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Alteração 356
Amelia Andersdotter

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 tem um efeito 
legal equivalente ao de uma assinatura 
manuscrita. Nomeadamente, uma 
assinatura falsificada é considerada nula 
e sem efeito. O risco de determinar se a 
assinatura é falsa recai sobre a parte 
utilizadora.

Or. en

Justificação

As assinaturas são tratadas de forma diferente nas jurisdições dos diferentes 
Estados-Membros. Isto, no entanto, faz recair o risco de falsificação não sobre um 
consumidor ou um utilizador de um sistema, mas sim sobre uma entidade que fornece o 
sistema (e que, por conseguinte, se encontra em melhores condições para solucionar falhas e 
para garantir que não existam falhas).

Alteração 357
Silvia-Adriana Ţicău

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
que esteja associada a um carimbo 
eletrónico da hora qualificado tem um 
efeito legal equivalente ao de uma 
assinatura manuscrita.

Or. en
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Alteração 358
Jean-Pierre Audy

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. Presume-se que uma assinatura 
eletrónica qualificada tem um efeito legal 
equivalente ao de uma assinatura 
manuscrita.

Or. fr

Justificação

Tendo em conta o risco de falsificação da assinatura eletrónica, a alteração visa introduzir, 
como precaução, uma presunção de equivalência em vez da equivalência. 

Alteração 359
Marita Ulvskog

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 tem um efeito 
legal equivalente ao de uma assinatura 
manuscrita.

Or. en

Alteração 360
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As assinaturas eletrónicas qualificadas 
devem ser reconhecidas e aceites em todos 

Suprimido
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os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o número anterior, o efeito legal do presente número afigura-se pouco claro.

Alteração 361
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As assinaturas eletrónicas qualificadas 
devem ser reconhecidas e aceites em todos 
os Estados-Membros.

Suprimido

Or. en

Alteração 362
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

As assinaturas são tratadas de forma diferente nas jurisdições dos diferentes 
Estados-Membros. Alguns países têm tradições nacionais muito fortes, enquanto outros não. 
A harmonização e a previsibilidade para os cidadãos, em termos de reconhecimento da 
assinatura, exigirão alterações legislativas diferentes das exigidas por um regulamento 
relativo a assinaturas eletrónicas.

Alteração 363
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Não é claro se os conceitos de reconhecido e aceite são conceitos diferentes e se acarretam 
efeitos legais diferentes. O termo «nomeadamente» é suprimido, uma vez que o presente 
número, tal como o seguinte, apenas se refere a serviços públicos. As entidades privadas 
devem ter a liberdade de utilizar qualquer nível de segurança relativamente ao qual cheguem 
a acordo.

Alteração 364
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 365
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Fundido com o ponto 7.

Alteração 366
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, no que diz respeito à definição 

Suprimido
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dos diferentes níveis de segurança das 
assinaturas eletrónicas referidos no n.º 4.

Or. en

Justificação

Este mecanismo específico de cumprimento já não é necessário, tendo em conta o mecanismo 
para a adoção de requisitos tecnológicos previsto no artigo 37.°, alínea a) (novo), com as 
alterações introduzidas.

Alteração 367
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos níveis 
de segurança das assinaturas eletrónicas. 
Uma assinatura eletrónica conforme com 
essas normas beneficia da presunção de 
conformidade com o nível de segurança 
definido no ato delegado adotado em 
conformidade com o n.º 6. 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 368
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode, através de atos de 7. A Comissão deve, através de atos de 
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execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos níveis 
de segurança das assinaturas eletrónicas. 
Uma assinatura eletrónica conforme com 
essas normas beneficia da presunção de 
conformidade com o nível de segurança 
definido no ato delegado adotado em 
conformidade com o n.º 6. 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.

execução, estabelecer as definições dos 
diferentes níveis de segurança das 
assinaturas eletrónicas conforme 
referidos no n.º 4 e os números de 
referência das normas relativas aos níveis 
de segurança das assinaturas eletrónicas.  
Uma assinatura eletrónica conforme com 
essas normas beneficia da presunção de 
conformidade com um nível de segurança 
definido. 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

Os atos de execução parecem ser mais adequados.

Alteração 369
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos níveis 
de segurança das assinaturas eletrónicas. 
Uma assinatura eletrónica conforme com 
essas normas beneficia da presunção de 
conformidade com o nível de segurança 
definido no ato delegado adotado em 
conformidade com o n.º 6. 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.

7. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos níveis 
de segurança das assinaturas eletrónicas. A 
Comissão garante que o contributo das 
partes interessadas seja devidamente tido 
em consideração, de preferência sob a 
forma de uma avaliação de impacto, 
aquando da definição de normas a utilizar 
para fins do presente regulamento. Uma 
assinatura eletrónica conforme com essas 
normas beneficia da presunção de 
conformidade com o nível de segurança 
definido no ato delegado adotado em 
conformidade com o n.º 6. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
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2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Or. en

Justificação

A presente alteração é relevante para qualquer artigo que mencione a utilização de normas 
ao longo do texto.

Alteração 370
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º. Suprimido
Certificados qualificados de assinatura 
eletrónica
1. Os certificados qualificados de 
assinatura eletrónica devem cumprir os 
requisitos estabelecidos no anexo I.
2. Os certificados qualificados de 
assinatura eletrónica não podem estar 
sujeitos a qualquer requisito obrigatório 
que exceda os requisitos estabelecidos no 
anexo I.
3. Um certificado qualificado de 
assinatura eletrónica que tenha sido 
revogado após a ativação inicial perde a 
validade, não podendo o seu estatuto ser 
revertido, em nenhuma circunstância, 
através da renovação da sua validade.
4. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para uma especificação mais 
detalhada dos requisitos estabelecidos no 
anexo I.
5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
certificados qualificados de assinatura 
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eletrónica. Um certificado qualificado de 
assinatura eletrónica que seja conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo I. 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

(Ver também os artigos 9.° a 15.°, com as alterações introduzidas, e os artigos 3.° a 7.°, com 
as alterações introduzidas.)

Justificação

É inadequado estabelecer normas técnicas rigorosas num regulamento UE, tal como é feito 
nos anexos. Existem já incentivos suficientemente fortes para os operadores de mercado 
garantirem a fiabilidade, e os mecanismos para promover esta fiabilidade estão já 
estabelecidos pela transparência, auditoria e responsabilidade previstas nos artigos 9.° a 
15.° e nos artigos 3.° a 7.°.

Alteração 371
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os certificados qualificados de 
assinatura eletrónica não podem estar 
sujeitos a qualquer requisito obrigatório 
que exceda os requisitos estabelecidos no 
anexo I.

2. Os certificados qualificados de 
assinatura eletrónica para utilização 
transfronteiras não podem estar sujeitos a 
qualquer requisito obrigatório que exceda 
os requisitos estabelecidos no anexo I.

Or. en

Justificação

  No entanto, os Estados-Membros devem adaptar os respetivos sistemas às transações 
transfronteiras.
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Alteração 372
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para uma especificação mais 
detalhada dos requisitos estabelecidos no 
anexo I.

Suprimido

Or. en

Justificação

Um ato de execução parece ser mais adequado. Por conseguinte, a disposição é fundida com 
o número seguinte.

Alteração 373
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 21 – 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 
certificados qualificados de assinatura 
eletrónica. Um certificado qualificado de 
assinatura eletrónica que seja conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo I. 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 
certificados qualificados de assinatura 
eletrónica. A Comissão garante que o 
contributo das partes interessadas seja 
devidamente tido em consideração, de 
preferência sob a forma de uma avaliação 
de impacto, aquando da definição de 
normas a utilizar para fins do presente 
regulamento. Um certificado qualificado 
de assinatura eletrónica que seja conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo I. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
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2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Or. en

Justificação

A presente alteração é relevante para qualquer artigo que mencione a utilização de normas 
ao longo do texto.

Alteração 374
Jürgen Creutzmann.

Proposta de regulamento
Artigo 21 – 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 
certificados qualificados de assinatura 
eletrónica. Um certificado qualificado de 
assinatura eletrónica que seja conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo I. 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, especificar os requisitos 
previstos no anexo I e estabelecer os 
números de referência das normas relativas 
aos certificados qualificados de assinatura 
eletrónica. Um certificado qualificado de 
assinatura eletrónica que seja conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo I. 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

Um ato de execução parece ser mais adequado. Por conseguinte, o número anterior foi 
fundido com o presente.

Alteração 375
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º Suprimido
Requisitos aplicáveis aos dispositivos de 
criação de assinaturas eletrónicas 
qualificados
1. Os dispositivos de criação de 
assinaturas eletrónicas qualificados 
devem cumprir os requisitos estabelecidos 
no anexo II.
2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
dispositivos de criação de assinaturas 
eletrónicas qualificados. Um dispositivo 
de criação de assinaturas eletrónicas 
qualificado que seja conforme com essas 
normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo II. 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

É inadequado estabelecer normas técnicas rigorosas num regulamento UE, tal como é feito 
nos anexos. Existem já incentivos suficientemente fortes para os operadores de mercado 
garantirem a fiabilidade, e os mecanismos para promover esta fiabilidade estão já 
estabelecidos pela transparência, auditoria e responsabilidade previstas nos artigos 9.° a 
15.° e nos artigos 3.° a 7.°.

Alteração 376
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
dispositivos de criação de assinaturas 
eletrónicas qualificados. Um dispositivo de 
criação de assinaturas eletrónicas 
qualificado que seja conforme com essas 
normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo II. 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.

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
dispositivos de criação de assinaturas 
eletrónicas qualificados. A Comissão 
garante que o contributo das partes 
interessadas seja devidamente tido em 
consideração, de preferência sob a forma 
de uma avaliação de impacto, aquando da 
definição de normas a utilizar para fins 
do presente regulamento. Um dispositivo 
de criação de assinaturas eletrónicas 
qualificado que seja conforme com essas 
normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo II. 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

A presente alteração é relevante para qualquer artigo que mencione a utilização de normas 
ao longo do texto.

Alteração 377
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os dispositivos de criação de assinaturas 
eletrónicas qualificados podem ser 
certificados por entidades públicas ou 
privadas competentes designadas pelos 
Estados-Membros, desde que tenham sido 
submetidos a um processo de avaliação da 
segurança realizado de acordo com uma 

1. Os dispositivos de criação de assinaturas 
eletrónicas qualificados podem ser 
certificados por entidades públicas ou 
privadas competentes designadas pelos 
Estados-Membros, desde que tenham sido 
submetidos a um processo de avaliação da 
segurança realizado de acordo com uma 
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das normas para a avaliação da segurança 
dos produtos informáticos incluídas numa 
lista a estabelecer pela Comissão através de 
atos de execução. 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.

das normas para a avaliação da segurança 
dos produtos informáticos incluídas numa 
lista a estabelecer pela Comissão através de 
atos de execução. A Comissão garante que 
o contributo das partes interessadas seja 
devidamente tido em consideração, de 
preferência sob a forma de uma avaliação 
de impacto, aquando da definição de 
normas a utilizar para fins do presente 
regulamento. 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

A presente alteração é relevante para qualquer artigo que mencione a utilização de normas 
ao longo do texto.

Alteração 378
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os dispositivos de criação de assinaturas 
eletrónicas qualificados podem ser 
certificados por entidades públicas ou 
privadas competentes designadas pelos 
Estados-Membros, desde que tenham sido 
submetidos a um processo de avaliação da 
segurança realizado de acordo com uma 
das normas para a avaliação da segurança 
dos produtos informáticos incluídas numa 
lista a estabelecer pela Comissão através de 
atos de execução. 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.

1. Os dispositivos de criação de assinaturas 
eletrónicas podem ser certificados por 
entidades públicas ou privadas 
competentes designadas pelos Estados-
Membros, desde que tenham sido 
submetidos a um processo de avaliação da 
segurança de acordo com uma das normas 
para a avaliação da segurança dos produtos 
informáticos incluídas numa lista a 
estabelecer pela Comissão através de atos 
de execução. 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.
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Or. en

Justificação

Com certeza. Porque não? Façamos uma lista.

Alteração 379
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Publicação de uma lista de dispositivos de 
criação de assinaturas eletrónicas 
qualificados e certificados

Publicação de uma lista de dispositivos de 
criação de assinaturas eletrónicas 
certificados

Or. en

Alteração 380
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão, sem atrasos indevidos, 
informações sobre os dispositivos de 
criação de assinaturas eletrónicas 
qualificados que tenham sido certificados 
pelas entidades referidas no artigo 23.º. 
Devem também notificar à Comissão, sem 
atrasos indevidos, informações sobre os 
dispositivos de criação de assinaturas 
eletrónicas que deixem de estar 
certificados.

1. Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão, sem atrasos indevidos, 
informações sobre os dispositivos de 
criação de assinaturas eletrónicas que 
tenham sido certificados pelas entidades 
referidas no artigo 23.º. Devem também 
notificar à Comissão, sem atrasos 
indevidos, informações sobre os 
dispositivos de criação de assinaturas 
eletrónicas que deixem de estar 
certificados.

Or. en
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Alteração 381
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base nas informações recebidas, a 
Comissão estabelece, publica e mantém 
atualizada uma lista dos dispositivos de 
criação de assinaturas eletrónicas 
qualificados certificados.

2. Com base nas informações recebidas, a 
Comissão estabelece, publica e mantém 
atualizada uma lista dos dispositivos de 
criação de assinaturas eletrónicas 
qualificados certificados. A Comissão deve 
transmitir sem demora essas atualizações 
aos Estados-Membros por meios 
eletrónicos.

Or. fr

Alteração 382
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base nas informações recebidas, a 
Comissão estabelece, publica e mantém 
atualizada uma lista dos dispositivos de 
criação de assinaturas eletrónicas 
qualificados certificados.

2. Com base nas informações recebidas, a 
Comissão estabelece, publica e mantém 
atualizada uma lista dos dispositivos de 
criação de assinaturas eletrónicas 
certificados.

Or. en

Alteração 383
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir as circunstâncias, os 
formatos e os procedimentos aplicáveis 
para efeitos do disposto no n.º 1. Esses 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 384
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º Suprimido
Requisitos para a validação das 
assinaturas eletrónicas qualificadas
1. Uma assinatura eletrónica qualificada 
é considerada válida caso se possa 
estabelecer com um elevado nível de 
certeza que, no momento da assinatura:
(a) o certificado, que serve de suporte à 
assinatura, é um certificado de assinatura 
eletrónica qualificado conforme com o 
disposto no anexo I;
(b) o certificado qualificado exigido é 
autêntico e válido;
(c) os dados para validação da assinatura 
correspondem aos dados fornecidos à 
parte utilizadora;
(d) o conjunto de dados que representam 
inequivocamente o signatário é 
corretamente fornecido à parte 
utilizadora;
(e) a utilização de um pseudónimo, se for 
esse o caso, é claramente indicada à parte 
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utilizadora;
(f) a assinatura eletrónica foi criada por 
um dispositivo de criação de assinatura 
eletrónica qualificado;
(g) a integridade dos dados assinados não 
foi afetada;
(h) os requisitos previstos no artigo 3.º, 
alínea 7), estão cumpridos;
(i) o sistema utilizado para validar a 
assinatura fornece à parte utilizadora o 
resultado correto do processo de validação 
e permite-lhe detetar eventuais problemas 
de segurança pertinentes.
2. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para uma especificação mais 
detalhada dos requisitos estabelecidos no 
n.º 1.
3. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas para a validação 
de assinaturas eletrónicas qualificadas. A 
validação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas que seja conforme com essas 
normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1. 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

É inadequado estabelecer normas técnicas rigorosas num regulamento UE, tal como é feito 
nos anexos. Existem já incentivos suficientemente fortes para os operadores de mercado 
garantirem a fiabilidade, e os mecanismos para promover esta fiabilidade estão já 
estabelecidos pela transparência e auditoria previstas nos artigos 15.° a 16.°.

Alteração 385
András Gyürk
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas para a validação de 
assinaturas eletrónicas qualificadas. A 
validação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas que seja conforme com essas 
normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1. 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.

3. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas para a validação de 
assinaturas eletrónicas qualificadas. A 
Comissão garante que o contributo das 
partes interessadas seja devidamente tido 
em consideração, de preferência sob a 
forma de uma avaliação de impacto, 
aquando da definição de normas a utilizar 
para fins do presente regulamento. A 
validação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas que seja conforme com essas 
normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1. 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

A presente alteração é relevante para qualquer artigo que mencione a utilização de normas 
ao longo do texto.

Alteração 386
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º Suprimido
Serviço de validação qualificado para 
assinaturas eletrónicas qualificadas
1. Um serviço de validação qualificado 
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para assinaturas eletrónicas qualificadas 
deve ser prestado por um prestador de 
serviços de confiança qualificado que:
(a) efetue a validação em conformidade
com o artigo 25.º, n.º 1, e
(b) permita às partes utilizadoras receber 
o resultado do processo de validação de 
um modo automático que seja fiável e 
eficaz e que inclua a assinatura eletrónica 
avançada ou o selo eletrónico avançado 
do prestador do serviço de validação 
qualificado.
2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas ao serviço 
de validação qualificado referido no n.º 1. 
O serviço de validação de assinaturas 
eletrónicas qualificadas que seja 
conforme com essas normas beneficia da 
presunção de conformidade com os 
requisitos estabelecidos no n.º 1, alínea b). 
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

É inadequado estabelecer normas técnicas rigorosas num regulamento UE, tal como é feito 
nos anexos. Existem já incentivos suficientemente fortes para os operadores de mercado 
garantirem a fiabilidade, e os mecanismos para promover esta fiabilidade estão já 
estabelecidos pela transparência e auditoria previstas nos artigos 15.° a 16.°.

Alteração 387
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) permita às partes utilizadoras receber o (b) permita às partes utilizadoras receber o 
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resultado do processo de validação de um 
modo automático que seja fiável e eficaz e
que inclua a assinatura eletrónica avançada 
ou o selo eletrónico avançado do prestador 
do serviço de validação qualificado.

resultado do processo de validação de um 
modo automático que inclua a assinatura 
eletrónica avançada ou o selo eletrónico 
avançado do prestador do serviço de 
validação qualificado.

Or. en

Justificação

O significado de «fiável e eficaz» não é claro. Em todo o caso, este aspeto deve ser deixado à 
apreciação do prestador de serviços, uma vez que é do seu interesse oferecer serviços 
eficientes e fiáveis aos utilizadores.

Alteração 388
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas ao serviço 
de validação qualificado referido no n.º 1. 
O serviço de validação de assinaturas 
eletrónicas qualificadas que seja conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1, alínea b). 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.

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas ao serviço 
de validação qualificado referido no n.º 1. 
A Comissão garante que o contributo das 
partes interessadas seja devidamente tido 
em consideração, de preferência sob a 
forma de uma avaliação de impacto, 
aquando da definição de normas a utilizar 
para fins do presente regulamento. O 
serviço de validação de assinaturas 
eletrónicas qualificadas que seja conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1, alínea b). 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 qualquer artigo que mencione a utilização de normas 
ao longo do texto.

Alteração 389
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Preservação das assinaturas eletrónicas 
qualificadas
1. Um serviço de preservação de 
assinaturas eletrónicas qualificadas deve 
ser prestado por um prestador de serviços 
de confiança qualificado que utilize
procedimentos e tecnologias capazes de 
prolongar a fiabilidade dos dados de 
validação das assinaturas eletrónicas 
qualificadas para além do prazo de 
validade tecnológica.
2. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para uma especificação mais 
detalhada dos requisitos estabelecidos no 
n.º 1.
3. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas à 
preservação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas. As disposições para a 
preservação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas que sejam conformes com 
essas normas beneficiam da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1. 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.
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Or. en

Justificação

É inadequado estabelecer normas técnicas rigorosas num regulamento UE, tal como é feito 
nos anexos. Existem já incentivos suficientemente fortes para os operadores de mercado 
garantirem a fiabilidade, e os mecanismos para promover esta fiabilidade estão já 
estabelecidos pela transparência e auditoria previstas nos artigos 15.° a 16.°.

Alteração 390
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas à 
preservação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas. As disposições para a 
preservação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas que sejam conformes com 
essas normas beneficiam da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1. 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.

3. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas à 
preservação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas. A Comissão garante que o 
contributo das partes interessadas seja 
devidamente tido em consideração, de 
preferência sob a forma de uma avaliação 
de impacto, aquando da definição de 
normas a utilizar para fins do presente 
regulamento. As disposições para a 
preservação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas que sejam conformes com 
essas normas beneficiam da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1. 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

A presente alteração é relevante para qualquer artigo que mencione a utilização de normas 
ao longo do texto.
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Alteração 391
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º. Suprimido
Efeitos legais do selo eletrónico
1. A forma eletrónica de um selo, por si 
só, não pode ser motivo para que lhe 
sejam negados efeitos legais e a 
admissibilidade enquanto prova em 
processos judiciais.
2. Um selo eletrónico qualificado 
beneficia da presunção legal de garantir a 
origem e a integridade dos dados aos 
quais está associado.
3. Um selo eletrónico qualificado deve ser
reconhecido e aceite em todos os Estados-
Membros.
4. Se for exigido um selo eletrónico com 
um nível de garantia de segurança 
inferior ao de um selo eletrónico 
qualificado, nomeadamente por um 
Estado-Membro, para aceder a um 
serviço em linha oferecido por um 
organismo público, com base numa 
avaliação adequada dos riscos envolvidos 
em tal serviço, devem ser aceites todos os 
selos eletrónicos que ofereçam pelo menos 
o mesmo nível de garantia de segurança.
5. Os Estados-Membros não poderão 
exigir para o acesso a um serviço em 
linha oferecido por um organismo do 
setor público um selo eletrónico com um 
nível de garantia de segurança superior 
ao dos selos eletrónicos qualificados.
6. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para a definição dos diferentes 
níveis de garantia de segurança dos selos 
eletrónicos, conforme referidos no n.º 4.
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7. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos níveis 
de garantia de segurança dos selos 
eletrónicos. Um selo eletrónico conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com o nível de garantia 
de segurança definido num ato delegado 
adotado nos termos do n.º 6. 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 392
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Capítulo III – secção 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Selos eletrónicos Selos eletrónicos e/ou carimbos

Or. en

Alteração 393
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um selo eletrónico qualificado beneficia 
da presunção legal de garantir a origem e 
a integridade dos dados aos quais está 
associado.

2. Um selo eletrónico qualificado garante 
a identidade do criador e a integridade dos 
dados aos quais está associado.

Or. en
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Justificação

Uma «presunção legal» iria além do efeito de uma assinatura eletrónica. Além disso, a 
«origem» parece ser um conceito jurídico demasiado vago, uma vez que diz respeito, entre 
outros, ao direito processual e comercial nacional no que se refere a agências, declarações 
de intenções, etc.

Alteração 394
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um selo eletrónico qualificado deve ser 
reconhecido e aceite em todos os Estados-
Membros.

3. Um selo eletrónico qualificado deve ser 
reconhecido em todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A diferença entre «reconhecido» e «aceite» não é clara. O presente número, em contraste 
com as disposições correspondentes relativas a assinaturas eletrónicas, não é suprimido, 
uma vez que o conceito de um selo (eletrónico) não existe em todos os Estados-Membros.

Alteração 395
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\936634PT.doc 29/59 PE510.822v01-00

PT

garantia de segurança. o mesmo nível de garantia de segurança.

Or. en

Justificação

O termo «nomeadamente» é suprimido, uma vez que o presente número, tal como o seguinte, 
apenas se refere a serviços públicos. As entidades privadas devem ter a liberdade de utilizar 
qualquer nível de segurança relativamente ao qual cheguem a acordo.

Alteração 396
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Devem ser permitidos requisitos mais rigorosos em contextos puramente nacionais. No 
entanto, estes requisitos não devem impedir as transações transfronteiras.

Alteração 397
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para a definição dos diferentes 
níveis de garantia de segurança dos selos 

Suprimido
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eletrónicos, conforme referidos no n.º 4.

Or. en

Justificação

Um ato de execução parece ser mais adequado. Por conseguinte, a disposição é fundida com 
o número seguinte.

Alteração 398
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos níveis 
de garantia de segurança dos selos 
eletrónicos. Um selo eletrónico conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com o nível de garantia 
de segurança definido num ato delegado 
adotado nos termos do n.º 6. 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.

7. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos níveis 
de garantia de segurança dos selos 
eletrónicos. A Comissão garante que o 
contributo das partes interessadas seja 
devidamente tido em consideração, de 
preferência sob a forma de uma avaliação 
de impacto, aquando da definição de 
normas a utilizar para fins do presente 
regulamento. Um selo eletrónico conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com o nível de garantia 
de segurança definido num ato delegado 
adotado nos termos do n.º 6. 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

A presente alteração é relevante para qualquer artigo que mencione a utilização de normas 
ao longo do texto.
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Alteração 399
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos níveis 
de garantia de segurança dos selos 
eletrónicos. Um selo eletrónico conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com o nível de garantia 
de segurança definido num ato delegado 
adotado nos termos do n.º 6. 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.

7. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir os diferentes níveis de 
garantia de segurança dos selos 
eletrónicos, conforme referidos no n.º 4, e
estabelecer os números de referência das 
normas relativas aos níveis de garantia de 
segurança dos selos eletrónicos.  Um selo 
eletrónico conforme com essas normas 
beneficia da presunção de conformidade 
com o nível de garantia de segurança 
definido num ato delegado adotado nos 
termos do n.º 6. 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

Um ato de execução parece ser mais adequado.

Alteração 400
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Requisitos aplicáveis aos certificados 
qualificados de selo eletrónico
1. Os certificados qualificados de selo 
eletrónico devem cumprir os requisitos 
estabelecidos no anexo III.
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2. Os certificados qualificados de selo 
eletrónico não podem estar sujeitos a 
requisitos obrigatórios que excedam os 
requisitos estabelecidos no anexo III.
3. Um certificado qualificado de selo 
eletrónico que tenha sido revogado após a 
ativação inicial perde a validade, não 
podendo o seu estatuto ser, em nenhuma 
circunstância, revertido através da 
renovação da sua validade.
4. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para uma especificação mais 
detalhada dos requisitos estabelecidos no 
anexo III.
5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
certificados qualificados de selo 
eletrónico. Um certificado qualificado de 
selo eletrónico que esteja conforme com 
essas normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo III. 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 401
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os certificados qualificados de selo 
eletrónico devem cumprir os requisitos 
estabelecidos no anexo III.

1. Os certificados qualificados de selo 
eletrónico e/ou carimbo devem cumprir os 
requisitos estabelecidos no anexo III.

Or. en
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Alteração 402
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os certificados qualificados de selo 
eletrónico não podem estar sujeitos a 
requisitos obrigatórios que excedam os 
requisitos estabelecidos no anexo III.

2. Os certificados qualificados de selo 
eletrónico para utilização transfronteiras 
não podem estar sujeitos a requisitos 
obrigatórios que excedam os requisitos 
estabelecidos no anexo III.

Or. en

Justificação

Devem ser permitidos requisitos específicos para utilização nacional.

Alteração 403
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os certificados qualificados de selo 
eletrónico não podem estar sujeitos a 
requisitos obrigatórios que excedam os 
requisitos estabelecidos no anexo III.

2. Os certificados qualificados de selo 
eletrónico e/ou carimbo não podem estar 
sujeitos a requisitos obrigatórios que 
excedam os requisitos estabelecidos no 
anexo III.

Or. en

Alteração 404
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Um certificado qualificado de selo 
eletrónico que tenha sido revogado após a 
ativação inicial perde a validade, não 
podendo o seu estatuto ser, em nenhuma 
circunstância, revertido através da 
renovação da sua validade.

3. Um certificado qualificado de selo 
eletrónico e/ou carimbo que tenha sido 
revogado após a ativação inicial perde a 
validade, não podendo o seu estatuto ser, 
em nenhuma circunstância, revertido 
através da renovação da sua validade.

Or. en

Alteração 405
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 29 – 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 
certificados qualificados de selo eletrónico. 
Um certificado qualificado de selo 
eletrónico que esteja conforme com essas 
normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo III. 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 
certificados qualificados de selo eletrónico. 
A Comissão garante que o contributo das 
partes interessadas seja devidamente tido 
em consideração, de preferência sob a 
forma de uma avaliação de impacto, 
aquando da definição de normas a utilizar 
para fins do presente regulamento. Um 
certificado qualificado de selo eletrónico 
que esteja conforme com essas normas 
beneficia da presunção de conformidade 
com os requisitos estabelecidos no anexo 
III. 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

A presente alteração é relevante para qualquer artigo que mencione a utilização de normas 
ao longo do texto.
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Alteração 406
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 29 – 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 
certificados qualificados de selo eletrónico. 
Um certificado qualificado de selo 
eletrónico que esteja conforme com essas 
normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo III. 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 
certificados qualificados de selo eletrónico 
e/ou carimbo. Um certificado qualificado 
de selo eletrónico que esteja conforme com 
essas normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo III. 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 407
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º Suprimido
Dispositivos de criação de selo eletrónico 
qualificados
1. O artigo 22.º aplica-se mutatis 
mutandis aos requisitos exigidos para os 
dispositivos de criação de selo eletrónico 
qualificados.
2. O artigo 23.º aplica-se mutatis 
mutandis à certificação dos dispositivos de 
criação de selo eletrónico qualificados.
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3. O artigo 24.º aplica-se mutatis 
mutandis à publicação da lista de 
dispositivos de criação de selo eletrónico 
qualificados certificados.

Or. en

Alteração 408
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O artigo 22.º aplica-se mutatis mutandis 
aos requisitos exigidos para os dispositivos 
de criação de selo eletrónico qualificados.

1. O artigo 22.º aplica-se mutatis mutandis 
aos requisitos exigidos para os dispositivos 
de criação de selo eletrónico e/ou carimbo 
qualificados.

Or. en

Alteração 409
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 23.º aplica-se mutatis mutandis 
à certificação dos dispositivos de criação 
de selo eletrónico qualificados.

2. O artigo 23.º aplica-se mutatis mutandis 
à certificação dos dispositivos de criação 
de selo eletrónico e/ou carimbo 
qualificados.

Or. en

Alteração 410
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O artigo 24.º aplica-se mutatis mutandis 
à publicação da lista de dispositivos de 
criação de selo eletrónico qualificados 
certificados.

3. O artigo 24.º aplica-se mutatis mutandis 
à publicação da lista de dispositivos de 
criação de selo eletrónico e/ou carimbo 
qualificados certificados.

Or. en

Alteração 411
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Validação e preservação dos selos 
eletrónicos qualificados
Os artigos 25.º, 26.º e 27.º aplicam-se 
mutatis mutandis à validação e à 
preservação dos selos eletrónicos 
qualificados.

Or. en

Alteração 412
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 25.º, 26.º e 27.º aplicam-se 
mutatis mutandis à validação e à 
preservação dos selos eletrónicos 
qualificados.

Os artigos 25.º, 26.º e 27.º aplicam-se 
mutatis mutandis à validação e à 
preservação dos selos eletrónicos 
qualificados e/ou carimbos.

Or. en
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Alteração 413
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Efeito legal dos carimbos eletrónicos da 
hora
1. A forma eletrónica de um carimbo da 
hora, por si só, não pode ser motivo para 
que lhe sejam negados efeitos legais e a 
admissibilidade enquanto prova em 
processos judiciais.
2. Um carimbo eletrónico da hora 
qualificado beneficia da presunção legal 
de garantir a hora que indica e a 
integridade dos dados aos quais está 
associado.
3. Um carimbo eletrónico da hora 
qualificado deve ser reconhecido e aceite 
em todos os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 414
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 33.º Suprimido
Requisitos aplicáveis aos carimbos 
eletrónicos da hora qualificados
1. Um carimbo eletrónico da hora 
qualificado deve cumprir os seguintes 
requisitos:
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(a) estar ligado com exatidão à Hora 
Universal Coordenada (UTC) de tal modo 
que torne impossível a alteração dos 
dados de forma não detetável;
(b) basear-se numa fonte horária precisa;
(c) ser emitido por um prestador de 
serviços de confiança qualificado;
(d) ser assinado utilizando uma 
assinatura eletrónica avançada ou um 
selo eletrónico avançado do prestador de 
serviços de confiança qualificado, ou por 
outro método equivalente.
2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas à ligação 
exata da hora aos dados e a uma fonte 
horária precisa. Uma ligação exata da 
hora aos dados e uma fonte horária 
precisa que sejam conformes com essas 
normas beneficiam da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1. 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 415
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) ser assinado utilizando uma assinatura 
eletrónica avançada ou um selo eletrónico 
avançado do prestador de serviços de 
confiança qualificado, ou por outro 
método equivalente.

(d) ser assinado utilizando uma assinatura 
eletrónica avançada ou um selo eletrónico 
avançado do prestador de serviços de 
confiança qualificado.

Or. ro
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Alteração 416
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas à ligação 
exata da hora aos dados e a uma fonte 
horária precisa. Uma ligação exata da hora 
aos dados e uma fonte horária precisa que 
sejam conformes com essas normas 
beneficiam da presunção de conformidade 
com os requisitos estabelecidos no n.º 1. 
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.

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas à ligação 
exata da hora aos dados e a uma fonte 
horária precisa. A Comissão garante que o 
contributo das partes interessadas seja 
devidamente tido em consideração, de 
preferência sob a forma de uma avaliação 
de impacto, aquando da definição de 
normas a utilizar para fins do presente 
regulamento. Uma ligação exata da hora 
aos dados e uma fonte horária precisa que 
sejam conformes com essas normas 
beneficiam da presunção de conformidade 
com os requisitos estabelecidos no n.º 1. 
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

A presente alteração é relevante para qualquer artigo que mencione a utilização de normas 
ao longo do texto.

Alteração 417
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º Suprimido
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Efeitos legais e aceitação dos documentos 
eletrónicos
1. Um documento eletrónico deve ser 
considerado equivalente a um documento 
em papel e admissível como prova em 
processos judiciais, tendo em conta o seu 
nível de garantia de autenticidade e 
integridade.
2. Um documento que ostente uma 
assinatura eletrónica qualificada ou um 
selo eletrónico qualificado da pessoa 
competente para emitir o documento 
beneficia de presunção legal de 
autenticidade e integridade desde que não 
contenha características dinâmicas 
capazes de o alterar automaticamente.
3. Quando se exija um documento 
original ou uma cópia certificada para a 
prestação de um serviço em linha 
oferecido por um organismo público, 
serão aceites noutros Estados-Membros 
sem requisitos adicionais pelo menos os 
documentos eletrónicos emitidos pelas 
pessoas competentes para emitir os 
documentos em causa e que são 
considerados originais ou cópias 
certificadas de acordo com a legislação 
nacional do Estado-Membro de origem.
4. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir formatos de assinaturas 
e selos eletrónicos que devem ser aceites 
sempre que um Estado-Membro exija, 
para a prestação de um serviço em linha 
oferecido por um organismo do setor 
público, um documento assinado ou 
selado do tipo a que se refere o 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 418
Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um documento eletrónico deve ser 
considerado equivalente a um documento 
em papel e admissível como prova em 
processos judiciais, tendo em conta o seu 
nível de garantia de autenticidade e 
integridade.

1. Um documento eletrónico deve ser 
admissível como prova em processos 
judiciais, tendo em conta o seu nível de 
garantia de autenticidade e integridade.

Or. en

Justificação

Existem casos em que documentos originais, em papel, são exigidos e em que pode não ser 
adequado atribuir a documentos eletrónicos a mesma validade jurídica. Esta questão deve 
ser, em última instância, deixada à legislação nacional.

Alteração 419
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um documento eletrónico deve ser 
considerado equivalente a um documento 
em papel e admissível como prova em 
processos judiciais, tendo em conta o seu 
nível de garantia de autenticidade e 
integridade.

1. Um documento eletrónico deve ser 
considerado equivalente a um documento 
em papel e admissível como prova em 
processos judiciais, em função do seu nível 
de garantia de autenticidade e integridade.

Or. fr

Alteração 420
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Um documento que ostente uma 
assinatura eletrónica qualificada ou um 
selo eletrónico qualificado da pessoa 
competente para emitir o documento
beneficia de presunção legal de 
autenticidade e integridade desde que não 
contenha características dinâmicas capazes 
de o alterar automaticamente.

2. Um documento que ostente uma 
assinatura eletrónica qualificada ou um 
selo eletrónico qualificado beneficia de 
presunção legal de autenticidade e 
integridade desde que não contenha 
características dinâmicas capazes de o 
alterar automaticamente.

Or. en

Justificação

Um documento assinado ou carimbado eletronicamente deve beneficiar da presunção de 
autenticidade e integridade. No entanto, não podem existir quaisquer presunções quanto à 
pessoa que assinou o documento ou quanto à sua competência para o fazer.

Alteração 421
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um documento que ostente uma 
assinatura eletrónica qualificada ou um 
selo eletrónico qualificado da pessoa 
competente para emitir o documento 
beneficia de presunção legal de 
autenticidade e integridade desde que não 
contenha características dinâmicas capazes 
de o alterar automaticamente.

2. Um documento que ostente uma 
assinatura eletrónica qualificada ou um 
selo eletrónico qualificado da pessoa 
competente para emitir o documento 
beneficia de presunção legal de 
autenticidade e integridade desde que não 
contenha características dinâmicas capazes 
de, posteriormente, alterar 
automaticamente o conteúdo do 
documento.

Or. en

Justificação

Existem determinados elementos escondidos nos arquivos eletrónicos — tais como «visto por 
último» ou semelhantes — que podem mudar, mas o objetivo da disposição é garantir a 
integridade do conteúdo, o que constitui o elemento sobre o qual as partes se baseiam.
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Alteração 422
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando se exija um documento original 
ou uma cópia certificada para a prestação 
de um serviço em linha oferecido por um 
organismo público, serão aceites noutros 
Estados-Membros sem requisitos 
adicionais pelo menos os documentos 
eletrónicos emitidos pelas pessoas 
competentes para emitir os documentos em 
causa e que são considerados originais ou 
cópias certificadas de acordo com a 
legislação nacional do Estado-Membro de 
origem.

3. Quando se exija um documento original 
ou uma cópia certificada para a prestação 
de um serviço em linha oferecido por um 
organismo público, serão aceites noutros 
Estados-Membros sem requisitos 
adicionais pelo menos os documentos 
eletrónicos assinados ou carimbados 
eletronicamente pelas pessoas competentes 
para emitir os documentos em causa e que 
são considerados originais ou cópias 
certificadas de acordo com a legislação 
nacional do Estado-Membro de origem.

Or. en

Alteração 423
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º Suprimido
Efeito legal de um serviço de entrega 
eletrónica
1. Os dados enviados ou recebidos com 
recurso a um serviço de entrega 
eletrónica são admissíveis como prova em 
processos judiciais no que respeita à 
integridade dos dados e à certeza da data 
e da hora em que foram enviados ou 
recebidos por um destinatário 
especificado.
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2. Os dados enviados ou recebidos com 
recurso a um serviço de entrega 
eletrónica qualificado beneficiam de 
presunção legal de integridade dos dados 
e de exatidão da data e da hora de envio 
ou de receção dos dados indicadas pelo 
sistema de entrega eletrónica qualificado.
3. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para a especificação dos 
mecanismos de envio ou de receção dos 
dados com recurso a serviços de entrega 
eletrónica, que devem ser utilizados tendo 
em vista promover a interoperabilidade 
destes serviços.

Or. en

Alteração 424
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
Requisitos aplicáveis aos serviços de 
entrega eletrónica qualificados
1. Os serviços de entrega eletrónica 
qualificados devem satisfazer os seguintes 
requisitos:
(a) devem ser prestados por um ou mais 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados;
(b) devem permitir a identificação 
inequívoca do remetente e, se adequado, 
do destinatário;
(c) o processo de envio ou de receção dos 
dados deve ser securizado por uma 
assinatura eletrónica avançada ou um 
selo eletrónico avançado do prestador de 
serviços de confiança qualificado, de 
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modo a tornar impossível a alteração dos 
dados de forma não detetável;
(d) qualquer alteração dos dados 
necessária para o seu envio ou receção 
deve ser claramente indicada ao 
remetente e ao destinatário dos mesmos;
(e) a data do envio e da receção, assim 
como as eventuais alterações dos dados, 
devem ser indicadas através de um 
carimbo eletrónico da hora qualificado;
(f) caso os dados sejam transferidos entre 
dois ou mais prestadores de serviços de 
confiança qualificados, os requisitos das 
alíneas a) a e) aplicam-se a todos eles.
2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
processos de envio e receção de dados. O 
processo de envio e receção de dados que 
esteja conforme com essas normas 
beneficia da presunção de conformidade 
com os requisitos estabelecidos no n.º 1. 
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 425
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
processos de envio e receção de dados. O 
processo de envio e receção de dados que 
esteja conforme com essas normas 

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
processos de envio e receção de dados. A 
Comissão garante que o contributo das 
partes interessadas seja devidamente tido 
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beneficia da presunção de conformidade 
com os requisitos estabelecidos no n.º 1. 
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.

em consideração, de preferência sob a 
forma de uma avaliação de impacto, 
aquando da definição de normas a utilizar 
para fins do presente regulamento. O 
processo de envio e receção de dados que 
esteja conforme com essas normas 
beneficia da presunção de conformidade 
com os requisitos estabelecidos no n.º 1. 
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

A presente alteração é relevante para qualquer artigo que mencione a utilização de normas 
ao longo do texto.

Alteração 426
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º Suprimido
Requisitos aplicáveis aos certificados 
qualificados de autenticação de sítios Web
1. Os certificados qualificados de 
autenticação de sítios Web devem cumprir 
os requisitos estabelecidos no anexo IV.
2. Os certificados qualificados de 
autenticação de sítios Web devem ser 
reconhecidos e aceites em todos os 
Estados-Membros.
3. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para uma especificação mais 
detalhada dos requisitos estabelecidos no 
anexo IV.
4. A Comissão pode, através de atos de 
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execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
certificados qualificados de autenticação 
de sítios Web. Um certificado qualificado 
de autenticação de sítio Web que esteja 
conforme com essas normas beneficia da 
presunção de conformidade com os 
requisitos estabelecidos no anexo IV. 
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 427
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º Suprimido
Requisitos aplicáveis aos certificados 
qualificados de autenticação de sítios Web
1. Os certificados qualificados de 
autenticação de sítios Web devem cumprir 
os requisitos estabelecidos no anexo IV.
2. Os certificados qualificados de 
autenticação de sítios Web devem ser 
reconhecidos e aceites em todos os 
Estados-Membros.
3. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para uma especificação mais 
detalhada dos requisitos estabelecidos no 
anexo IV.
4. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
certificados qualificados de autenticação 
de sítios Web. Um certificado qualificado 
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de autenticação de sítio Web que esteja 
conforme com essas normas beneficia da 
presunção de conformidade com os 
requisitos estabelecidos no anexo IV. 
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 valor acrescentado de criar certificados europeus para páginas Web num ambiente online 
mundial não é claro. Existem normas industriais conhecidas pelos utilizadores e que são 
comummente utilizadas. Certificados adicionais poderiam confundir os utilizadores e criar 
diferenças de perceção dos sítios Web hospedados fora da União Europeia.

Alteração 428
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
certificados qualificados de autenticação de 
sítios Web. Um certificado qualificado de 
autenticação de sítio Web que esteja 
conforme com essas normas beneficia da 
presunção de conformidade com os 
requisitos estabelecidos no anexo IV. 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.

4. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
certificados qualificados de autenticação de 
sítios Web. A Comissão garante que o 
contributo das partes interessadas seja 
devidamente tido em consideração, de 
preferência sob a forma de uma avaliação 
de impacto, aquando da definição de 
normas a utilizar para fins do presente 
regulamento. Um certificado qualificado 
de autenticação de sítio Web que esteja 
conforme com essas normas beneficia da 
presunção de conformidade com os 
requisitos estabelecidos no anexo IV. 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.
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Or. en

Justificação

A presente alteração é relevante para qualquer artigo que mencione a utilização de normas 
ao longo do texto.

Alteração 429
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Capítulo III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo III-A
Normalização
Artigo 37-A

Mecanismo para a adoção de requisitos 
tecnológicos

(1) Nos casos em que as disposições do 
presente regulamento só possam ser 
executadas impondo características 
técnicas específicas aos sistemas de 
autenticação e de identificação, os 
Estados-Membros informarão a Comissão 
nos termos do procedimento previsto na 
Diretiva 98/34/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Junho 
de 1998, relativa a um procedimento de 
informação no domínio das normas e 
regulamentações técnicas e das regras 
relativas aos serviços da sociedade da 
informação.
(2) A elaboração de requisitos técnicos, 
especificações e normas deve, também, ser 
sujeita aos mecanismos de revisão 
incorporados na Diretiva 1999/5/CE 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 telecomunicações.

Or. en



AM\936634PT.doc 51/59 PE510.822v01-00

PT

Justificação

A presente alteração faz referência às diretivas pertinentes que codificam o modo de 
instauração de um mecanismo participativo, transparente e aberto de elaboração de normas 
e de especificações na União Europeia, em conformidade com a Diretiva relativa à 
Normalização. 

Alteração 430
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O poder para adotar atos delegados 
referido nos artigos 8.º, n.º 3, 15.º, n.º 5, 
18.º, n.º 5, 20.º, n.º 6, 21.º, n.º 4, 23.º, n.º 3, 
25.º, n.º 2, 27.º, n.º 2, 28.º, n.º 6, 29.º, n.º 4, 
30.º, n.º 2, 31.º, 35.º, n.º 3, e 37.º, n.º 3, é 
conferido à Comissão por um período de 
cinco anos a partir da data de entrada em 
vigor do presente regulamento. A 
Comissão elabora um relatório relativo à 
delegação de poderes, pelo menos, seis 
meses antes do final do prazo de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada período.

Or. ro

Alteração 431
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. O poder para adotar atos delegados 
referido nos artigos 13.º, n.º 5 e 15.º, n.º 5, 
é conferido à Comissão por um período de 
tempo indeterminado a partir da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 432
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poder referida nos 
artigos 8.º, n.º 3, 13.º, n.º 5, 15.º, n.º 5, 
16.º, n.º 5, 18.º, n.º 5, 20.º, n.º 6, 21.º, n.º 4, 
23.º, n.º 3, 25.º, n.º 2, 27.º, n.º 2, 28.º, n.º 6, 
29.º, n.º 4, 30.º, n.º 2, 31.º, 35.º, n.º 3, e
37.º, n.º 3, pode ser revogada em qualquer 
altura pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. Essa decisão em nada 
prejudica a validade de eventuais atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poder referida nos 
artigos 13.º, n.º 5 e 15.º, n.º 5, pode ser 
revogada em qualquer altura pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. Essa 
decisão em nada prejudica a validade de 
eventuais atos delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 433
Pilar del Castillo Vera
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o, simultaneamente, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o, simultaneamente, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. A 
Comissão não pode adotar atos delegados 
sujeitos ao presente regulamento sem 
consulta prévia da indústria e das partes 
interessadas relevantes.

Or. en

Alteração 434
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os atos de execução sujeitos ao 
presente regulamento não podem ser 
adotados sem consulta prévia da indústria 
e das partes interessadas relevantes.

Or. en

Alteração 435
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en
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Alteração 436
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 437
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 438
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os certificados qualificados emitidos 
em conformidade com a Diretiva 
1999/93/CE são considerados certificados 
qualificados para assinaturas eletrónicas 
por força do presente regulamento até 
caducarem, mas durante não mais do que 
cinco anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

4. Os certificados emitidos em 
conformidade com a Diretiva 1999/93/CE 
são considerados certificados para 
assinaturas eletrónicas por força do 
presente regulamento até caducarem, mas 
durante não mais do que cinco anos a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 439
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

O Anexo I é suprimido

Or. en

Justificação

O anexo já não é necessário.

Alteração 440
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea (c)

Texto da Comissão Alteração

(c) um conjunto de dados que representem 
inequivocamente o signatário para o qual o 
certificado é emitido, incluindo, pelo 
menos, o nome do signatário ou um 
pseudónimo, que deve ser identificado 
como tal;

(c) um conjunto de dados que representem 
inequivocamente o signatário para o qual o 
certificado é emitido, incluindo, pelo 
menos – no caso dos países que o
reconhecem – o identificador único da 
pessoa (adequado ao tratamento 
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automático) e o nome do signatário ou um 
pseudónimo, que deve ser identificado 
como tal;

Or. en

Alteração 441
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Uma cláusula para a inclusão, se 
relevante, de um atributo específico do 
signatário, segundo os objetivos visados 
com a emissão do certificado;

Or. en

Justificação

Texto retirado da Diretiva 1999/93/CE. Os atributos, embora não sejam utilizados em todos 
os Estados-Membros, revelaram-se úteis em determinados setores não devem, por isso, ser 
excluídos, o que resultaria poderia vir a perturbar as práticas atuais, baseadas na Diretiva 
199/93/CE. 

Alteração 442
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

O Anexo II é suprimido

Or. en

Justificação

O anexo já não é necessário.
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Alteração 443
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

O Anexo III é suprimido

Or. en

Justificação

O anexo já não é necessário.

Alteração 444
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Anexo III – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

(d) os dados necessários para a validação 
do selo eletrónico que correspondam aos 
dados necessários para a criação do selo 
eletrónico;

(d) um conjunto de dados que 
representem inequivocamente a pessoa 
coletiva para a qual o certificado é 
emitido, incluindo, pelo menos, o nome e 
o número de registo conforme constam 
dos registos oficiais (único no contexto da 
União, de forma adequada ao tratamento 
automático);

Or. en

Alteração 445
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Anexo IV
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Texto da Comissão Alteração

O Anexo IV é suprimido

Or. en

Justificação

O anexo já não é necessário.

Alteração 446
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

O Anexo IV é suprimido

Or. en

Justificação

O valor acrescentado da criação de certificados europeus para páginas Web num ambiente 
em linha mundial não é claro. Existem normas industriais conhecidas pelos utilizadores e que 
são comummente utilizadas. Certificados adicionais poderiam confundir os utilizadores e 
criar diferenças de perceção dos sítios Web hospedados fora da União Europeia.

Alteração 447
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo IV – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) um conjunto de dados que representem 
inequivocamente a pessoa coletiva para a 
qual o certificado é emitido, incluindo, 
pelo menos, o nome e o número de registo 
conforme constam dos registos oficiais;

(c) um conjunto de dados que representem 
inequivocamente a pessoa singular ou
coletiva para a qual o certificado é emitido, 
incluindo, pelo menos, o nome e o número 
de registo, consoante o caso, conforme 
constam dos registos oficiais;
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Or. ro

Alteração 448
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Anexo IV – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) elementos do endereço, incluindo, pelo 
menos, a cidade e o Estado-Membro, da 
pessoa coletiva para a qual o certificado é 
emitido, conforme constam dos registos 
oficiais;

(d) elementos do endereço, incluindo, pelo 
menos, a cidade e o Estado-Membro, da 
pessoa singular ou coletiva para a qual o 
certificado é emitido, conforme constam 
dos registos oficiais;

Or. ro

Alteração 449
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Anexo IV – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) o nome ou os nomes de domínio 
explorados pela pessoa coletiva para a qual 
o certificado é emitido;

(e) o nome ou os nomes de domínio 
explorados pela pessoa singular ou
coletiva para a qual o certificado é emitido;

Or. ro


