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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão apresentou, em 4 de junho de 2012, uma proposta de regulamento relativo à 
identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado 
interno, como a última das doze ações fundamentais propostas no âmbito do Ato do Mercado 
Único. A proposta é uma resposta às necessidades dos intervenientes no mercado digital, a 
fim de assegurar um quadro legal abrangente para transações eletrónicas seguras e fiáveis a 
nível da UE.

O objetivo da presente proposta é assegurar a possibilidade de os cidadãos e as empresas 
utilizarem os sistemas nacionais de identificação eletrónica para acederem aos serviços 
públicos noutros Estados-Membros que disponham destes sistemas. A presente proposta visa 
também criar um mercado interno para as assinaturas eletrónicas e os respetivos serviços de 
confiança em linha noutros países, nomeadamente, assegurando que a estes serviços é 
concedido o mesmo estatuto jurídico comparativamente aos métodos tradicionais, baseados 
em suporte de papel. O reconhecimento mútuo da identificação e da autenticação eletrónica 
deve ser assegurado pela nova legislação da UE.

O relator de parecer congratula-se com a proposta da Comissão no contexto dos esforços para 
reforçar e completar o funcionamento do mercado digital único, intensificando a confiança 
nas transações eletrónicas. A importância da presente proposta para os cidadãos e as 
empresas, em particular as PME, bem como para as autoridades nacionais, não pode ser 
subestimada.

Contudo, o relator crê firmemente que o sistema proposto só poderá reforçar o mercado 
digital único, e permitir que todos os intervenientes beneficiem plenamente do seu potencial, 
se estiverem asseguradas uma certeza e segurança jurídica satisfatórias, de forma a que os 
cidadãos e as empresas confiem na segurança das transações eletrónicas transfronteiras.
Consequentemente, propõe-se algumas modificações aos procedimentos de notificação e 
clarificações em matéria de responsabilidade e de proteção de dados. Simultaneamente, deve 
ser evitada burocracia desnecessária, sobretudo encargos desnecessários às PME. O relator 
propõe uma série de alterações, de molde a melhorar a proposta da Comissão no tocante a 
estes pontos.

O relator propõe ainda uma série de alterações às disposições relativas aos atos de execução e 
atos delegados, tal como avançadas pela Comissão, no sentido de refletir de forma mais 
adequada os objetivos dos artigos 290.º e 291.º do TFUE. A delegação do poder legislativo à 
Comissão, nomeadamente para o tratamento de várias questões, revelou-se inadequada, sendo 
que, em alguns casos, foram necessárias mais especificações relativas ao conteúdo e objetivo 
da delegação.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração 1

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 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.

(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 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, no âmbito do qual 
as normas em vigor em matéria de 
proteção dos consumidores e de dados 
não podem ser violadas.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

regulamento é eliminar os obstáculos 
existentes à utilização transnacional dos 
meios de identificação eletrónica utilizados 
nos Estados-Membros para aceder, pelo 
menos, a serviços públicos. O presente 
regulamento não visa intervir nos sistemas 
de gestão da identidade eletrónica e 
infraestruturas conexas estabelecidos nos 
Estados-Membros. O seu objetivo é 
garantir que, para aceder aos serviços em 
linha transfronteiras oferecidos pelos 
Estados-Membros, seja possível dispor de 
um elevado nível de segurança para a
identificação e autenticação eletrónicas, 
nomeadamente por meio de diferentes 
níveis de segurança associados aos tipos 
de serviços aos quais foi permitido aceder.

Justificação

É fundamental prever diferentes níveis de segurança. A proposta de regulamento não 
especifica a que tipo de serviços em linha a identificação eletrónica permite aceder. O acesso 
a dados privados e sensíveis deve ser associado a um nível de fiabilidade da identidade 
diferente do necessário para aceder a informações de caráter geral ou a serviços de 
transações. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

um elevado nível de segurança para a 
identificação e autenticação eletrónicas, 
nomeadamente através de diferentes 
níveis de segurança em função do tipo de 
serviço ao qual foi permitido aceder.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A proposta de regulamento não prevê os instrumentos que permitem aos Estados-Membros 
contestar a conformidade técnica de um sistema de identificação eletrónica notificado. Esta 
lacuna é suscetível de fomentar a difusão de sistemas não conformes na UE. A pretendida 
harmonização introduzida pelo regulamento é suscetível de conduzir a uma violação da 
legislação nacional e de fomentar a procura de uma posição legal mais favorável.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os conceitos de acessibilidade e de 
design universal devem ser integrados no 
desenvolvimento de medidas 
regulamentares relativas à identificação 
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eletrónica ao nível da União.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 8

Proposta de regulamento
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Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O presente regulamento estabelece 
regras para a identificação eletrónica e os 
serviços de confiança eletrónicos utilizados 
nas transações eletrónicas, tendo em vista o 
desenvolvimento do mercado digital 
único, através do reforço da confiança em 
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mercado interno. transações eletrónicas transfronteiras 
seguras.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

serviços e produtos de confiança 
conformes com as suas disposições 
circulem livremente no mercado interno.

Alteração 13

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, em 
nome dos ou sob a responsabilidade dos 
Estados-Membros e aos prestadores de 
serviços de confiança estabelecidos na 
União. O presente regulamento aplica-se 
a serviços de confiança oferecidos ao 
público.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente regulamento não é 
aplicável aos serviços de confiança 
utilizados apenas para efeitos de ensaio, 
formação ou investigação científica.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Identificação eletrónica»: o processo 
de utilização de dados de identificação 

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

pessoal em formato eletrónico que 
representam inequivocamente uma 
entidade ou pessoa singular ou coletiva;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Prestador de serviços de confiança»: 
uma pessoa singular ou coletiva que presta 

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

coletiva que presta pelo menos um serviço 
de confiança;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 27

Texto da Comissão Alteração

(27) «Documento eletrónico»: um 
documento num qualquer formato 
eletrónico;

(27) «Documento eletrónico»: um 
conjunto em separado de dados 
estruturados num qualquer formato 
eletrónico;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) "Violações da 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.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os produtos que estejam conformes com 
o presente regulamento estão autorizados a
circular livremente no mercado interno.

2. Os produtos que estejam conformes com 
o presente regulamento devem circular 
livremente e com segurança no mercado 
interno.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.°-A
Tratamento e proteção dos dados

1. Os prestadores de serviços, os 
emitentes, os serviços de validação, as 
partes utilizadoras e as entidades 
supervisoras devem garantir um 
tratamento leal e lícito dos dados pessoais 
processados, em conformidade com a 
Diretiva 95/46/CE, aquando do 
tratamento de dados pessoais. Esse 
tratamento estará estritamente limitado 
aos dados mínimos necessários para 
emitir e manter uma identificação 
eletrónica ou certificado, validar uma 
autenticação eletrónica ou fornecer um 
serviço de confiança.
2. Os prestadores de serviços, os emitentes 
e os serviços de validação devem garantir 
a confidencialidade e a integridade dos 
dados relativos à pessoa para a qual é 
produzida a identificação eletrónica ou à 
qual é prestado o serviço de confiança.
3. Sem prejuízo dos efeitos legais 
conferidos aos pseudónimos nos termos 
das legislações nacionais, os Estados-
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Membros não podem impedir que os 
emitentes indiquem nos meios de 
autenticação eletrónica um pseudónimo 
em vez do nome do detentor ou em 
aditamento a este nome ou ainda impedir 
que os prestadores de serviços de 
confiança indiquem nos certificados de 
assinatura eletrónica um pseudónimo em 
vez do nome do signatário.
4. Os serviços de validação não devem 
recolher ou manter os dados para além do 
tempo necessário para o processo de 
validação. Os serviços de validação não 
devem aplicar um perfil aos signatários, 
às partes utilizadoras ou a qualquer outro 
cliente. Os registos poderão ser mantidos 
para efeitos de deteção de fraudes e 
intrusões, mas não por um período 
superior a 90 dias.
5. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados devem arquivar os 
documentos ou as informações 
relacionados com o serviço prestado em 
conformidade com as leis nacionais. Após 
cessação das suas atividades, os 
prestadores de serviços de confiança 
depositar os documentos e dados  numa 
entidade supervisora.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

«Artigo 4.º-B
Direito de acesso e informação para o 

utilizador de serviços de confiança
Os prestadores de serviços de confiança 
devem informar os utilizadores, no 
mínimo, sobre a recolha, a comunicação e 
a conservação dos seus dados pessoais, 
bem como sobre o processo de verificação 
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que será instituído.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento e aceitação mútuos Reconhecimento mútuo dos meios de 
identificação eletrónica

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

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

Quando, para aceder a um serviço em 
linha, é permitida, 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 que garanta o mesmo 
nível de segurança ou um nível superior e 
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.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 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 permitam
identificação eletrónica no Estado-Membro 
notificante;

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os meios de identificação eletrónica 
associam níveis de segurança em função 
dos tipos de serviços a que permitem 
aceder.

Justificação

É fundamental prever diferentes níveis de segurança. A proposta não especifica a que tipo de 
serviços em linha a identificação eletrónica permite aceder. O acesso a dados sensíveis deve 
ser associado a um nível de fiabilidade da identidade diferente do necessário para aceder a 
informações de caráter geral. O processo de reconhecimento da identidade deve ser de molde 
a garantir um nível de segurança adequado ao tipo de serviços a que os cidadãos acedem e 
consentâneo com o mesmo.

Alteração 29

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 

(d) o Estado-Membro notificante garante a 
disponibilidade de autenticação em linha, 
de modo a que qualquer parte utilizadora 
estabelecida no exterior do território desse 
Estado-Membro possa validar os dados de 
identificação da pessoa recebidos em 
forma eletrónica. Essa autenticação deve 
ser fornecida gratuitamente ao aceder-se 
a um serviço em linha oferecido por um 
organismo do setor público. Os Estados-
Membros não podem impor indevidamente 
requisitos técnicos específicos às partes 
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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;

utilizadoras que pretendam executar essa 
autenticação;

Justificação

atribuição inequívoca dos dados de identificação da pessoa à própria pessoa iria requerer 
um nível extremamente elevado de verificação dos antecedentes (pelo menos o nível 4), o que 
não seria compatível com a utilização de vários níveis de segurança. O nível de segurança a 
aplicar à atribuição de dados deve basear-se no nível de garantia. Este nível deve ser sempre 
o mínimo exigido para salvaguardar os interesses da parte utilizadora. A questão da 
limitação dos dados é importante neste contexto.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alíneas a) a c)

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Estado-Membro notificante deve
enviar à Comissão as seguintes 
informações e, sem atrasos indevidos, 
todas as eventuais alterações subsequentes 
às mesmas:

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

(a) uma descrição do sistema de 
identificação eletrónica notificado, 
incluindo os seus níveis de garantia de 
identidade;

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

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

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

(c) informações sobre a entidade ou as 
entidades que gerem a verificação dos 
dados de identificação da pessoa;
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Justificação

As modificações propostas complementam as feitas a outros artigos referentes à identificação 
eletrónica e reiteram que a atribuição" inequívoca" não é consentânea com níveis de 
garantia.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) uma descrição do sistema de 
identificação eletrónica notificado, 
inclusivamente dos diferentes níveis de 
segurança associados aos tipos de serviços 
aos quais foi permitido aceder;

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

(d) uma descrição da possibilidade de 
autenticação;

(d) uma descrição da possibilidade de 
autenticação, inclusivamente em função 
dos diferentes níveis de segurança 
requeridos para o acesso;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Caso receba uma notificação após o 
termo do prazo referido no n.º 2, a 
Comissão altera a lista num prazo de um 
mês.
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Alteração 34

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 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.

Justificação

A definição de circunstâncias e de procedimentos da notificação transcende a simples 
aplicação da proposta de regulamento e, por conseguinte, os poderes para tal não devem ser 
conferidos à Comissão através de competências de execução nos termos do artigo 291.º do 
TFUE.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Coordenação Coordenação e interoperabilidade

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

As regras que visam assegurar a interoperabilidade técnica devem ser neutras do ponto de 
vista tecnológico, a fim de respeitarem as opções dos Estados-Membros no desenvolvimento 
dos respetivos sistemas nacionais de identificação e autenticação eletrónica.

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando um sistema de identificação 
eletrónica não consegue superar a 
verificação tecnológica preventiva em 
termos de neutralidade e de 
interoperabilidade, que recai no âmbito de 
responsabilidade dos Estados-Membros 
no âmbito do mecanismo de cooperação 
referido no n.º 1, este não é elegível para 
notificação nos termos do artigo 7.º para 
efeitos do reconhecimento mútuo previsto 
no artigo 5.º.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

O modelo de interoperabilidade será fundamental para o êxito do regulamento. É necessária 
uma discussão mais aprofundada entre os Estados-Membros a fim de determinar o que deve 
ser incorporado neste modelo e o seu modo de funcionamento.

Alteração 39

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.

Justificação

Nos termos do disposto no artigo 290.º do TFUE, os objetivos, o conteúdo, o âmbito de 
aplicação e o período de vigência da delegação de poderes devem ser definidos de forma 
explícita nos atos legislativos. A alteração acrescenta um esclarecimento necessário à 
delegação.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Um prestador de serviços de confiança é, 
, responsável por danos diretos causados a 
uma entidade ou a uma pessoa singular ou 
coletiva devido ao não cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 15.º, n.º 1, a 
menos que prove que não agiu com 
negligência.
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento não 
prejudica o Regulamento (CE) 
n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de julho de 2007, relativo 
à lei aplicável às obrigações extra-
contratuais (Roma II), nomeadamente a 
aplicação da legislação que, nos termos 
do artigo 4.º do Regulamento Roma II, se 
aplica às obrigações extra-contratuais 
decorrentes da responsabilidade fundada 
em ato lícito, ilícito ou no risco.
__________________
Regulamento (CE) n.º 864/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de julho de 2007, relativo à lei aplicável às 
obrigações extra-contratuais (Roma II), 
JO L 199 de 31.7.2007, p. 40.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 11
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Tratamento e proteção dos dados

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

(Ver alteração ao artigo 4.º-A (novo))

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

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 a 
menos que tal seja tecnicamente 
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impossível.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão cria e atribui uma marca 
de confiança para distinguir produtos e 
serviços acessíveis a pessoas com 
deficiência.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As organizações de normalização da 
UE são responsáveis pelo 
desenvolvimento de critérios de avaliação 
de produtos e serviços acessíveis a pessoas 
com deficiência. 

Alteração 47

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 

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  
poderes de fiscalização e investigação 
necessários para o exercício das suas 
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das suas funções. funções.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros designam uma 
entidade adequada estabelecida no seu 
território ou, por mútuo acordo, 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. Os Estados-Membros 
devem notificar à Comissão os nomes e os 
endereços das respetivas entidades 
supervisoras designadas.

(Ver alteração ao n.º 4)

Justificação

Reestruturação por motivos de clareza: º 1 refere-se à designação das entidades 
supervisoras. A disposição deixa de integrar o n.º 4, porque trata o mesmo assunto.

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão tem o poder de adotar 
atos de execução, nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2, relativo a meios de 
supervisão específicos.
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Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Afigura-se um encargo desnecessário exigir também a apresentação de um relatório anual 
aos Estados-Membros.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(Ver alteração ao n.º 1)

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, no que diz respeito à definição 
dos procedimentos aplicáveis às funções 
referidas no n.º 2.

Suprimido



AD\941521PT.doc 27/42 PE510.497v02-00

PT

Justificação

Nos termos do disposto no artigo 290.º, um ato legislativo pode delegar na Comissão o poder 
de adotar atos não legislativos de aplicação geral que complementem ou alterem certos 
elementos não essenciais de um ato legislativo. A delegação proposta transcenderia a simples 
possibilidade de complementar ou alterar elementos não essenciais do presente regulamento.

Alteração 53

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.

Justificação

A definição de circunstâncias e de procedimentos da notificação para o relatório transcende 
a simples aplicação do regulamento proposto e, por conseguinte, os poderes para tal não 
devem ser conferidos à Comissão através de competências de execução nos termos do 
disposto no artigo 291.º do TFUE.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

relacionadas com as auditorias de 
segurança, referidas nos artigos 15.º, 16.º e 
17.º.

Alteração 55

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

Justificação

A especificação de formatos e de procedimentos para a assistência mútua transcende a 
simples aplicação do regulamento proposto e, por conseguinte, os poderes para tal não 
devem ser conferidos à Comissão através de competências de execução nos termos do 
disposto no artigo 291.º do TFUE.

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

incidentes de segurança e informar as 
partes interessadas dos efeitos adversos dos 
eventuais incidentes.

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando a violação de segurança for 
suscetível de prejudicar 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.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

Nos termos do disposto no artigo 290.º, um ato legislativo pode delegar na Comissão o poder 
de adotar atos não legislativos de aplicação geral que complementem ou alterem certos 
elementos não essenciais de um ato legislativo. A delegação proposta transcenderia a simples 
possibilidade de complementar ou alterar elementos não essenciais do presente regulamento.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6



PE510.497v02-00 30/42 AD\941521PT.doc

PT

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.

Justificação

A definição de circunstâncias e de procedimentos, incluindo os prazos, transcende a simples 
aplicação do regulamento proposto e, por conseguinte, os poderes para tal não devem ser 
conferidos à Comissão através de competências de execução nos termos do disposto no 
artigo 291.º do TFUE.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 38.º no que respeita à especificação 
das condições em que o organismo 
independente que efetua a auditoria 
referida no n.º 1 do presente artigo, no 
artigo 15.º, n.º 1 e no artigo 17.º, n.º 1, 
será reconhecido.

Suprimido

Justificação

Nos termos do disposto no artigo 290.º, um ato legislativo pode delegar na Comissão o poder 
de adotar atos não legislativos de aplicação geral que complementem ou alterem certos 
elementos não essenciais de um ato legislativo. A delegação proposta transcende a simples 
completitude ou alteração de elementos não essenciais do presente regulamento.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 16 – 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 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.

Justificação

A definição de circunstâncias e de procedimentos transcende a simples aplicação do 
regulamento proposto e, por conseguinte, os poderes para tal não devem ser conferidos à 
Comissão através de competências de execução nos termos do disposto no artigo 291.º do 
TFUE.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados devem notificar a entidade 
supervisora da sua intenção de começarem 
a prestar um serviço de confiança 
qualificado, devendo apresentar à dita 
entidade o relatório de uma auditoria de 
segurança efetuada por um organismo 
independente reconhecido, como previsto 
no artigo 16.º, n.º 1. Os prestadores de 
serviços de confiança qualificados podem 
começar a prestar o serviço de confiança 
qualificado após a conclusão positiva da 
verificação nos termos do n.º 3.

Justificação

Afigura-se prematuro permitir que os prestadores qualificados de serviços de confiança 
comecem a prestar o serviço de confiança qualificado após terem apresentado a notificação e 
o relatório de auditoria de segurança à entidade supervisora. Somente os prestadores de 
serviços de confiança qualificados, que cumprem os requisitos do regulamento, devem ter 
autorização para prestar o serviço de confiança qualificado.
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Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 64

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.

Justificação

A definição de circunstâncias e de procedimentos, incluindo os prazos, transcende a simples 
aplicação do regulamento proposto e, por conseguinte, os poderes para tal não devem ser 
conferidos à Comissão através de competências de execução nos termos do disposto no 
artigo 291.º do TFUE.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro estabelece, 
mantém e publica listas de confiança 
contendo informações relativas aos 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados para os quais é competente, 
assim como informações relacionadas com 
os serviços de confiança qualificados que 
eles prestam.

1. Cada Estado-Membro estabelece, 
mantém e publica listas de confiança 
contendo informações relativas aos 
prestadores de serviços de confiança 
qualificados, a que se refere o artigo 17.º, 
para os quais é responsável, incluindo 
informação que permite a identificação 
dos prestadores de serviços de confiança e 
uma indicação do respetivo estatuto de 
qualificado, assim como informações 
relacionadas com os serviços de confiança 
qualificados que eles prestam.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) no respeitante ao risco da 
responsabilidade por danos a que se refere 
o artigo 8º nº 2, manter recursos 
financeiros suficientes ou obter um seguro 
de responsabilidade adequado;

Justificação

Isto fornece os pormenores adicionais necessários para garantir que os prestadores de 
serviços de confiança estão cientes do que lhes é exigido.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) antes de estabelecerem uma relação 
contratual, informar as pessoas que 
pretendem utilizar um serviço de confiança 

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

qualificado dos termos e condições da 
utilização desse serviço, nomeadamente de 
qualquer limitação a essa utilização;

Justificação

Isto fornece os pormenores adicionais necessários para garantir que os prestadores de 
serviços de confiança estão cientes do que lhes é exigido.

Alteração 68

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

– os dados apenas estejam publicamente 
disponíveis para extração se tiver sido 
obtido o consentimento da pessoa a quem 
os dados dizem respeito;

– apenas as pessoas autorizadas possam 
introduzir dados e alterações;

– apenas as pessoas autorizadas possam 
introduzir dados e alterações aos dados 
armazenados;

– a autenticidade das informações possa 
ser verificada;

– a autenticidade dos dados possa ser 
verificada;

Justificação

Isto fornece os pormenores adicionais necessários para garantir que os prestadores de 
serviços de confiança estão cientes do que lhes é exigido.

Alteração 69

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

Texto da Comissão Alteração

(f) tomar medidas contra a falsificação e o (f) tomar as medidas adequadas contra a 
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roubo dos dados; falsificação e o roubo dos dados;

Justificação

Isto fornece os pormenores adicionais necessários para garantir que os prestadores de 
serviços de confiança estão cientes do que lhes é exigido.

Alteração 70

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 e manter acessíveis, durante 
um período de tempo adequado, incluindo 
após o prestador de serviços qualificado 
ter deixado de prestar esses serviços, 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;

Justificação

Isto fornece os pormenores adicionais necessários para garantir que os prestadores de 
serviços de confiança estão cientes do que lhes é exigido.

Alteração 71

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) sempre que o serviço de confiança 
qualificado abranja a emissão de 
certificados qualificados, estabelecer e 
manter atualizada uma base de dados de 
certificados.
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Justificação

Isto fornece os pormenores adicionais necessários para garantir que os prestadores de 
serviços de confiança estão cientes do que lhes é exigido.

Alteração 72

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

Justificação

Nos termos do disposto no artigo 290.º, um ato legislativo pode delegar na Comissão o poder 
de adotar atos não legislativos de aplicação geral que complementem ou alterem certos 
elementos não essenciais de um ato legislativo. A delegação proposta transcenderia a simples 
possibilidade de complementar ou alterar elementos não essenciais do regulamento.

Alteração 73

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.

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, a fim de assegurar a adaptação 
necessária à evolução tecnológica.

Justificação

Nos termos do disposto no artigo 290.º do TFUE, os objetivos, o conteúdo, o âmbito de 
aplicação e o período de vigência da delegação de poderes devem ser definidos de forma 
explícita nos atos legislativos. A alteração acrescenta um esclarecimento necessário à 
delegação.
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Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para o estabelecimento dos 
critérios específicos a cumprir pelas 
entidades designadas referidas no n.º 1.

3. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 38.º, para o estabelecimento dos 
critérios específicos a cumprir pelas 
entidades designadas referidas no n.º 1, no 
sentido de efetuar a certificação nos 
termos do n.º 1.

Justificação

Nos termos do disposto no artigo 290.º do TFUE, os objetivos, o conteúdo, o âmbito de 
aplicação e o período de vigência da delegação de poderes devem ser definidos de forma 
explícita nos atos legislativos. A alteração acrescenta um esclarecimento necessário à 
delegação.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

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.

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

Justificação

A definição de circunstâncias e de procedimentos transcende a simples aplicação do 
regulamento proposto e, por conseguinte, os poderes para tal não devem ser conferidos à 
Comissão através de competências de execução nos termos do disposto no artigo 291.º do 
TFUE.
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Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

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, a fim de assegurar a adaptação 
necessária à evolução tecnológica.

Justificação

Nos termos do disposto no artigo 290.º do TFUE, os objetivos, o conteúdo, o âmbito de 
aplicação e o período de vigência da delegação de poderes devem ser definidos de forma 
explícita nos atos legislativos. A alteração acrescenta um esclarecimento necessário à 
delegação.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

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, a fim de assegurar a adaptação 
necessária à evolução tecnológica.

Justificação

Nos termos do disposto no artigo 290.º do TFUE, os objetivos, o conteúdo, o âmbito de 
aplicação e o período de vigência da delegação de poderes devem ser definidos de forma 
explícita nos atos legislativos. A alteração acrescenta um esclarecimento necessário à 
delegação.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 29 – 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 III.

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, a fim de assegurar a adaptação 
necessária à evolução tecnológica.

Justificação

Nos termos do disposto no artigo 290.º do TFUE, os objetivos, o conteúdo, o âmbito de 
aplicação e o período de vigência da delegação de poderes devem ser definidos de forma 
explícita nos atos legislativos. A alteração acrescenta um esclarecimento necessário à 
delegação.

Alteração 80

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, 18.º, n.º 5, 
21.º, n.º 4, 23.º, n.º 3, 25.º, n.º 2, 27.º, n.º 2, 
29.º, n.º 4, 30.º, n.º 2, 31.º, 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.
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Alteração 81

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 poderes referidos nos 
artigos 8.º, n.º 3, 18.º, n.º 5, 21.º, n.º 4, 23.º, 
n.º 3, 25.º, n.º 2, 27.º, n.º 2, 29.º, n.º 4, 30.º, 
n.º 2, 31.º, n.º 35, 3.º, n.º 37, e 3.º, pode ser 
revogada a qualquer momento 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.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Europeu ou do Conselho.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do presente regulamento, tendo 
particularmente em vista alcançar o 
objetivo do regulamento de desenvolver o 
mercado digital único através do reforço 
da confiança em transações eletrónicas 
transfronteiras seguras. O relatório deve 
ter em linha de conta, entre outros 
fatores, a evolução do mercado e a 
evolução tecnológica e legislativa. O 
referido relatório será acompanhado, se 
necessário, de propostas legislativas 
adequadas. 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.
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