requisitos de acreditação e 
fiscalização do mercado relativos à 
comercialização de produtos1. Além disso, 
a assistência mútua pode também 
abranger pedidos de informações e 
medidas de supervisão relacionados com 
os relatórios de avaliação de 
conformidade referidos nos artigos 15.º, 
16.º e 17.º do presente regulamento.

______________
1 JO L 218 de 13.8.2008, p. 30.

Or. en
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Alteração 261
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades supervisoras devem 
cooperar tendo em vista o intercâmbio de 
boas práticas e o fornecimento mútuo, no 
mais curto prazo possível, de informações 
pertinentes e assistência para que as 
respetivas atividades possam ser levadas a 
cabo de uma maneira coerente. A 
assistência mútua deve abranger, em 
particular, pedidos de informações e 
medidas de supervisão, tais como pedidos 
para efetuar inspeções relacionadas com as 
auditorias de segurança, referidas nos 
artigos 15.º, 16.º e 17.º.

1. As entidades supervisoras devem 
cooperar tendo em vista o intercâmbio de 
boas práticas. Mediante pedidos 
justificados, devem-se assistir-se 
mutuamente para que as respetivas 
atividades possam ser levadas a cabo de 
uma maneira coerente. Os pedidos de 
assistência podem abranger, em particular, 
pedidos de informações e medidas de 
supervisão, tais como pedidos para efetuar 
inspeções relacionadas com as auditorias 
de conformidade, referidas nos artigos 
15.º, 16.º e 17.º.

Or. en

Justificação

Formulação mais precisa e qualificação da assistência, de modo que as entidades 
supervisoras apenas peçam assistência em casos justificados.

Alteração 262
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Uma entidade supervisora à qual tenha 
sido dirigido um pedido de assistência não
pode recusar dar-lhe cumprimento, salvo 
se:

2. Uma entidade supervisora à qual tenha 
sido dirigido um pedido de assistência 
pode recusar esse pedido numa das 
seguintes condições:

Or. en
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Alteração 263
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Uma entidade supervisora à qual tenha 
sido dirigido um pedido de assistência não 
pode recusar dar-lhe cumprimento, salvo
se:

2. Uma entidade supervisora pode recusar
um pedido de assistência se:

Or. en

Justificação

Formulação mais precisa.

Alteração 264
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) não for competente para dar resposta 
ao pedido; ou

(a) A entidade supervisora não é
competente para prestar a assistência 
solicitada;

Or. en

Alteração 265
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) não for competente para dar resposta ao (a) não possuir a especialização 
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pedido; ou necessária para dar resposta ao pedido; ou

Or. en

Justificação

Resulta claramente do artigo 13.º que a autoridade supervisora foi investida das 
competências necessárias para exercer as suas funções. A Comissão tem de fazer referência 
ao seu nível de especialização.

Alteração 266
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) a assistência solicitada não é 
proporcional às atividades de supervisão 
correntes da entidade supervisora;

Or. en

Alteração 267
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a satisfação do pedido for incompatível 
com o presente regulamento.

(b) a satisfação do pedido exceder as 
funções e poderes da entidade supervisora 
previstos no presente regulamento.

Or. en

Justificação

Obviamente, a entidade supervisora não tomaria medidas em violação do presente 
regulamento. No entanto, certos pedidos podem ir além das funções previstas no presente 
regulamento.
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Alteração 268
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a satisfação do pedido for incompatível 
com o presente regulamento.

(b) a assistência solicitada é incompatível 
com o presente regulamento.

Or. en

Alteração 269
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando adequado, as entidades 
supervisoras podem efetuar investigações 
conjuntas nas quais participem quadros 
das entidades supervisoras de outros 
Estados-Membros.

Suprimido

A entidade supervisora do Estado-
Membro em que se realizará a 
investigação, em conformidade com a sua 
própria legislação nacional, pode delegar 
tarefas de investigação no pessoal da 
entidade supervisora assistida. Esses 
poderes apenas podem ser exercidos sob a 
orientação e na presença de pessoal da 
entidade supervisora anfitriã. O pessoal 
da entidade supervisora assistida está 
sujeito à legislação nacional da entidade 
supervisora anfitriã. A entidade 
supervisora anfitriã assume a 
responsabilidade pelas ações do pessoal 
da entidade supervisora assistida.

Or. en
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Alteração 270
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando adequado, as entidades 
supervisoras podem efetuar investigações 
conjuntas nas quais participem quadros 
das entidades supervisoras de outros 
Estados-Membros.

Quando adequado, as entidades 
supervisoras podem efetuar ações de 
supervisão conjuntas.

Or. en

Justificação

O termo «investigações» parece estar intimamente ligado às autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei. Além disso, o termo «ações conjuntas» implica, desde logo, a participação 
de quadros de ambas as entidades supervisoras, pelo que o termo anterior é redundante.

Alteração 271
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A entidade supervisora do Estado-
Membro em que se realizará a 
investigação, em conformidade com a sua 
própria legislação nacional, pode delegar 
tarefas de investigação no pessoal da 
entidade supervisora assistida. Esses 
poderes apenas podem ser exercidos sob a 
orientação e na presença de pessoal da 
entidade supervisora anfitriã. O pessoal 
da entidade supervisora assistida está 
sujeito à legislação nacional da entidade 
supervisora anfitriã. A entidade 
supervisora anfitriã assume a 
responsabilidade pelas ações do pessoal 

Suprimido
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da entidade supervisora assistida.

Or. en

Justificação

A finalidade do presente parágrafo não é inteiramente clara. Se um Estado-Membro permitir 
que sejam delegados poderes em entidades públicas de outros Estados-Membros, será 
desnecessário estabelecer uma base jurídica da UE para o efeito. Porém, tendo poderes para 
o efeito, um Estado-Membro terá também, naturalmente, poderes para definir os 
procedimentos e condições específicos. Tendo em conta a ausência de valor acrescentado e o 
princípio da subsidiariedade, o presente parágrafo deve ser suprimido.

Alteração 272
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode especificar, por meio 
de atos de execução, as modalidades e os 
procedimentos da assistência mútua a que 
se refere o presente artigo. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo não exige necessariamente um ato de execução, visto que as funções das entidades 
supervisoras estão claramente estabelecidas.

Alteração 273
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode especificar, por meio 
de atos de execução, as modalidades e os 
procedimentos da assistência mútua a que 
se refere o presente artigo. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2.

Suprimido

Or. en

Justificação

O regulamento que estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do mercado 
(Regulamento (CE) n.º 765/2008) já permite as inspeções, pelo que fazer aqui referência às
inspeções daria azo a confusão e ao risco de se introduzir i) uma duplicação desnecessária e 
ii) um requisito mais oneroso do que os já acordados e cumpridos nos Estados-Membros.

Alteração 274
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços de confiança 
que estejam estabelecidos no território da 
União devem tomar as medidas técnicas e 
organizacionais adequadas para gerir os 
riscos que se colocam à segurança dos 
serviços de confiança que prestam. Tendo 
em conta o estado da técnica, essas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado ao grau de risco 
existente. Em particular, devem ser 
tomadas medidas para impedir ou reduzir 
ao mínimo o impacto dos incidentes de 
segurança e informar as partes interessadas
dos efeitos adversos dos eventuais 
incidentes.

Os prestadores de serviços de confiança 
que estejam estabelecidos no território da 
União devem tomar as medidas técnicas e 
organizacionais adequadas para gerir os 
riscos que se colocam à segurança dos 
serviços de confiança que prestam. Tendo 
em conta o estado da técnica, essas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado ao grau de risco 
existente. Devem ser tomadas medidas 
para impedir ou reduzir ao mínimo o 
impacto dos incidentes de segurança e 
informar as partes interessadas, 
nomeadamente os signatários e as partes 
utilizadoras, de todas as violações de 
segurança passíveis de as afetar. De igual 
modo, os prestadores de serviços de 
confiança têm de tomar, às suas custas, 
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medidas adequadas e imediatas para 
eliminar quaisquer riscos de segurança 
novos ou imprevistos e restabelecer o 
nível de segurança normal do serviço.

Or. en

Justificação

O requisito da eliminação dos riscos de segurança e do restabelecimento dos níveis de 
segurança normais tem por base o considerando 20 da Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à 
proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas. A supressão da referência ao 
«organismo independente reconhecido» confere uma maior clareza às exigências impostas a 
este organismo independente. Ver também a alteração ao artigo 16.º, n.º 1.

Alteração 275
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços de confiança 
que estejam estabelecidos no território da 
União devem tomar as medidas técnicas e 
organizacionais adequadas para gerir os 
riscos que se colocam à segurança dos 
serviços de confiança que prestam. Tendo 
em conta o estado da técnica, essas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado ao grau de risco 
existente. Em particular, devem ser 
tomadas medidas para impedir ou reduzir 
ao mínimo o impacto dos incidentes de 
segurança e informar as partes interessadas 
dos efeitos adversos dos eventuais 
incidentes.

Os prestadores de serviços de confiança 
devem gerir os riscos que se colocam à 
segurança dos serviços de confiança que 
prestam de acordo com as melhores 
práticas e as normas existentes no setor. 
Tendo em conta a evolução tecnológica 
mais recente, essas medidas devem 
assegurar um nível de segurança 
proporcional ao grau de risco existente. 
Em particular, devem ser tomadas medidas 
para impedir ou reduzir ao mínimo o 
impacto dos incidentes de segurança e 
informar as partes interessadas dos efeitos 
adversos dos eventuais incidentes.

Or. en

Alteração 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços de confiança 
que estejam estabelecidos no território da 
União devem tomar as medidas técnicas e 
organizacionais adequadas para gerir os 
riscos que se colocam à segurança dos 
serviços de confiança que prestam. Tendo 
em conta o estado da técnica, essas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado ao grau de risco 
existente. Em particular, devem ser 
tomadas medidas para impedir ou reduzir 
ao mínimo o impacto dos incidentes de 
segurança e informar as partes interessadas 
dos efeitos adversos dos eventuais 
incidentes.

Os prestadores de serviços de confiança 
que estejam estabelecidos no território da 
União devem tomar as medidas técnicas e 
organizacionais adequadas para gerir os 
riscos que se colocam à segurança dos 
serviços de confiança que prestam. Tendo 
em conta a evolução tecnológica, essas 
medidas devem respeitar plenamente os 
direitos de proteção de dados e assegurar 
um nível de segurança adequado ao grau de 
risco existente. Em particular, devem ser 
tomadas medidas para impedir ou reduzir 
ao mínimo o impacto dos incidentes de 
segurança e informar as partes interessadas 
dos efeitos adversos de eventuais 
incidentes importantes.

Or. en

Justificação

A referência à evolução tecnológica parece ser mais adequada e descreve melhor o processo 
contínuo de adaptação às novas tecnologias. De igual modo, o termo «estado da técnica» 
pode ser confundido com a «melhor tecnologia disponível», o que influiria no fator custo e 
faria recair um ónus desproporcionado sobre os prestadores de serviços. Provavelmente, não 
será esse o objetivo da disposição. Por fim, a fim de evitar um ónus desproporcionado e um 
excesso de informação junto dos utilizadores, só devem ser comunicados os incidentes 
importantes.

Alteração 277
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços de confiança 
que estejam estabelecidos no território da 
União devem tomar as medidas técnicas e 

Os prestadores de serviços de confiança 
que estejam estabelecidos no território da 
União ou prestem serviços nos termos do 
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organizacionais adequadas para gerir os 
riscos que se colocam à segurança dos 
serviços de confiança que prestam. Tendo 
em conta o estado da técnica, essas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado ao grau de risco 
existente. Em particular, devem ser 
tomadas medidas para impedir ou reduzir 
ao mínimo o impacto dos incidentes de 
segurança e informar as partes interessadas 
dos efeitos adversos dos eventuais 
incidentes.

artigo 10.º do presente regulamento 
devem tomar as medidas técnicas e 
organizacionais adequadas para gerir os 
riscos que se colocam à segurança e 
resiliência dos serviços de confiança que 
prestam. Tendo em conta o estado da 
técnica, essas medidas devem assegurar um 
nível de segurança adequado ao grau de 
risco existente. Em particular, devem ser 
tomadas medidas para impedir ou reduzir 
ao mínimo o impacto dos incidentes de 
segurança e informar as partes interessadas 
dos efeitos adversos dos eventuais 
incidentes.

Or. en

Alteração 278
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 16.º, n.º 1, qualquer 
prestador de serviços de confiança pode
submeter o relatório de uma auditoria de 
segurança realizada por um organismo 
independente reconhecido à apreciação 
da entidade supervisora, para que esta 
confirme que foram tomadas as medidas 
de segurança adequadas.

Sem prejuízo do artigo 16.º, n.º 1, os 
prestadores de serviços de confiança 
devem submeter à apreciação da entidade 
supervisora um relatório de avaliação da 
conformidade elaborado por um 
organismo de avaliação de conformidade,
para confirmar que foram tomadas as 
medidas de segurança adequadas.

Or. en

Alteração 279
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 16.º, n.º 1, qualquer 
prestador de serviços de confiança pode
submeter o relatório de uma auditoria de 
segurança realizada por um organismo 
independente reconhecido à apreciação da 
entidade supervisora, para que esta 
confirme que foram tomadas as medidas de 
segurança adequadas.

Sem prejuízo do artigo 16.º, n.º 1, qualquer 
prestador de serviços de confiança deve, 
sem demoras injustificadas e no máximo 
seis meses após o início das suas 
atividades, submeter o relatório de uma 
auditoria de conformidade realizada por 
um organismo independente reconhecido à 
apreciação da entidade supervisora, para 
que esta confirme que foram tomadas as 
medidas de segurança adequadas.

Or. en

Justificação

Tendo em vista os requisitos de fiabilidade e segurança dos serviços de confiança, a 
realização de uma auditoria deve ser sempre obrigatória.

Alteração 280
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 16.º, n.º 1, qualquer 
prestador de serviços de confiança pode 
submeter o relatório de uma auditoria de 
segurança realizada por um organismo 
independente reconhecido à apreciação da 
entidade supervisora, para que esta 
confirme que foram tomadas as medidas 
de segurança adequadas.

Sem prejuízo do artigo 16.º, n.º 1, qualquer 
prestador de serviços de confiança deve 
publicar o relatório de uma auditoria de 
segurança realizada por um organismo 
independente com competência 
comprovada para o efeito, para confirmar
que foram tomadas as medidas de 
segurança adequadas.

Or. en

(Ver também a alteração ao artigo 15.º, n.º 1, parágrafo 1.)

Justificação

O requisito da eliminação dos riscos de segurança e do restabelecimento dos níveis de 
segurança normais tem por base o considerando 20 da Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à 
proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas. A supressão da referência ao 
«organismo independente reconhecido» confere uma maior clareza às exigências impostas a 
este organismo independente. Ver também a alteração ao artigo 16.º, n.º 1.

Alteração 281
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 16.º, n.º 1, qualquer 
prestador de serviços de confiança pode
submeter o relatório de uma auditoria de 
segurança realizada por um organismo 
independente reconhecido à apreciação da 
entidade supervisora, para que esta 
confirme que foram tomadas as medidas de 
segurança adequadas.

Sem prejuízo do artigo 16.º, n.º 1, qualquer 
prestador de serviços de confiança deve
submeter o relatório de uma auditoria de 
segurança realizada por um organismo
independente reconhecido à apreciação da 
entidade supervisora, para que esta 
confirme que foram tomadas as medidas de 
segurança adequadas.

Or. en

Alteração 282
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços de confiança 
devem notificar, sem demora indevida e, se 
possível, no prazo máximo de 24 horas 
após terem tomado conhecimento do 
ocorrido, a entidade supervisora 
competente, a entidade nacional 
competente em matéria de segurança da 
informação e terceiros relevantes, como as 
autoridades responsáveis pela proteção de 
dados, de todas as violações da segurança 
ou perdas de integridade que tenham um
impacto significativo no serviço de 

Em caso de violação da segurança da rede 
e sempre que o risco ultrapasse o âmbito 
das medidas a tomar pelo prestador do 
serviço, o prestador de um serviço de 
confiança deve informar os signatários e 
as partes interessadas de eventuais 
correções, indicando os custos previsíveis.
Os prestadores de serviços de confiança 
devem notificar, sem demora indevida e, se 
possível, no prazo máximo de 24 horas 
após terem tomado conhecimento do 
ocorrido, a entidade supervisora 
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confiança prestado e nos dados pessoais 
por ele mantidos.

competente, a entidade nacional 
competente em matéria de segurança da 
informação e, caso o incidente envolva 
dados pessoais, as autoridades 
responsáveis pela proteção de dados, de 
todas as violações da segurança ou perdas 
de integridade que tenham impacto no 
serviço de confiança prestado e nos dados 
pessoais por ele mantidos. Os prestadores 
de serviços de confiança devem notificar 
tanto as violações de segurança ocorridas 
nos seus sistemas como outras que 
observem nos sistemas de prestadores 
congéneres.

Or. en

Justificação

Esta definição de violação de segurança e as obrigações do prestador de serviços de 
confiança têm por base o artigo 4.º, n.º 2, da Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção 
da privacidade no setor das comunicações eletrónicas. Além disso, clarifica-se que as 
violações que envolvam dados pessoais devem ser notificadas às autoridades responsáveis 
pela proteção de dados dos Estados-Membros em causa.

Alteração 283
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços de confiança 
devem notificar, sem demora indevida e, se 
possível, no prazo máximo de 24 horas
após terem tomado conhecimento do 
ocorrido, a entidade supervisora
competente, a entidade nacional 
competente em matéria de segurança da 
informação e terceiros relevantes, como as 
autoridades responsáveis pela proteção de 
dados, de todas as violações da segurança 
ou perdas de integridade que tenham um 
impacto significativo no serviço de 

Os prestadores de serviços de confiança 
devem notificar, sem demora indevida após 
terem tomado conhecimento do ocorrido, a 
entidade supervisora e, quando pertinente, 
outros organismos relevantes, como a 
entidade nacional competente em matéria 
de segurança da informação ou a 
autoridade responsável pela proteção de 
dados, de todas as violações da segurança 
ou perdas de integridade que tenham um 
impacto significativo no serviço de 
confiança prestado e nos dados pessoais 
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confiança prestado e nos dados pessoais 
por ele mantidos.

por ele mantidos.

Or. en

Alteração 284
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços de confiança 
devem notificar, sem demora indevida e, se 
possível, no prazo máximo de 24 horas
após terem tomado conhecimento do 
ocorrido, a entidade supervisora 
competente, a entidade nacional 
competente em matéria de segurança da 
informação e terceiros relevantes, como as 
autoridades responsáveis pela proteção de 
dados, de todas as violações da segurança 
ou perdas de integridade que tenham um 
impacto significativo no serviço de 
confiança prestado e nos dados pessoais 
por ele mantidos.

Os prestadores de serviços de confiança 
devem notificar, sem demora indevida após 
terem tomado conhecimento do ocorrido, a 
entidade supervisora competente e, quando 
pertinente, a entidade nacional competente 
em matéria de segurança da informação e 
terceiros relevantes, como as autoridades 
responsáveis pela proteção de dados, de 
todas as violações da segurança ou perdas 
de integridade que tenham um impacto 
significativo no serviço de confiança 
prestado.

Or. en

Justificação

Poderá haver casos em que não seja necessário notificar todas as autoridades mencionadas. 
Não parece ser adequado definir um prazo preciso. De resto, a Comissão não o faz na sua 
proposta de diretiva relativa à segurança das redes e da informação. De igual modo, as 
referências aos dados pessoais são redundantes, uma vez que estas notificações de violação 
se encontram regulamentadas na proposta de regulamento geral sobre a proteção de dados. 
A existência de regras divergentes ou sobrepostas pode causar confusão e incerteza jurídica 
quanto às obrigações dos prestadores de serviços.

Alteração 285
Pilar del Castillo Vera
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços de confiança 
devem notificar, sem demora indevida e, se 
possível, no prazo máximo de 24 horas 
após terem tomado conhecimento do
ocorrido, a entidade supervisora 
competente, a entidade nacional 
competente em matéria de segurança da 
informação e terceiros relevantes, como as 
autoridades responsáveis pela proteção de 
dados, de todas as violações da segurança 
ou perdas de integridade que tenham um 
impacto significativo no serviço de 
confiança prestado e nos dados pessoais 
por ele mantidos.

Os prestadores de serviços de confiança 
devem notificar, sem demora indevida e, se 
possível, no prazo máximo de 24 horas 
após terem tomado conhecimento e 
confirmado o ocorrido, a entidade 
supervisora competente, a entidade 
nacional competente em matéria de 
segurança da informação e terceiros 
relevantes, como as autoridades 
responsáveis pela proteção de dados, de 
todas as violações da segurança ou perdas 
de integridade que tenham um impacto 
significativo no serviço de confiança 
prestado e nos dados pessoais por ele 
mantidos.

Or. en

Alteração 286
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se adequado, em particular se uma 
violação da segurança ou uma perda de 
integridade disserem respeito a dois ou 
mais Estados-Membros, a entidade 
supervisora em causa informa do facto as 
entidades supervisoras dos outros 
Estados-Membros e a Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da 
Informação (ENISA).

Se adequado, em particular se uma 
violação da segurança ou uma perda de 
integridade disserem respeito a dois ou 
mais Estados-Membros, a entidade 
supervisora notificada informa do facto as 
entidades supervisoras dos outros 
Estados-Membros e a Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da 
Informação (ENISA).

Or. en
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Alteração 287
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se adequado, em particular se uma 
violação da segurança ou uma perda de 
integridade disserem respeito a dois ou 
mais Estados-Membros, a entidade 
supervisora em causa informa do facto as 
entidades supervisoras dos outros
Estados-Membros e a Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da 
Informação (ENISA).

Se adequado, em particular se uma 
violação da segurança ou uma perda de 
integridade disserem respeito a dois ou 
mais Estados-Membros, a entidade 
supervisora em causa informa do facto as 
entidades supervisoras desses
Estados-Membros e a Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da 
Informação (ENISA).

Or. en

Alteração 288
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A entidade supervisora em causa pode
igualmente informar o público ou exigir 
que o prestador do serviço de confiança o 
faça, caso considere que a divulgação da 
violação é do interesse público.

A entidade supervisora em causa deve
igualmente informar o público ou exigir 
que o prestador do serviço de confiança o 
faça. A publicação deve ocorrer logo que 
for razoavelmente possível. No entanto, o 
prestador de serviços de confiança pode 
solicitar o adiamento da publicação para 
corrigir as vulnerabilidades detetadas. Se 
a entidade supervisora o conceder, o 
adiamento terá um período máximo de 
45 dias e o prestador de serviços de 
confiança terá de aceitar indemnizar 
todas as partes utilizadoras, 
independentemente da parte do mundo em 
que estejam estabelecidas, por perdas e 
danos diretamente decorrentes do 
adiamento da notificação.
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Or. en

Justificação

O incremento da transparência aumenta as possibilidades de resolução de erros técnicos e de 
deteção de tecnologias de autenticação ou identificação inseguras. Para uma entidade 
supervisora central normalmente incumbida de receber um grande número de notificações, é 
fácil torná-las acessíveis ao público em geral, investigadores e partes interessadas.

Alteração 289
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A entidade supervisora em causa pode 
igualmente informar o público ou exigir 
que o prestador do serviço de confiança o 
faça, caso considere que a divulgação da 
violação é do interesse público.

A entidade supervisora em causa, mediante 
consulta ao prestador do serviço de 
confiança, pode igualmente informar o 
público ou exigir que o prestador do 
serviço de confiança o faça, caso considere 
que a divulgação da violação é do interesse 
público.

Or. en

Justificação

Embora a decisão final de informar o público deva caber à autoridade pública, o prestador 
de serviços deve ser consultado, pois poderá estar melhor colocado para avaliar o impacto 
da violação nos utilizadores e as consequências em termos de investigação e soluções para o 
incidente.

Alteração 290
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A entidade supervisora em causa pode 
igualmente informar o público ou exigir 

A entidade supervisora notificada deve
informar o público ou exigir que o 
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que o prestador do serviço de confiança o 
faça, caso considere que a divulgação da 
violação é do interesse público.

prestador do serviço de confiança o faça, 
caso considere que a divulgação da 
violação é do interesse público.

Or. en

Alteração 291
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade supervisora deve fornecer à 
ENISA e à Comissão, uma vez por ano, 
um resumo das notificações de violações 
recebidas dos prestadores de serviços de 
confiança.

Suprimido

Or. en

Alteração 292
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade supervisora deve fornecer à 
ENISA e à Comissão, uma vez por ano, 
um resumo das notificações de violações 
recebidas dos prestadores de serviços de 
confiança.

3. A entidade supervisora deve fornecer à 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação (ENISA) e à 
Comissão, uma vez por ano, um resumo 
das notificações de violações recebidas dos 
prestadores de serviços de confiança.

Or. fr

Justificação

Redação mais precisa a fim de evitar os acrónimos.
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Alteração 293
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para pôr em prática o disposto nos 
números 1 e 2, a entidade supervisora tem 
poderes para emitir instruções vinculativas 
para os prestadores de serviços de 
confiança.

4. Para pôr em prática o disposto nos 
números 1 e 2, a entidade supervisora tem 
poderes para emitir instruções vinculativas 
para os prestadores de serviços de 
confiança. A entidade supervisora deve 
coordenar essas instruções vinculativas 
com outras entidades reguladoras 
relevantes que efetuem a supervisão de 
outras atividades dos prestadores de 
serviços de confiança que não a prestação 
de serviços de confiança.

Or. en

Alteração 294
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para pôr em prática o disposto nos 
números 1 e 2, a entidade supervisora tem 
poderes para emitir instruções vinculativas 
para os prestadores de serviços de 
confiança.

4. Para pôr em prática o disposto nos 
números 1 e 2, a entidade supervisora tem 
poderes para exigir aos prestadores de 
serviços de confiança que tomem as 
medidas necessárias com vista ao 
cumprimento desses requisitos.

Or. en

Alteração 295
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para pôr em prática o disposto nos 
números 1 e 2, a entidade supervisora tem 
poderes para emitir instruções vinculativas 
para os prestadores de serviços de 
confiança.

4. Para pôr em prática o disposto nos 
números 1 e 2, a entidade supervisora tem 
poderes para emitir instruções vinculativas 
para os prestadores de serviços de 
confiança. As instruções vinculativas têm 
de ser todas publicadas.

Or. en

Justificação

Para aumentar a confiança no sistema, importa que as entidades supervisoras sejam 
igualmente responsáveis pelas recomendações que dirigem aos prestadores de serviços de 
confiança.

Alteração 296
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para pôr em prática o disposto nos 
números 1 e 2, a entidade supervisora tem 
poderes para emitir instruções vinculativas 
para os prestadores de serviços de 
confiança.

4. Para garantir o cumprimento do
disposto nos números 1 e 2, a entidade 
supervisora tem poderes para emitir 
instruções vinculativas para os prestadores 
de serviços de confiança.

Or. en

Alteração 297
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Se o disposto no presente artigo não 
for suficientemente aplicável num 
determinado contexto tecnológico, a 
Comissão ou qualquer outra parte 
interessada poderá solicitar um 
esclarecimento através do mecanismo de 
adoção dos requisitos tecnológicos 
previsto no capítulo III-A.

Or. en

Justificação

As disposições incluídas de forma não explícita pelos legisladores no regulamento deverão 
ser de natureza técnica. Se os legisladores alterarem a legislação após a sua adoção, tal 
procedimento gerará incerteza jurídica. O mecanismo previsto no capítulo 3-A (novo) 
garante que as decisões técnicas são tomadas a nível técnico, num fórum aberto à 
participação inclusiva de uma grande variedade de partes interessadas, e assegura que a 
integridade política do processo legislativo se mantém intacta.

Alteração 298
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, que visem uma maior 
especificação das medidas referidas no 
n.º 1.

Suprimido

Or. en

Justificação

O mecanismo previsto no capítulo 3-A (novo) torna esta disposição desnecessária.
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Alteração 299
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, que visem uma maior 
especificação das medidas referidas no 
n.º 1.

Suprimido

Or. en

Justificação

Fundido com o número seguinte.

Alteração 300
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para adotar
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, que visem uma maior 
especificação das medidas referidas no 
n.º 1.

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir uma maior
especificação das medidas referidas no 
n.º 1, bem como os formatos e os 
procedimentos, incluindo os prazos, 
aplicáveis para efeitos de cumprimento do 
disposto no n.º 2. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 39.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 301
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir as circunstâncias, os 
formatos e os procedimentos, incluindo os 
prazos, aplicáveis para efeitos de 
cumprimento do disposto nos n.os 1 a 3. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

O mecanismo previsto no capítulo 3-A (novo), que confia a codificação dos requisitos 
técnicos a pessoal tecnicamente qualificado de instituições de normalização, torna esta 
disposição desnecessária.

Alteração 302
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir as circunstâncias, os 
formatos e os procedimentos, incluindo os 
prazos, aplicáveis para efeitos de 
cumprimento do disposto nos n.os 1 a 3. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Importa que o presente regulamento esteja em sintonia com as melhores práticas e normas, 
de modo a que os sistemas ou quadros regulamentares da UE não sejam tidos como 
desnecessariamente pesados e caros, em detrimento da inovação e da prestação de serviços.
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Alteração 303
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir as circunstâncias, os 
formatos e os procedimentos, incluindo os 
prazos, aplicáveis para efeitos de 
cumprimento do disposto nos n.os 1 a 3. 
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 uma maior especificação 
das medidas referidas no n.º 1, bem como 
os formatos e os procedimentos, incluindo 
os prazos, aplicáveis para efeitos de 
cumprimento do disposto nos n.os 1 a 3.
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Essas medidas devem ser adotadas sob a forma de atos de execução.

Alteração 304
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados são auditados uma vez por 
ano por um organismo independente 
reconhecido, para confirmar que eles, 
prestadores, e os serviços de confiança 
qualificados que prestam cumprem os 
requisitos estabelecidos pelo presente 
regulamento, devendo apresentar o 
relatório da auditoria de segurança à 
entidade supervisora.

1. Os prestadores de serviços de confiança 
são auditados uma vez por ano por um 
organismo independente com competência 
comprovada para o efeito, para confirmar 
que eles, prestadores, e os serviços de 
confiança que prestam cumprem os 
requisitos estabelecidos pelo presente 
regulamento, devendo publicar e 
transmitir o relatório da auditoria de 
segurança à entidade supervisora. Caso a 
auditoria contenha informações 
comerciais de cariz confidencial, a 
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entidade supervisora pode adiar, no 
máximo pelo período de um ano, a 
publicação das secções com informações 
sensíveis.

Or. en

Justificação

A supressão da referência ao «organismo independente reconhecido» confere uma maior 
clareza às exigências impostas a este organismo independente. Ver também a alteração ao 
artigo 15.º, n.º 1. A transparência das auditorias permitirá que um maior número de 
investigadores no domínio da segurança garanta um maior grau de responsabilidade e 
segurança dos serviços prestados.

Alteração 305
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados são auditados uma vez por 
ano por um organismo independente 
reconhecido, para confirmar que eles, 
prestadores, e os serviços de confiança 
qualificados que prestam cumprem os 
requisitos estabelecidos pelo presente 
regulamento, devendo apresentar o 
relatório da auditoria de segurança à 
entidade supervisora.

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados são auditados de dois em dois 
anos, e após mudanças significativas de 
caráter tecnológico ou organizacional, por 
um organismo independente reconhecido, 
para confirmar que eles, prestadores, e os 
serviços de confiança qualificados que 
prestam cumprem os requisitos 
estabelecidos pelo presente regulamento, 
devendo apresentar o relatório da auditoria 
de conformidade à entidade supervisora.

Or. en

Justificação

O relatório deve versar não só sobre os requisitos de segurança, mas sobre todos os 
requisitos aplicáveis aos prestadores de serviços de confiança qualificados nos termos do 
presente regulamento. Além disso, tendo em vista os encargos administrativos e financeiros 
decorrentes, um relatório com uma periodicidade bianual deverá ser suficiente e 
proporcional. Contudo, caso ocorram mudanças significativas, deve ser realizada uma 
auditoria para garantir que essas mudanças não afetam a conformidade com os requisitos.
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Alteração 306
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados são auditados uma vez por ano 
por um organismo independente 
reconhecido, para confirmar que eles, 
prestadores, e os serviços de confiança 
qualificados que prestam cumprem os 
requisitos estabelecidos pelo presente 
regulamento, devendo apresentar o 
relatório da auditoria de segurança à 
entidade supervisora.

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados são auditados uma vez por ano 
por um organismo independente 
reconhecido, para confirmar que eles, 
prestadores, e os serviços de confiança 
qualificados que prestam cumprem os 
requisitos estabelecidos pelo presente 
regulamento, devendo apresentar o 
relatório da auditoria de segurança à 
entidade supervisora. Após um período de 
três anos de existência e se os relatórios 
da auditoria anuais não apresentarem 
reservas, as auditorias previstas no 
presente número apenas devem ser 
realizadas de dois em dois anos.

Or. fr

Justificação

Proposta de espaçar as auditorias a fim de reduzir os custos para os prestadores de serviços 
de confiança qualificados

Alteração 307
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados são auditados uma vez por 
ano por um organismo independente 
reconhecido, para confirmar que eles, 
prestadores, e os serviços de confiança 

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados são auditados anualmente, e 
às suas custas, por um organismo de 
avaliação de conformidade, para 
confirmar que eles, prestadores, e os 
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qualificados que prestam cumprem os 
requisitos estabelecidos pelo presente 
regulamento, devendo apresentar o 
relatório da auditoria de segurança à 
entidade supervisora.

serviços de confiança qualificados que 
prestam cumprem os requisitos 
estabelecidos pelo presente regulamento, 
devendo apresentar o relatório de 
avaliação de conformidade à entidade 
supervisora.

Or. en

Alteração 308
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados são auditados uma vez por ano 
por um organismo independente 
reconhecido, para confirmar que eles, 
prestadores, e os serviços de confiança 
qualificados que prestam cumprem os 
requisitos estabelecidos pelo presente 
regulamento, devendo apresentar o 
relatório da auditoria de segurança à 
entidade supervisora.

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados são auditados uma vez por ano 
por um organismo independente 
acreditado, para confirmar que eles, 
prestadores, e os serviços de confiança 
qualificados que prestam cumprem os 
requisitos estabelecidos pelo presente 
regulamento, devendo apresentar o 
relatório da auditoria de conformidade à 
entidade supervisora.

Or. en

Alteração 309
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, a 
entidade supervisora pode, em qualquer 
altura, por iniciativa própria ou em 
resposta a um pedido da Comissão, auditar 
os prestadores de serviços de confiança 

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, a 
entidade supervisora pode, em qualquer 
altura, auditar os prestadores de serviços de 
confiança qualificados para confirmar que 
eles, prestadores, e os serviços de 
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qualificados para confirmar que eles, 
prestadores, e os serviços de confiança 
qualificados que prestam continuam a 
satisfazer as condições estabelecidas no 
presente regulamento. A entidade 
supervisora informa as autoridades 
responsáveis pela proteção de dados dos 
resultados das suas auditorias, caso 
suspeite de que tenham sido violadas as 
regras de proteção dos dados pessoais.

confiança qualificados que prestam 
satisfazem as condições estabelecidas no 
presente regulamento. Caso suspeite de 
violação das regras de proteção de dados 
pessoais estabelecidas na 
Diretiva 95/46/CE, a entidade supervisora 
informa as autoridades responsáveis pela 
proteção de dados dos resultados das suas 
auditorias.

Or. en

Alteração 310
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, a 
entidade supervisora pode, em qualquer 
altura, por iniciativa própria ou em resposta 
a um pedido da Comissão, auditar os 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados para confirmar que eles, 
prestadores, e os serviços de confiança 
qualificados que prestam continuam a 
satisfazer as condições estabelecidas no 
presente regulamento. A entidade 
supervisora informa as autoridades 
responsáveis pela proteção de dados dos 
resultados das suas auditorias, caso 
suspeite de que tenham sido violadas as 
regras de proteção dos dados pessoais.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, caso 
tenha dúvidas fundamentadas, a entidade 
supervisora pode, em qualquer altura, por 
iniciativa própria ou em resposta a um 
pedido de uma entidade supervisora de 
outro Estado-Membro, auditar os 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados para confirmar que eles, 
prestadores, e os serviços de confiança 
qualificados que prestam continuam a 
satisfazer as condições estabelecidas no 
presente regulamento. A entidade 
supervisora informa as autoridades 
responsáveis pela proteção de dados dos 
resultados das suas auditorias, caso 
suspeite de que tenham sido violadas as 
regras de proteção dos dados pessoais.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que essas auditorias não podem ser realizadas de forma arbitrária, devendo 
basear-se em fundados indícios de incumprimento. Foi suprimida a referência ao «pedido da 
Comissão, visto que as entidades supervisoras estão melhor posicionadas para avaliar a 



PE510.784v01-00 150/175 AM\936276PT.doc

PT

necessidade de realizar uma auditoria.

Alteração 311
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, a 
entidade supervisora pode, em qualquer 
altura, por iniciativa própria ou em resposta 
a um pedido da Comissão, auditar os 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados para confirmar que eles, 
prestadores, e os serviços de confiança 
qualificados que prestam continuam a 
satisfazer as condições estabelecidas no 
presente regulamento. A entidade 
supervisora informa as autoridades 
responsáveis pela proteção de dados dos 
resultados das suas auditorias, caso 
suspeite de que tenham sido violadas as 
regras de proteção dos dados pessoais.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, a 
entidade supervisora pode, em qualquer 
altura, por iniciativa própria ou em resposta 
a um pedido da Comissão, auditar os 
prestadores de serviços de confiança para 
confirmar que eles, prestadores, e os 
serviços de confiança que prestam 
continuam a satisfazer as condições 
estabelecidas no presente regulamento. O 
prestador de serviços de confiança
informa as autoridades responsáveis pela 
proteção de dados dos resultados das suas 
auditorias, caso suspeite de que tenham 
sido violadas as regras de proteção dos 
dados pessoais.

Or. en

Justificação

A presente alteração alinha os requisitos de notificação das violações com o Regulamento 
relativo à proteção de dados.

Alteração 312
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade supervisora tem poderes para 
emitir instruções vinculativas aos 
prestadores de serviços de confiança 

3. A entidade supervisora tem poderes para 
exigir aos prestadores de serviços de 
confiança qualificados que corrijam os 
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qualificados para que corrijam os 
eventuais incumprimentos dos requisitos, 
mencionados no relatório da auditoria de 
segurança.

eventuais incumprimentos dos requisitos, 
mencionados no relatório de avaliação de 
conformidade.

Or. en

Alteração 313
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade supervisora tem poderes para 
emitir instruções vinculativas aos 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados para que corrijam os eventuais 
incumprimentos dos requisitos, 
mencionados no relatório da auditoria de 
segurança.

3. A entidade supervisora tem poderes para 
emitir instruções vinculativas aos 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados para que corrijam os eventuais 
incumprimentos dos requisitos previstos no 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A formulação original estabelecia que a entidade supervisora apenas teria poderes para 
emitir instruções vinculativas com base na auditoria de segurança. Não é claro por que 
motivo devem esses poderes ficar limitados a esta fonte de informação.

Alteração 314
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A entidade supervisora tem poderes para 
emitir instruções vinculativas aos 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados para que corrijam os 
eventuais incumprimentos dos requisitos, 

3. A entidade supervisora tem poderes para 
emitir instruções vinculativas aos 
prestadores de serviços de confiança para 
que corrijam os eventuais incumprimentos 
dos requisitos, mencionados no relatório da 
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mencionados no relatório da auditoria de 
segurança.

auditoria de segurança. Essas instruções 
devem ser publicadas.

Or. en

Justificação

Para aumentar a confiança no sistema, importa que as entidades supervisoras sejam 
igualmente responsáveis pelas recomendações que dirigem aos prestadores de serviços de 
confiança.

Alteração 315
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No respeitante ao disposto no n.º 3, se o 
prestador de serviços de confiança 
qualificado não corrigir o incumprimento 
dentro de um prazo fixado pela entidade 
supervisora, perde o seu estatuto de 
qualificado e será informado pela 
entidade supervisora de que o seu estatuto 
será alterado em conformidade nas listas 
de confiança a que se refere o artigo 18.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 22.

Alteração 316
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No respeitante ao disposto no n.º 3, se o 4. No respeitante ao disposto no n.º 3, se o 
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prestador de serviços de confiança 
qualificado não corrigir o incumprimento 
dentro de um prazo fixado pela entidade 
supervisora, perde o seu estatuto de 
qualificado e será informado pela entidade 
supervisora de que o seu estatuto será 
alterado em conformidade nas listas de 
confiança a que se refere o artigo 18.º.

prestador de serviços de confiança 
qualificado não corrigir o incumprimento 
dentro de um prazo e em conformidade 
com um processo contraditório fixados
pela entidade supervisora, perde o seu 
estatuto de qualificado e será informado 
pela entidade supervisora de que o seu 
estatuto será alterado em conformidade nas 
listas de confiança a que se refere o artigo 
18.º.

Or. fr

Alteração 317
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 16 – 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 respeita à especificação 
das condições em que o organismo 
independente que efetua a auditoria 
referida no n.º 1 do presente artigo, no 
artigo 15.º, n.º 1 e no artigo 17.º, n.º 1, 
será reconhecido.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os requisitos técnicos já codificados em partes anteriores do presente artigo são suficiente e 
politicamente claros para ser aplicáveis.

Alteração 318
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6



PE510.784v01-00 154/175 AM\936276PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os requisitos técnicos já codificados em partes anteriores do presente artigo, tal como 
alterado, são suficiente e politicamente claros para ser aplicáveis.

Alteração 319
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 320
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 17



AM\936276PT.doc 155/175 PE510.784v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Suprimido
Início de um serviço de confiança 
qualificado
1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados devem notificar a entidade 
supervisora da sua intenção de 
começarem a prestar um serviço de 
confiança 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.
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.

3. 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 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.
Se a verificação não ficar concluída no 
prazo de um mês, a entidade supervisora 
informa do facto o prestador de serviços 
de confiança qualificado, especificando as 
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razões do atraso e a data prevista para a 
conclusão da verificação.
4. Um serviço de confiança qualificado 
que tenha sido objeto de notificação nos 
termos do n.º 1 não pode ser recusado 
para o cumprimento de um procedimento 
ou de uma formalidade administrativos 
pelo organismo público em causa pelo 
facto de não estar incluído nas listas 
referidas no n.º 3.
5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir os formatos aplicáveis 
para efeitos do disposto nos n.os 1, 2 e 3. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O presente artigo já não é necessário, uma vez que o atual nível de responsabilidade geral 
dos prestadores de serviços de confiança permite que os prestadores de serviços que disso 
necessitem recorram aos serviços de confiança para avaliar o nível de segurança e escolham 
o serviço mais adequado às suas necessidades.

Alteração 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 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 

1. Caso tencionem começar a prestar
serviços de confiança qualificados, os 
prestadores de serviços de confiança 
devem apresentar à entidade supervisora
uma notificação dessa intenção, 
juntamente com um relatório de avaliação 
de conformidade elaborado por um 
organismo independente reconhecido, 
como previsto no artigo 16.º, n.º 1.
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serviço de confiança qualificado após 
terem entregue a notificação e o relatório 
de auditoria de segurança à entidade 
supervisora.

Or. en

Alteração 322
Jürgen Creutzmann

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 
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.

1. Os prestadores de serviços de confiança 
devem notificar a entidade supervisora da 
sua intenção de prestarem um serviço de 
confiança 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. en

Justificação

A prestação de serviços de confiança qualificados deve ficar condicionada a um processo de 
verificação positivo.

Alteração 323
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1
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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 
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.

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados devem notificar a entidade 
supervisora da sua intenção de começarem 
a prestar um serviço de confiança 
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 o relatório 
de auditoria de segurança à entidade 
supervisora e depois de obterem o estatuto 
de qualificado.

Or. en

Alteração 324
Jürgen Creutzmann

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.

2. Uma vez entregues os documentos 
pertinentes em conformidade com o n.º 1, a 
entidade supervisora verifica a 
conformidade do prestador de serviços de 
confiança e dos serviços de confiança que 
ele pretende prestar com os requisitos do 
presente regulamento. Se o processo de 
verificação confirmar a conformidade, a 
entidade supervisora concede o estatuto 
de prestador de serviços de confiança 
qualificados ao referido prestador de 
serviços, que pode assim começar a 
prestar o serviço de confiança 
qualificado.

Or. en
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Justificação

A prestação de serviços de confiança qualificados deve ficar condicionada a um processo de 
verificação positivo.

Alteração 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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.

2. A seu pedido, a entidade supervisora 
tem acesso aos planos técnicos e 
organizacionais, ao plano de gestão de 
continuidade, aos documentos das 
políticas de serviço ou a quaisquer outros 
documentos invocados no relatório de 
avaliação de conformidade. 

Or. en

Alteração 326
Pilar del Castillo Vera

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.

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 a confirmação do estatuto 
de qualificado.

Or. en
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Alteração 327
Jürgen Creutzmann

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Fundido com os n.os 1 e 2.

Alteração 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 e dos serviços que ele presta com 
os requisitos do presente regulamento, 
nomeadamente com os requisitos 
aplicáveis aos prestadores de serviços de 
confiança qualificados. Se concluir que o 
prestador de serviços de confiança e os 
serviços de confiança por ele prestados 
cumprem esses requisitos, a entidade 
supervisora concede o estatuto de 
qualificado ao prestador de serviços de 
confiança e aos respetivos serviços de 
confiança, indicando esse estatuto nas 
listas de confiança referidas no 
artigo 18.º, no máximo dois meses após a 
notificação efetuada nos termos do n.º 1. 
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Or. en

Alteração 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 330
Jürgen Creutzmann

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, o estatuto de qualificado dos 
prestadores de serviços qualificados e dos 
serviços de confiança qualificados que eles 
prestam após a conclusão positiva do 
processo de verificação, sem demora 
indevida e num prazo máximo de 
2 semanas.

Or. en

Justificação

Como o processo de verificação pode demorar até 3 meses, o período de publicação deve ser 
relativamente curto.
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Alteração 331
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se a verificação não ficar concluída no 
prazo de um mês, a entidade supervisora 
informa do facto o prestador de serviços de 
confiança qualificado, especificando as 
razões do atraso e a data prevista para a 
conclusão da verificação.

Se a verificação não ficar concluída no 
prazo de um mês, a entidade supervisora 
informa do facto o prestador de serviços de 
confiança qualificado, especificando as 
razões do atraso e a data prevista para a 
conclusão da verificação. Se o prestador de 
serviços de confiança tiver apresentado a 
documentação relevante, a verificação 
deve ser concluída num prazo máximo de 
nove meses a contar da data da 
notificação.

Or. ro

Alteração 332
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se a verificação não ficar concluída no 
prazo de um mês, a entidade supervisora 
informa do facto o prestador de serviços de 
confiança qualificado, especificando as 
razões do atraso e a data prevista para a 
conclusão da verificação.

Se a verificação não ficar concluída no 
prazo de um mês, a entidade supervisora 
informa do facto o prestador de serviços de 
confiança qualificado, especificando as 
razões do atraso e a data prevista para a 
conclusão da verificação. O prazo total 
não pode ser superior a 3 meses.

Or. en
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Justificação

Uma vez que o início da prestação dos serviços está condicionado à verificação, deve haver 
um prazo a cumprir pela entidade supervisora.

Alteração 333
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Um serviço de confiança qualificado 
que tenha sido objeto de notificação nos 
termos do n.º 1 não pode ser recusado 
para o cumprimento de um procedimento 
ou de uma formalidade administrativos 
pelo organismo público em causa pelo 
facto de não estar incluído nas listas 
referidas no n.º 3.

Suprimido

Or. en

Justificação

A prestação de serviços de confiança qualificados está condicionada à verificação.

Alteração 334
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Um serviço de confiança qualificado 
que tenha sido objeto de notificação nos 
termos do n.º 1 não pode ser recusado 
para o cumprimento de um procedimento 
ou de uma formalidade administrativos 
pelo organismo público em causa pelo 
facto de não estar incluído nas listas 
referidas no n.º 3.

Suprimido
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Or. en

Alteração 335
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Um serviço de confiança qualificado 
que tenha sido objeto de notificação nos 
termos do n.º 1 não pode ser recusado 
para o cumprimento de um procedimento 
ou de uma formalidade administrativos 
pelo organismo público em causa pelo 
facto de não estar incluído nas listas 
referidas no n.º 3.

Suprimido

Or. ro

Alteração 336
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir as circunstâncias, os 
formatos e os procedimentos aplicáveis 
para efeitos do disposto nos n.os 1, 2 e 3. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2.

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir os formatos e os 
procedimentos aplicáveis para efeitos do 
disposto nos n.os 1, 2 e 3. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2.

Or. en

Alteração 337
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Listas de confiança
1. Cada Estado-Membro estabelece, 
mantém e publica listas de confiança 
contendo informações relativas aos 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados para os quais é competente, 
assim como informações relacionadas 
com os serviços de confiança qualificados 
que eles prestam.
2. Os Estados-Membros estabelecem, 
mantêm e publicam, de um modo seguro, 
as listas de confiança, eletronicamente 
assinadas ou seladas, previstas no n.º 1, 
num formato adequado ao tratamento 
automático.
3. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, sem atrasos indevidos, 
informações sobre a entidade responsável 
pelo estabelecimento, a manutenção e a 
publicação das listas de confiança 
nacionais, assim como pormenores do 
local em que tais listas se encontram 
publicadas, o certificado utilizado para 
assinar ou selar as listas de confiança e as 
eventuais alterações às mesmas.
4. A Comissão disponibiliza ao público, 
através de um canal seguro, as 
informações referidas no n.º 3 num 
formato eletronicamente assinado ou 
selado, adequado ao tratamento 
automático.
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.
6. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir as especificações
técnicas e os formatos das listas de 
confiança, aplicáveis para efeitos do 
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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. en

Justificação

O presente artigo já não é necessário, uma vez que o atual nível de responsabilidade geral 
dos prestadores de serviços de confiança permite que os prestadores de serviços que disso 
necessitem recorram aos serviços de confiança para avaliar o nível de segurança e escolham 
o serviço mais adequado às suas necessidades.

Alteração 338
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros estabelecem, 
mantêm e publicam, de um modo seguro, 
as listas de confiança, eletronicamente 
assinadas ou seladas, previstas no n.º 1, 
num formato adequado ao tratamento 
automático.

2. Os Estados-Membros estabelecem, 
mantêm e publicam, de um modo seguro, 
as listas de confiança, eletronicamente 
assinadas ou seladas, previstas no n.º 1, 
num formato adequado ao tratamento 
automático tanto da lista como dos 
certificados individuais.

Or. en

Justificação

Clarificação destinada a garantir que as aplicações possam tratar os próprios certificados, o 
que, na prática, é necessário para efeito de validação.

Alteração 339
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5
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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. en

Justificação

Os atos delegados não se afiguram necessários. Deste modo, esta disposição é incluída nos 
atos de execução previstos no n.º 6.

Alteração 340
Jürgen Creutzmann

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, especificar as informações 
referidas no número e 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.

Or. en

Alteração 341
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 19
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Texto da Comissão Alteração

[...] Artigo suprimido

Or. en

Justificação

O presente artigo já não é necessário, uma vez que o atual nível de responsabilidade geral 
dos prestadores de serviços de confiança permite que os prestadores de serviços que disso 
necessitem recorram aos serviços de confiança para avaliar o nível de segurança e escolham 
o serviço mais adequado às suas necessidades.

Alteração 342
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Ao emitir um certificado qualificado, um 
prestador de serviços de confiança 
qualificado deve verificar, através de meios 
adequados e de acordo com a legislação 
nacional, a identidade e, se aplicável, os 
atributos específicos da pessoa singular ou 
coletiva para a qual é emitido o certificado 
qualificado.

Ao emitir um certificado qualificado, um 
prestador de serviços de confiança 
qualificado deve verificar, através de meios 
adequados e de acordo com a legislação 
nacional e da União, a identidade e, se 
aplicável, os atributos específicos da 
pessoa singular ou coletiva para a qual é 
emitido o certificado qualificado.

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração 343
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) suportar o risco da responsabilidade 
por danos mantendo recursos financeiros 
suficientes ou recorrendo a um sistema 
adequado de seguro de responsabilidade;

(b) tomar as precauções adequadas no 
que se refere à sua responsabilidade por 
danos nos termos do presente 
regulamento, nomeadamente, mantendo 
recursos financeiros suficientes ou 
contratando um sistema de seguro de 
responsabilidade;

Or. en

Justificação

A formulação original parecia impor uma responsabilidade ao prestador de serviços, quando 
este deve apenas tomar as precauções obrigatórias.

Alteração 344
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) antes de estabelecerem uma relação 
contratual, informar as pessoas que 
pretendem utilizar um serviço de confiança 
qualificado dos termos e condições exatos 
da utilização desse serviço;

(c) antes de estabelecerem uma relação 
contratual, informar as pessoas que 
pretendem utilizar um serviço de confiança 
qualificado dos termos e condições exatos 
da utilização desse serviço, bem como dos 
limites de responsabilidade, de forma 
clara e transparente;

Or. en

Alteração 345
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) utilizar sistemas e produtos fiáveis que 
estejam protegidos contra modificações e 
que garantam a segurança e a fiabilidade 
técnicas do processo de que são suporte;

(d) utilizar sistemas e produtos que estejam 
protegidos contra modificações não 
autorizadas e que garantam a segurança e a 
fiabilidade técnicas do processo de que são 
suporte;

Or. en

Justificação

Embora a fiabilidade possa implicar um nível mais elevado, o sistema tem, em última análise, 
de cumprir os requisitos do presente número. Não é claro se o termo «fiável» constitui, em si 
mesmo, mais um requisito. Em jeito de clarificação, devem ser possíveis modificações 
autorizadas.

Alteração 346
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(e) utilizar sistemas fiáveis de 
armazenamento dos dados que lhes são 
fornecidos, num formato verificável, de 
modo a que:

(e) utilizar sistemas de armazenamento dos 
dados que lhes são fornecidos, num 
formato verificável, de modo a que:

Or. en

Justificação

Embora a fiabilidade possa implicar um nível mais elevado, o sistema tem, em última análise, 
de cumprir os requisitos do presente número. Não é claro se o termo «fiável» constitui, em si 
mesmo, mais um requisito.

Alteração 347
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea e) – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– os dados apenas estejam publicamente 
disponíveis para extração se tiver sido 
obtido o consentimento da pessoa para a 
qual os dados foram emitidos;

– os dados apenas estejam publicamente 
disponíveis para extração se a legislação 
nacional ou da União o permitir ou se 
tiver sido obtido o consentimento da 
pessoa para a qual os dados foram 
emitidos;

Or. en

Justificação

Clarificação no sentido de que a legislação nacional ou da UE tanto pode exigir como 
permitir a publicação.

Alteração 348
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) registar, durante um período de tempo 
adequado, todas as informações pertinentes 
relativas aos dados emitidos e recebidos 
pelo prestador de serviços de confiança 
qualificado, em particular para efeitos de 
produção de prova em processos judiciais. 
Esse registo poderá ser feito 
eletronicamente;

(g) registar, durante um período de tempo 
adequado, e independentemente de o 
prestador de serviços de confiança 
qualificados ter cessado ou não a 
prestação de serviços de confiança 
qualificados, todas as informações 
pertinentes relativas aos dados emitidos e 
recebidos pelo prestador de serviços de 
confiança qualificado, em particular para 
efeitos de produção de prova em processos 
judiciais. Esse registo poderá ser feito 
eletronicamente;

Or. en

Justificação

Mesmo que o prestador de serviços tenha cessado as suas atividades, importa que as 
informações pertinentes continuem acessíveis.
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Alteração 349
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) recusar a prestação de serviços para 
atividades de que tenham conhecimento 
serem ilícitas.

Or. fr

Alteração 350
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados que emitam certificados 
qualificados devem registar na sua base de 
dados de certificados a revogação do 
certificado no prazo de dez minutos após a 
efetivação da revogação.

3. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados que emitam certificados 
qualificados devem registar na sua base de 
dados de certificados a revogação do 
certificado sem demora indevida.

Or. en

Alteração 351
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No que respeita ao disposto no n.º 3, os 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados que emitam certificados 
qualificados devem fornecer a qualquer 
parte utilizadora informações sobre o 
estatuto de válido ou de revogado dos 

4. No que respeita ao disposto no n.º 3, os 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados que emitam certificados 
qualificados devem fornecer a qualquer 
parte utilizadora informações sobre o 
estatuto de válido ou de revogado dos 
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certificados qualificados por eles emitidos. 
Estas informações devem ser 
disponibilizadas em qualquer altura, para 
cada certificado pelo menos, de uma 
maneira automática que seja fiável, 
gratuita e eficaz.

certificados qualificados por eles emitidos. 
Estas informações devem ser 
disponibilizadas em qualquer altura, para 
cada certificado pelo menos, de uma 
maneira automática.

Or. en

Justificação

Não é clara a aceção exata dos termos «eficaz» e «fiável». A expressão «disponibilizadas em 
qualquer altura» já implica a fiabilidade. Além disso, ao contrário dos serviços do setor 
público, as soluções oferecidas pelo setor privado nem sempre podem ser gratuitas. As partes 
que utilizarem esses serviços devem ser livres de escolher o modelo de negócio subjacente.

Alteração 352
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
sistemas e produtos fiáveis. Os sistemas e 
produtos fiáveis conformes com essas 
normas beneficiam da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no artigo 19.º. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia.

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
sistemas e produtos fiáveis. A Comissão 
assegura a devida consideração dos 
contributos das partes interessadas, de 
preferência sob a forma de uma avaliação 
de impacto, ao definir as normas a aplicar 
para efeitos do presente regulamento. Os 
sistemas e produtos fiáveis conformes com 
essas normas beneficiam da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no artigo 19.º. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Or. en
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Justificação

A presente alteração é relevante para todos os artigos que mencionam a aplicação de normas 
ao longo do texto.

Alteração 353
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
sistemas e produtos fiáveis. Os sistemas e 
produtos fiáveis conformes com essas 
normas beneficiam da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no artigo 19.º. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia.

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
sistemas e produtos que beneficiam da 
presunção de conformidade com os 
requisitos estabelecidos no artigo 19.º. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2. A Comissão publica esses 
atos no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Justificação

O objetivo deve ser desenvolver normas que demonstrem a conformidade com os requisitos 
estabelecidos no regulamento. Não é claro se o termo «fiáveis» constitui, em si mesmo, mais 
um requisito. Em termos jurídicos, não há diferença entre um sistema que cumpra o requisito 
X e um sistema fiável que cumpra o mesmo requisito. Pelo contrário, a existência de normas 
para sistemas «fiáveis» pode dar a ideia errada de que os outros sistemas que cumprem os 
mesmos requisitos, mas não as ditas normas, não são fiáveis.

Alteração 354
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
sistemas e produtos fiáveis. Os sistemas e 
produtos fiáveis conformes com essas 
normas beneficiam da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no artigo 19.º. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia.

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
sistemas e produtos fiáveis. A 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no artigo 19.º é alcançada 
através da conformidade dos produtos e 
sistemas fiáveis com essas normas. Esses 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2. A Comissão publica esses 
atos no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Alteração 355
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma assinatura eletrónica qualificada 
tem um efeito legal equivalente ao de uma 
assinatura manuscrita.

2. Uma assinatura eletrónica qualificada 
obedece aos requisitos legais de uma 
assinatura no que se refere aos dados sob 
forma digital, do mesmo modo que uma 
assinatura manuscrita obedece àqueles 
requisitos em relação aos dados escritos;

Or. en

Justificação

O texto da Diretiva 1999/93/CE parece ter mais em conta os diversos requisitos formais e 
processuais a nível nacional.


