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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no 
mercado interno
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2012)0238),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0133/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 18 de setembro de 
2012,1

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da Comissão 
dos Assuntos Jurídicos e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Criar confiança no ambiente em linha é 
fundamental para o desenvolvimento 

(1) Criar confiança no ambiente em linha é 
fundamental para o desenvolvimento 

                                               
1 JO C 351 de 15.11.2012, p. 73.
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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.

económico e social. 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.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Garantir que todos os cidadãos têm 
acesso à tecnologia e às competências que 
lhes permitam retirar iguais benefícios 
das ofertas digitais e dos serviços 
eletrónicos é crucial para garantir a 
igualdade de oportunidades e a inclusão 
de todos os segmentos da sociedade. 

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Diretiva 2011/24/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de março de 2011, relativa ao exercício 
dos direitos dos doentes em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços 
institui uma rede de autoridades 
nacionais responsáveis pela saúde em 
linha. Para aumentar a segurança e a 
continuidade dos cuidados de saúde 
transfronteiras, essa rede deve estabelecer 
orientações sobre o acesso transfronteiras 
aos dados e serviços eletrónicos de saúde, 
nomeadamente apoiando «medidas 
comuns de identificação e autenticação

Suprimido
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destinadas a facilitar a transferibilidade 
dos dados no âmbito de cuidados de saúde 
transfronteiriços». O reconhecimento e a 
aceitação mútuos da identificação e da 
autenticação eletrónicas são 
fundamentais para tornar realidade a 
prestação de cuidados de saúde aos 
cidadãos europeus a nível transnacional. 
Quando as pessoas se deslocam a outro 
país para receberem tratamento, é 
necessário que os seus dados médicos 
estejam acessíveis nesse país. Para isso, é 
indispensável que exista um quadro 
sólido, seguro e de confiança para a 
identificação eletrónica.

Or. en

Justificação

A Diretiva 2011/24/UE existe e aplica-se com ou sem advertência, por isso, o considerando 
deve ser suprimido, uma vez que é desnecessário.

Alteração 4
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. 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. Não obstante, o processo de 
construção da interoperabilidade tem de 
respeitar as várias abordagens adotadas 
pelos Estados-Membros durante o 
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desenvolvimento dos seus sistemas 
nacionais de identificação eletrónica. Por 
conseguinte, as normas para garantir a 
interoperabilidade técnica devem ser 
tecnologicamente neutras, de modo a 
respeitar as diferentes escolhas feitas 
pelos Estados-Membros, não devendo 
também alterar a conceção fundamental 
desses sistemas. 

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A utilização transnacional de 
meios de identificação eletrónica não deve 
conduzir à divulgação de dados pessoais 
que não sejam necessários para o serviço 
prestado. Assim, o princípio da 
minimização de dados deve ser respeitado 
nesta matéria.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O presente regulamento deve ser 
tecnologicamente neutro. Os efeitos legais 
que o presente regulamento confere devem 
poder ser atingidos por qualquer meio 
técnico, desde que os requisitos do 
regulamento sejam cumpridos.

(21) O presente regulamento deve ser 
tecnologicamente neutro no que diz 
respeito aos sistemas de identificação 
eletrónica e aos serviços de confiança. Os 
efeitos legais que o presente regulamento 
confere devem poder ser atingidos por 
qualquer meio técnico, desde que os 
requisitos do regulamento sejam 
cumpridos.
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Or. en

Alteração 7
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 
em coerência com a proposta da 
Comissão para uma diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à acessibilidade dos sítios Web 
dos organismos do setor público, 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.

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) De acordo com o artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, na definição e execução das 
suas políticas e ações, a União deve ter em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção 
social adequada, a luta contra a exclusão 
social e um nível elevado de educação, 
formação e proteção da saúde humana. 
Os conceitos de acessibilidade e design 
universal devem ser integrados no 
desenvolvimento de medidas 
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regulamentares relativas à identificação 
eletrónica ao nível da União.

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Um prestador de serviços de confiança 
é responsável pelo tratamento de dados 
pessoais e, como tal, tem que cumprir as 
obrigações estabelecidas 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 dados. 
A recolha de dados, em particular, deve ser 
reduzida ao mínimo possível, tendo em 
conta a finalidade do serviço prestado.

(24) Um prestador de serviços de confiança 
é responsável pelo tratamento de dados 
pessoais e, como tal, tem que cumprir as 
obrigações estabelecidas na legislação 
nacional em matéria de proteção de dados 
e 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 dados. A recolha e a 
conservação de dados, em particular, 
devem ser reduzidas ao mínimo possível, 
tendo em conta a finalidade do serviço 
prestado.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Um elevado nível de proteção de 
dados, através de garantias adequadas e 
harmonizadas, é ainda mais importante 
para a utilização de sistemas de 
identificação eletrónica e serviços de 
confiança, dado que ambos exigem o 
tratamento de dados pessoais. Esse 
tratamento servirá, por exemplo, para 
identificar e autenticar pessoas da forma 



PR\930845PT.doc 11/30 PE507.971v01-00

PT

mais fiável; além disso, a falta de 
garantias adequadas pode levar a riscos 
significativos na proteção de dados, tais 
como o roubo de identidade, a falsificação 
ou a utilização indevida do meio 
eletrónico.

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 24-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-B) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios consagrados, em particular, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia, nomeadamente no seu 
artigo 8.º.

Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Deverá competir a todos os 
prestadores de serviços de confiança 
aplicar boas práticas de segurança, 
adequadas aos riscos inerentes às suas 
atividades, de modo a incutirem nos 
utilizadores confiança no mercado único.

(26) Deverá competir a todos os 
prestadores de serviços de confiança 
aplicar boas práticas de segurança, 
adequadas aos riscos inerentes às suas 
atividades, de modo a incutirem nos 
utilizadores confiança nos serviços em 
questão.

Or. en
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Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) Uma violação de segurança pode, se 
não forem tomadas medidas adequadas e 
oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais para as 
pessoas em causa, nomeadamente através 
da usurpação de identidade. Por 
conseguinte, a notificação das violações da 
segurança, sem demora indevida, 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, especialmente para lhes dar a 
oportunidade de atenuar potenciais 
efeitos adversos.

Or. en

Alteração 14
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 fornecida pelos 
Estados-Membros, produzida por outra 
entidade na qualidade de mandatária dos 
Estados-Membros ou produzida de forma 
independente, mas reconhecida pelos
Estados-Membros, e aos prestadores de 
serviços de confiança estabelecidos na 
União.

Or. en
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Alteração 15
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»: um serviço 
eletrónico que vise a criação, verificação, 
validação ou 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;

Or. en

Justificação

A definição de serviços de confiança na proposta da Comissão é muito ampla e precisa de ser 
alterada. Esta pequena alteração restringe o âmbito do regulamento, mas é necessário 
melhorar a definição de serviços de confiança.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) «Violação de segurança», um 
incidente de segurança que provoca, de 
modo acidental ou ilícito, a destruição, a 
perda, a alteração, a divulgação, ou o 
acesso, não autorizados, de dados 
transmitidos, conservados ou tratados de 
outro modo;

Or. en

Alteração 17
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 disponibilizada, 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 para a coordenação 
baseado na neutralidade tecnológica
referido no artigo 7.º deve ser reconhecido 
e aceite para efeitos de acesso a esse 
serviço.

Or. en

Alteração 18
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 pelo Estado-Membro, por 
outra entidade na qualidade de 
mandatária do Estado-Membro ou de 
forma independente, mas reconhecida 
pelo Estado-Membro notificante;

Or. en

Alteração 19
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 

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

menos a serviços públicos que oferecem
identificação eletrónica para efeitos de 
acesso ao serviço no Estado-Membro 
notificante;

Or. en

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) o Estado-Membro notificante garante a 
disponibilidade de uma possibilidade de 
autenticação em linha, em qualquer altura, 
para que qualquer parte utilizadora possa 
validar os dados de identificação da pessoa 
recebidos em forma eletrónica. Os 
Estados-Membros só podem impor 
requisitos técnicos específicos às partes 
utilizadores estabelecidas fora do seu 
território que tencionam efetuar essa 
autenticação, acordados em conformidade 
com os procedimentos estabelecidos no 
artigo 8.º. Se o sistema de identificação 
notificado ou a possibilidade de 
autenticação forem violados ou 
parcialmente afetados, os 
Estados-Membros devem suspender ou 
revogar sem demora o sistema de 
identificação notificado ou a possibilidade 
de autenticação ou as partes afetadas em 
causa e informar do facto os outros 
Estados-Membros e a Comissão em 
conformidade com o artigo 7.º;

Or. en

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

(b) o organismo governamental
responsável pelo sistema de identificação 
eletrónica notificado;

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir as circunstâncias, os 
formatos e os procedimentos da notificação 
referida nos n.os 1 e 3. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2.

4. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir os formatos e os 
procedimentos da notificação referida nos 
n.os 1 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 23
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 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 mínimos 
tecnologicamente neutros para os 
diferentes níveis de segurança que não 
podem alterar a conceção fundamental 
dos sistemas nacionais de identificação 
eletrónica.

Or. en
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Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No que diz respeito ao intercâmbio 
transfronteiras de dados pessoais 
necessários para assegurar a 
interoperabilidade dos meios de 
identificação eletrónica, as disposições do 
artigo 11.º, n.º 2, aplicam-se mutatis 
mutandis.

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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 e a legislação 
nacional aplicável.

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

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, em 
particular, garantindo que os dados 
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utilizados para a criação de serviços de 
confiança não possam ser extraídos.

Or. en

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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.

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. Consequentemente, os 
dados tratados devem ser considerados 
dados pessoais mesmo que sejam 
utilizados pseudónimos.

Or. en

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Direito de acesso e informação para o 

utilizador de serviços de confiança 
Os prestadores de serviços de confiança 
devem fornecer aos utilizadores pelo 
menos:
(a) informações sobre a recolha, 
comunicação e conservação dos seus 
dados pessoais;
(b) meios para verificarem os seus dados 
pessoais e exercerem os seus direitos 
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relativos à proteção de dados.

Or. en

Alteração 29
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 ser tornados 
acessíveis às pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 30
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 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.

Or. en

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 13 – 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 
dos procedimentos aplicáveis às funções 
referidas no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os atos delegados são suprimidos uma vez que a relatora considera que é necessária uma 
maior especificação da finalidade e do âmbito dessa delegação. A Comissão é convidada a 
especificar melhor o seu propósito ao propor atos delegados.

Alteração 32
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 
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.

6. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir os formatos para o 
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.

Or. en

Alteração 33
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 for incompatível 
com o presente regulamento ou com a 
legislação nacional.

Or. en
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Alteração 34
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

Os atos de execução são suprimidos uma vez que a relatora considera que é necessária uma 
maior especificação da finalidade e do âmbito desses atos. A Comissão é convidada a 
especificar melhor o seu propósito ao propor atos delegados.

Alteração 35
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 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. Se essa comunicação 
não puder ser feita no prazo de 24 horas, 
a notificação deve ser acompanhada de 
uma explicação dos motivos da demora.
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Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando a violação de segurança for 
suscetível de afetar adversamente o 
utilizador de serviços de confiança, a 
entidade supervisora deve comunicar essa 
violação de segurança, sem demora 
indevida, aos utilizadores desses serviços 
para que estes possam tomar as 
precauções necessárias. Considera-se que 
a violação pode afetar adversamente o 
utilizador de serviços de confiança se 
puder resultar, por exemplo, no roubo de 
identidade ou fraude, ou em danos à 
reputação.

Or. en

Alteração 37
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, caso considere que a divulgação da 
violação é do interesse público.

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6
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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 os formatos 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

Alteração 39
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, 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

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 16 – 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 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

Esta especificação já se encontra no Regulamento n.º 765/2008, que será referido 
posteriormente.

Alteração 41
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 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 42
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 

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.

razões do atraso e a data prevista para a 
conclusão da verificação. Desde que o 
prestador de serviços de confiança tenha 
fornecido os documentos pertinentes, a 
verificação deve ficar concluída no prazo 
de três meses.

Or. en

Alteração 43
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 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 44
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 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. 
A conservação dessas informações deve 
ser estritamente limitada ao período de 
tempo necessário e ser coerente com o 
princípio da minimização de dados. Esse 
registo poderá ser feito eletronicamente;

Or. en
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Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da proposta 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.

3. A Comissão pode, através de atos de 
execução, definir 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.

Or. en

Alteração 46
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. en
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Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

3. A delegação de poder referida nos 
artigos 8.º, n.º 3, 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, 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 48
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

5. Um ato delegado adotado nos termos 
dos 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, só pode entrar 
em vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de três meses a contar 
da notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse período, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não formularão objeções. 
O referido prazo é prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
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iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 49
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 cinco anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento. Os relatórios 
subsequentes são apresentados com uma 
periodicidade de quatro anos, 
acompanhados, se necessário, de 
propostas legislativas adequadas.

Or. en

Alteração 50
Proposta de regulamento
Anexo 2 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os dados necessários para a criação de 
uma assinatura eletrónica utilizados para a 
geração de uma assinatura eletrónica não 
possam, com uma segurança razoável, ser 
deduzidos de outros dados e que a 
assinatura esteja protegida contra 
falsificações realizadas através de 
tecnologias atualmente disponíveis;

(c) os dados necessários para a criação de 
uma assinatura eletrónica utilizados para a 
geração de uma assinatura eletrónica não 
possam ser deduzidos de outros dados e 
que a assinatura esteja protegida contra 
falsificações realizadas através de 
tecnologias atualmente disponíveis;

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A UE não dispõe de qualquer quadro geral transnacional e transetorial para transações 
eletrónicas seguras, fiáveis e simples que englobe a identificação, a autenticação e os serviços 
de confiança eletrónicos. A legislação da UE em vigor sobre a matéria, nomeadamente a 
Diretiva 1999/93/CE relativa a um quadro comunitário para as assinaturas eletrónicas, 
contempla apenas estas.

A Agenda Digital para a Europa identifica os obstáculos existentes ao desenvolvimento 
digital da Europa e prevê legislação sobre serviços de confiança tais como as assinaturas 
eletrónicas e o reconhecimento mútuo da identificação e da autenticação eletrónicas, tendo em 
vista o estabelecimento de um quadro legal claro que ponha fim à fragmentação e à falta de 
interoperabilidade, melhore a cidadania digital e previna a cibercriminalidade. A adoção de 
legislação que garanta o reconhecimento mútuo da identificação e da autenticação eletrónicas 
em toda a UE constitui igualmente uma ação fundamental do Ato do Mercado Único, bem 
como do Roteiro para a Estabilidade e o Crescimento. O Parlamento Europeu tem realçado, 
reiteradamente, a importância da segurança dos serviços eletrónicos.

A proposta da Comissão consiste em duas partes. A primeira centra-se no reconhecimento e 
na aceitação mútuos, a nível da UE, dos sistemas de identificação eletrónica notificados. A 
segunda propõe estabelecer um quadro comum para serviços de confiança como as 
assinaturas eletrónicas. 

A relatora congratula-se com a proposta da Comissão, que constitui um bom ponto de partida, 
e apoia os esforços para estabelecer um quadro legal a nível da UE. Considera, contudo, que 
tanto os objetivos como o conteúdo da proposta de regulamento poderiam ser objeto de uma 
maior clarificação, e que é importante que os legisladores considerem cuidadosamente a 
proposta em toda a sua extensão. Na sua forma atual, a proposta da Comissão é demasiado 
vaga para ser devidamente avaliada pelo legislador. Em especial, é necessário melhorar a 
definição de serviços de confiança. O «universo» dos prestadores de serviços de confiança 
variará de acordo com a definição escolhida tal como, consequentemente, os intervenientes 
abrangidos pelo regulamento. A relatora restringe a definição de serviços de confiança. 

A Comissão considera que um regulamento é o instrumento jurídico mais adequado devido à 
sua aplicabilidade direta que, por sua vez, reduziria a fragmentação do quadro legal e 
conferiria uma maior segurança jurídica. Embora se possa considerar que esta abordagem 
harmonizada beneficia todas as partes interessadas, a relatora continuará a avaliar se uma 
abordagem mais gradual teria sido mais construtiva e se um determinado estabelecimento de 
prioridades dos serviços transfronteiras objeto da proposta de regulamento poderia ter sido 
benéfico para o resultado global.

A proposta de regulamento autoriza a Comissão em muitas disposições a adotar atos 
delegados ou medidas de execução. A relatora partilha da opinião de que tais atos e medidas 
posteriores poderiam contribuir para a aplicação uniforme do regulamento, podendo também 
permitir um maior alinhamento das práticas nacionais com base na experiência adquirida após 
a aplicação do regulamento, mas também tem reservas a uma abordagem que se baseia tanto 
neles. Aconselha um olhar crítico aos atos de execução propostos e sugere, por conseguinte, 
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alterações que restringem os atos propostos estritamente à execução técnica do ato jurídico em 
questão de uma maneira uniforme. 

Quanto aos atos delegados, a relatora gostaria de avaliar melhor a necessidade e o alcance 
desses atos e propõe uma abordagem mais seletiva. Propõe também a exclusão de certos atos 
delegados até a Comissão especificar melhor o âmbito e a finalidade pretendidos. Tanto 
quanto possível, as obrigações devem ser especificadas no próprio ato de base e não através 
de atos delegados. Devido à complexidade destes atos, a relatora reserva-se a possibilidade de 
considerar melhor também esses atos e de propor eventuais modificações através de 
alterações ao projeto de relatório numa fase posterior.

A relatora está ciente do potencial económico e social da presente proposta, mas também está 
ciente dos desafios, frequentemente de natureza muito técnica, que têm de ser abordados para 
se conseguir um texto legislativo que ofereça todo o seu potencial. No que se refere aos 
sistemas de identificação eletrónica, é importante construir a interoperabilidade sem alterar 
substancialmente as soluções nacionais escolhidas para a identificação eletrónica. Por 
conseguinte, as normas mútuas para garantir a interoperabilidade técnica devem ser 
tecnologicamente neutras, de modo a respeitar as diferentes opções feitas pelos 
Estados-Membros. 

Além disso, outro desafio será o de encontrar o equilíbrio certo entre os elementos de 
segurança, que são essenciais para incutir confiança e levar à sua adoção por parte dos 
cidadãos, e os custos e outras consequências que estes representam para os intervenientes 
envolvidos no fornecimento. Neste contexto, é importante analisar também as questões da 
responsabilidade.

Por fim, a relatora considera que os serviços de confiança oferecidos e os produtos de 
utilizador final usados na oferta desses serviços ao abrigo do regulamento proposto devem ser 
tornados acessíveis às pessoas com deficiência. A utilização física dos dispositivos deve estar 
acessível a qualquer pessoa, com ou sem deficiências físicas. A relatora considera que, na era 
digital em que vivemos, a participação efetiva, sem barreiras, das pessoas com deficiência no 
mercado único digital europeu deve ser integrada. 


