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_____________________________________________________________ 
 

Alteração 1 
Proposta de regulamento 
Considerando 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

(1) Criar confiança no ambiente em linha é 
fundamental para o desenvolvimento 
económico e social. A falta de confiança, 
nomeadamente devido à perceção de 

incerteza jurídica, leva os consumidores, 
as empresas e as administrações a 
hesitarem em realizar transações por via 
eletrónica e em adotar novos serviços. 

 

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 
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de todos os segmentos da sociedade.  

Alteração 3 

Proposta de regulamento 
Considerando 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

(2) O presente regulamento pretende 
reforçar a confiança nas transações 
eletrónicas no mercado interno, permitindo 

que as interações eletrónicas entre as 
empresas, os cidadãos e as autoridades 
públicas se processem de um modo seguro 

e sem descontinuidades, aumentando 
assim a eficácia dos serviços públicos e 
privados em linha, os negócios eletrónicos 
e o comércio eletrónico na União. 

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

Justificação 

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

Alteração  4 

Proposta de regulamento 
Considerando 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

acervo da diretiva. 

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

Justificação 

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

Alteração  5 

Proposta de regulamento 
Considerando 11 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

(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. Visa, sim, introduzir 

diferentes níveis de segurança que 

garantam um conjunto comum de 

requisitos de segurança. 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, com pleno 

respeito pela neutralidade tecnológica. 

Justificação 

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

Alteração  6 

Proposta de regulamento 
Considerando 12 
 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Os Estados-Membros devem 
continuar a ter a liberdade de utilizar ou de 
introduzir, para fins de identificação 

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

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

 

Alteração  7 
Proposta de regulamento 
Considerando 13 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

(13) Há que estabelecer no regulamento 
algumas condições respeitantes aos meios 
de identificação eletrónica que têm de ser 
aceites e ao modo como os sistemas devem 
ser notificados. Essas condições deverão 
ajudar os Estados-Membros a criar a 
confiança necessária nos sistemas de 
identificação eletrónica uns dos outros e a 
reconhecer e aceitar mutuamente os meios 
de identificação eletrónica previstos nos 
seus sistemas notificados. O princípio do 
reconhecimento e da aceitação mútuos 
deverá aplicar-se se o Estado-Membro 
notificante satisfizer as condições de 
notificação, nomeadamente a descrição do 

sistema de identificação eletrónica e as 

informações relativas aos diferentes níveis 

de segurança, e se a notificação tiver sido 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia. No entanto, o acesso a esses 
serviços em linha e a sua entrega final ao 
requerente deverão estar estreitamente 
ligados ao direito de receber tais serviços 
nas condições estabelecidas pela legislação 
nacional. 
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Justificação 

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

Alteração  8 

Proposta de regulamento 
Considerando 14 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

(14) Os Estados-Membros deverão poder 
decidir envolver o setor privado na 
produção de meios de autenticação ou 
identificação eletrónica. De igual modo, as 

entidades do setor privado devem ser 

autorizadas a utilizar meios de 
autenticação e identificação eletrónica no 
âmbito de um sistema notificado para fins 
de autenticação ou identificação sempre 
que necessário para serviços em linha ou 
transações eletrónicas. A possibilidade de 
utilizar esses meios de identificação 
eletrónica permitirá que o setor privado 
recorra à identificação e/ou à autenticação 
eletrónicas já amplamente utilizadas em 
muitos Estados-Membros pelo menos para 
os serviços públicos e que seja mais fácil 
para as empresas e para os cidadãos 
acederem aos seus serviços em linha 
noutros países. Para facilitar a utilização 
desses meios de autenticação ou 
identificação eletrónica a nível 
transfronteiras pelo setor privado, a 
possibilidade de autenticação oferecida 
pelos Estados-Membros deve estar 
disponível para as partes utilizadoras sem 
discriminações entre o setor público e o 
privado. 

Justificação 

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

Alteração  9 
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 
EstadosMembros que cooperem para 
assegurar a interoperabilidade técnica em 

conformidade com o princípio da 

neutralidade tecnológica. Tal exclui a 
existência de regras técnicas nacionais 
específicas que exijam às partes não 
nacionais que, por exemplo, obtenham 
hardware ou software específicos para 
verificar e validar a identificação eletrónica 
notificada. Em contrapartida, a imposição 
de requisitos técnicos aos utilizadores, 
decorrentes das especificações inerentes ao 
tipo de dispositivo/testemunho utilizado 
(por exemplo, cartões inteligentes), é 
inevitável. Não obstante, o processo de 
construção da interoperabilidade tem de 

respeitar as várias abordagens adotadas 

pelos Estados-Membros durante o 

desenvolvimento dos seus sistemas 

nacionais de identificação eletrónica e 

não deverá requerer alterações à 

conceção de base desses sistemas. 

 

Alteração  10 
Proposta da Comissão 
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 

(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 
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melhores práticas entre os Estados-
Membros tendo em vista o seu 
reconhecimento mútuo deverão facilitar 
essa cooperação. 

melhores práticas entre os Estados-
Membros tendo em vista o seu 
reconhecimento mútuo deverão facilitar 
essa cooperação. Uma vez que os serviços 

eletrónicos dispõem de maior potencial 

transfronteiras, deve ser dada prioridade 

à criação de interoperabilidade para tais 

serviços eletrónicos. Os serviços 

eletrónicos de importância transfronteiras 

são serviços que estão à disposição não 

apenas dos residentes de um Estado-

Membro e em relação aos quais se poderá 

esperar que os meios de autenticação 

interoperáveis impulsionem as interações 

transfronteiras. 

 

Alteração  11 
Proposta de regulamento 
Considerando 16-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) A utilização transnacional de 

meios de autenticação eletrónica não deve 

conduzir à divulgação de dados pessoais 

que não sejam necessários para o serviço 

prestado. Neste contexto, os Estados-

Membros deveriam ser encorajados a 

usarem de forma mais adequada a 

identificação não direta quando o 

tratamento dos dados pessoais se limite à 

comunicação dos dados pessoais 

necessários para um fim específico. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 
Considerando 17 
 

Texto da Comissão Alteração 

(17) O presente regulamento deve 
igualmente estabelecer um quadro legal 
geral para a utilização dos serviços de 
confiança eletrónicos. No entanto, não 
deve criar uma obrigação geral de 
utilização dos mesmos. Designadamente, 
não deve abranger a oferta de serviços 

(17) O presente regulamento deve 
igualmente estabelecer um quadro legal 
geral para a utilização dos serviços de 
confiança eletrónicos. No entanto, não 
deve criar uma obrigação geral de 
utilização dos mesmos. Designadamente, 
não deve abranger a oferta de serviços 
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baseada em acordos voluntários de direito 
privado. Também não deve abranger 

aspetos relacionados com a conclusão e a 

validade de contratos ou outras 

obrigações legais caso existam requisitos 

de caráter formal prescritos pelo direito 

nacional ou da União, 

baseada em acordos voluntários de direito 
privado. Também não deve afetar as 

disposições relativas à forma, à formação 

e ao efeito de contratos ou à forma, à 

justificação ou à validade de outras 

obrigações de direito privado, quer se 

baseiem no direito nacional quer no da 

União, nomeadamente em conformidade 

com as normas em matéria de 

consentimento e de validade material e 

formal dos contratos nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 593/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho
21a

. 

Acresce que o presente regulamento não 

deve afetar as regras e restrições que 

regem a utilização de documentos, 

previstas no direito nacional ou da União, 

nem deve ser aplicado a procedimentos de 

registo, particularmente procedimentos de 

registo predial e comercial. 

 ______________ 

 21aRegulamento (CE) n.° 593/2008 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 17 de junho de 2008 

sobre a lei aplicável às obrigações contratuais 

(Roma I) (JO L 177 de 4.7.2008, p. 6). 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 
Considerando 20 
 

Texto da Comissão Alteração 

(20) Devido ao ritmo da evolução 
tecnológica, o presente regulamento deve 
adotar uma abordagem aberta às 
inovações. 

(20) Devido ao ritmo da evolução 
tecnológica, o presente regulamento deve 
adotar uma abordagem que vise estimular 

as inovações. 

 

Alteração  14 
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 

(21) O presente regulamento deve ser 
tecnologicamente neutro no que diz 
respeito aos sistemas de identificação 
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poder ser atingidos por qualquer meio 
técnico, desde que os requisitos do 
regulamento sejam cumpridos. 

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. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 
Considerando 22 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

(22) Para aumentar a confiança das 
pequenas e médias empresas (PME) e dos 

consumidores no mercado interno e 
promover a utilização de serviços e 
produtos de confiança, devem ser 
introduzidas as noções de serviço de 
confiança qualificado e de prestador de 
serviço de confiança qualificado, tendo em 
vista indicar os requisitos e obrigações a 
cumprir para assegurar um nível elevado 
de segurança em todos os serviços e 
produtos de confiança qualificados que 
sejam utilizados ou fornecidos. As 
assinaturas eletrónicas qualificadas e 

avançadas deverão ser juridicamente 

equivalentes às assinaturas manuscritas. 

O presente regulamento em nada limita a 

capacidade de uma pessoa singular ou 

coletiva para provar a não fiabilidade de 

uma forma de assinatura eletrónica. 

Contudo, no caso de assinaturas 

eletrónicas qualificadas, o ónus da prova 

deve incumbir à parte contestante que 

questiona a identidade do signatário. 

Justificação 

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

Alteração  16 
Proposta de regulamento 
Considerando 23 
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Texto da Comissão Alteração 

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

(23) Em consonância com as obrigações 
previstas na Convenção das Nações Unidas 
sobre os direitos das pessoas com 
deficiência, que entrou em vigor na UE, e 
dando pleno cumprimento à legislação da 

União relativa à acessibilidade dos sítios 

Web dos organismos do setor público, as 
pessoas com deficiência devem poder 
utilizar os serviços de confiança e de 
identificação eletrónica, bem como os 
produtos de utilizador final utilizados 
nesses serviços, em condições idênticas às 
dos outros consumidores. 

 

Alteração  17 
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 é obrigada 

a 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. 

 

Alteração  18 

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 

eletrónica ao nível da União. 
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Alteração  19 
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 dados22. 
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 nas disposições 
nacionais 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 dados22. A recolha e a 
conservação de dados, em particular, deve 
ser reduzida ao mínimo possível, tendo em 
conta a finalidade do serviço prestado e os 
prestadores de serviços de confiança 

devem informar os utilizadores sobre a 

recolha, a comunicação e a conservação 

dos seus dados pessoais, e devem 

fornecer-lhes os meios que lhes permitam 

verificar os seus dados pessoais e exercer 

o seu direito de proteção de dados. 

 

Alteração  20 
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 

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 
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eletrónico. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 
Considerando 24-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (24-A) Um prestador de serviços de 

confiança opera num ambiente 

particularmente sensível, no qual muitas 

outras partes dependem da integridade 

dos seus serviços. Nomeadamente, os 

clientes destes serviços partem do 

princípio de que eles são sempre fiáveis. 

Deste modo, importa evitar conflitos de 

interesses. No interesse da boa 

governação no contexto das assinaturas 

eletrónicas e da identificação eletrónica, 

os prestadores de serviços de confiança 

não devem, de um modo geral, ser 

operados nem detidos por entidades que 

prestem serviços dependentes dos seus 

serviços de confiança. A supervisão 

deverá ser assegurada por uma entidade 

supervisora competente. 

Justificação 

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

Alteração  22 

Proposta de regulamento 
Considerando 24-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (24-A) Os sistemas de identificação 

eletrónica devem respeitar a Diretiva 

95/46/CE, que rege o tratamento dos 

dados pessoais pelos Estados-Membros, 

em aplicação do presente regulamento e 
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sob supervisão das autoridades 

competentes, em especial as autoridades 

públicas independentes designadas pelos 

Estados-Membros. 

 

Alteração  23 
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. 
 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 
Considerando 25 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

(25) Os prestadores de serviços de 
confiança e os organismos nacionais 

responsáveis pela acreditação ou a 

supervisão devem cumprir os requisitos 

constantes da Diretiva 95/46/CE. 

 Os Estados-Membros devem igualmente 

assegurar que os prestadores de serviços 

de confiança e os organismos nacionais 

responsáveis pela acreditação ou a 

supervisão cooperam e trocam 
informações com as autoridades 
responsáveis pela proteção de dados a fim 
de garantir a correta aplicação da 
legislação relativa à proteção de dados 
pelos prestadores de serviços. A troca de 
informações deverá, nomeadamente, 
abranger os incidentes de segurança e as 
violações dos dados pessoais, se a 



 

 
 PE529.680/ 14 

 PT 

legislação aplicável assim o estabelecer. 

 

Alteração  25 
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. 

 

Alteração  26 
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 significativos para 

as pessoas em causa, nomeadamente 

através da usurpação de identidade. Por 
conseguinte, a notificação das violações da 
segurança, sem demora indevida, em 

conformidade com a Diretiva 95/46/CE, e 
das avaliações dos riscos para a segurança 
é essencial para fornecer informações 
adequadas às partes em causa em caso de 
violação da segurança ou de perda de 
integridade, especialmente para lhes dar a 

oportunidade de atenuar potenciais 

efeitos adversos. 

 

Alteração  27 
Proposta de regulamento 
Considerando 33 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 
Considerando 34 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

(34) Para facilitar e garantir a eficácia da 
fiscalização dos prestadores de serviços de 
confiança qualificados, como previsto no 

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

pretende igualmente simplificar e reduzir 

o ónus administrativo dos prestadores de 

serviços de confiança graças a uma 

entidade supervisora que funciona como 

balcão único. 

 

Alteração  29 
Proposta de regulamento 
Considerando 39-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (39-A) A fim de reforçar a confiança em 

linha dos utilizadores e de distinguir 

melhor os prestadores de serviços de 

confiança qualificados que respeitam os 
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requisitos do presente regulamento, deve 

ser criada uma marca de confiança 

qualificada “UE”.  

Justificação 

O Parlamento instou à criação de uma marca de confiança na sua resolução de 11 de 
dezembro de 2012 relativa à concretização do mercado único digital. O objetivo é, mediante 
esta marca de confiança reforçar a confiança em linha dos utilizadores ao criar um marcador 
europeu facilmente identificável. Além disso, em consonância com o objetivo de elevar o nível 
de segurança dos serviços de confiança em linha, um prestador de serviços de confiança 
qualificado que respeite os requisitos visados, nomeadamente, no artigo 19.°, deve poder 
beneficiar deste marcador e de um valor acrescentado no comércio eletrónico. 
 

Alteração  30 
Proposta de regulamento 
Considerando 40-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (40-A) A criação de assinaturas 

eletrónicas à distância, sendo o ambiente 

em que são criadas gerido por um 

prestador de serviços de confiança em 

nome do signatário, tende a 

desenvolver-se em razão das suas 

múltiplas vantagens económicas. No 

entanto, a fim de garantir que estas 

assinaturas eletrónicas beneficiem do 

mesmo reconhecimento jurídico que as 

assinaturas eletrónicas criadas num 

ambiente inteiramente gerido pelo 

utilizador, os prestadores que oferecem 

serviços de assinatura à distância devem 

aplicar procedimentos de segurança, de 

gestão e de administração específicos e 

utilizar sistemas e produtos fiáveis, que 

incluam, nomeadamente, canais de 

comunicação eletrónicos seguros, para 

garantir a fiabilidade do ambiente de 

criação de assinaturas eletrónicas e 

garantir que esse ambiente foi utilizado 

sob a supervisão exclusiva do signatário. 

No caso de uma assinatura eletrónica 

qualificada criada através de um 

dispositivo de criação de assinaturas 

eletrónicas à distância, aplicam-se os 

requisitos aplicáveis aos prestadores de 

serviços de confiança qualificados 
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referidos no presente regulamento. 

Justificação 

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

Alteração  31 

Proposta de regulamento 
Considerando 42 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

(42) Quando o direito nacional ou da 
União exigir um selo eletrónico 
qualificado de uma pessoa coletiva, deverá 
ser igualmente aceitável uma assinatura 
eletrónica qualificada do representante 
autorizado da pessoa coletiva. 

 
 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 
Considerando 43 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

garantindo a veracidade da origem e da 

integridade do documento. 

(43) Os selos eletrónicos válidos devem 
servir de prova prima facie da 

autenticidade e integridade de um 
documento eletrónico que lhes esteja 
associado. As disposições nacionais 
relativas à procuração, representação e 

capacidade jurídica não são afetadas. 

 
 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 
Considerando 45 
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Texto da Comissão Alteração 

(45) Para melhorar a utilização 

transfronteiras de documentos 

eletrónicos, o presente regulamento deve 

prever o efeito legal dos documentos 

eletrónicos, que devem ser considerados 

equivalentes a documentos em papel, 

dependendo da avaliação do risco e desde 

que a autenticidade e integridade dos 

documentos estejam asseguradas. Para o 

futuro desenvolvimento das transações 

eletrónicas transfronteiras no mercado 

interno, é também importante que os 

documentos eletrónicos originais ou as 

cópias certificadas produzidos num 

Estado-Membro por organismos 

competentes nos termos do direito 

nacional sejam também aceites enquanto 

tal nos outros Estados-Membros. O 

presente regulamento não deve afetar o 

direito dos Estados-Membros de 

determinarem o que constitui um original 

ou uma cópia a nível nacional, mas 

garante que estes possam também ser 

utilizados enquanto tal fora do território 

nacional. 

Suprimido 

 
 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 
Considerando 46-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (46-A) Os Estados-Membros devem 

assegurar que as possibilidades e os 

limites do recurso à identificação 

eletrónica são claramente comunicados 

aos cidadãos. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 
Considerando 49 
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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  36 

Proposta de regulamento 
Considerando 51 
 

Texto da Comissão Alteração 

(51) Para garantir condições uniformes de 
aplicação do presente regulamento, devem 
ser conferidos à Comissão poderes de 
execução, nomeadamente para especificar 
os números de referência das normas cuja 
utilização conferirá uma presunção de 
conformidade com certos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento ou 
definidos em atos delegados. Esses poderes 

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

devem ser exercidos, após uma consulta 

transparente das partes interessadas, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 
Considerando 51-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (51-A) O trabalho de normalização 

realizado pelas organizações 

internacionais e europeias beneficia de 

um reconhecimento internacional. Este 

trabalho é efetuado em colaboração com 

as indústrias e os intervenientes 

pertinentes, sendo subvencionado, entre 

outros, pela União e pelas autoridades 

nacionais. A fim de assegurar um nível 

elevado de segurança para a identificação 

eletrónica e os serviços de confiança 

eletrónicos, e nomeadamente, aquando da 

redação pela Comissão Europeia de atos 

delegados e de execução, as normas 

desenvolvidas no seio de entidades como o 

Comité Europeu de Normalização (CEN), 

o Instituto Europeu de Normas de 

Telecomunicações (ETSI), o Comité 

Europeu de Normalização Eletrotécnica 

(CENELEC) ou a Organização 

Internacional de Normalização (ISO) 

devem ser consideradas. 

 

Alteração  38 
Proposta de regulamento 
Artigo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

regras para a identificação eletrónica 
transfronteiras e os serviços de confiança 
utilizados nas transações eletrónicas, tendo 
em vista assegurar o correto funcionamento 
do mercado interno. 

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 pessoas 
singulares e coletivas no quadro de um 
sistema de identificação eletrónica 
notificado de outro Estado-Membro. 

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

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

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

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

 

Alteração  39 
Proposta de regulamento 
Artigo 2 
 

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 a 
sistemas de identificação eletrónica 
notificados, previstos, reconhecidos ou 
emitidos pelos Estados-Membros ou em 
seu nome, e aos prestadores de serviços de 
confiança estabelecidos na União. 

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

direito privado. 

2. O presente regulamento aplica-se aos 

prestadores de serviços de confiança, 

qualificados ou não, estabelecidos na 

União. O presente regulamento não se 
aplica a serviços de confiança prestados a 
um grupo fechado de partes e utilizados 

exclusivamente no seio desse grupo. 

3. O presente regulamento não abrange 
aspetos relacionados com a conclusão e a 

3. O presente regulamento não abrange 
aspetos relacionados com a conclusão e a 
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validade de contratos ou outras obrigações 
legais em que existam requisitos de caráter 
formal prescritos pelo direito nacional ou 
da União. 

validade de contratos ou outras obrigações 
legais em que existam requisitos de caráter 
formal prescritos pelo direito nacional ou 
da União. 

 

Alteração  40 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

 (a) para identificar completamente uma 

pessoa, ou 

 (b) para confirmar apenas os dados de 

identificação necessários para viabilizar o 

acesso a um serviço específico. 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

(2) «Meio de 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  42 

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

(4) “Autenticação”: processo eletrónico 
que permite a validação da identificação 
eletrónica de uma pessoa singular ou 

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

dado eletrónico; 
coletiva ou da origem e integridade de 
dados eletrónicos; 

 

Alteração  43 

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

Texto da Comissão Alteração 

 4-A) «Parte utilizadora»: pessoa singular 

ou coletiva cujos atributos são verificados 

pelo titular de um meio de autenticação 

eletrónica; 

Justificação 

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

Alteração  44 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 7 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

Justificação 

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

Alteração  45 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 7 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) é criada utilizando dados para a criação 
de uma assinatura eletrónica que o 
signatário pode, com um elevado nível de 

confiança, utilizar sob o seu controlo 

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

Justificação 

Vocabulário considerado mais adequado pela relatora, tendo em conta a redação dos artigos 
22.° e 23.°. A expressão "elevado nível de confiança" não tem qualquer significado do ponto de 
vista jurídico.  
 
 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 7 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) está ligado aos dados a que diz respeito 
de tal modo que qualquer alteração 
subsequente dos dados é detetável; 

(d) está ligada aos dados associados a essa 
assinatura de tal modo que qualquer 
alteração subsequente dos dados é 
detetável; 

 

Alteração  47 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 8 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

prestador de serviços de confiança 

qualificado; 

 
 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 10 
 

Texto da Comissão Alteração 

(10) «Certificado»: um atestado eletrónico 
que associa os dados de validação da 
assinatura eletrónica ou do selo eletrónico 

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

aos dados de identificação de uma 

entidade ou respetivamente de uma pessoa 
singular ou coletiva e confirma os dados 
dessa pessoa; 

 
 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 11 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

 
 

Alteração  50 

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; 

 
 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 13 
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Texto da Comissão Alteração 

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

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

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 14 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

regulamento; 

Justificação 

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

Alteração  53 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – 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 pessoa 
singular ou coletiva que cria um selo 
eletrónico; 

 
 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 20 
 

Texto da Comissão Alteração 

(20) «Selo eletrónico»: dados em forma 
eletrónica que são apensos ou logicamente 
associados a outros dados eletrónicos para 

(20) «Selo eletrónico»: dados em forma 
eletrónica que são apensos ou logicamente 
associados a outros dados eletrónicos para 
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garantir a origem e a integridade dos dados 
associados; 

garantir a autenticidade e a integridade dos 
dados associados; 

 

Alteração  55 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 21 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

Justificação 

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

Alteração  56 

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 21 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) está ligado aos dados a que diz respeito 
de tal modo que qualquer alteração 
subsequente dos dados é detetável; 

(d) está ligado aos dados cuja origem e 

integridade atesta de tal modo que 
qualquer alteração subsequente dos dados é 
detetável; 

 
 

Alteração  57 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 22 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

 
 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 27 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

 

Alteração  59 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – ponto 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; 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.° 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Não pode haver restrições à oferta de 
serviços de confiança no território de um 
Estado-Membro por um prestador de 
serviços de confiança estabelecido noutro 
Estado-Membro por razões que se 
enquadrem nos domínios cobertos pelo 
presente regulamento. 

1. Não pode haver restrições à oferta de 
serviços de confiança no território de um 
Estado-Membro por um prestador de 
serviços de confiança estabelecido noutro 
Estado-Membro por razões que se 
enquadrem nos domínios cobertos pelo 
presente regulamento. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 

os serviços de confiança provenientes de 

outros Estados-Membros são admissíveis 

como prova em justiça. 
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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 circulam 
livremente e com segurança no mercado 
interno. 

 

Alteração  61 
Proposta de regulamento 
Artigo 5 – título 
 

Texto da Comissão Alteração 

Reconhecimento e aceitação mútuos Reconhecimento mútuo 

Quando, para aceder a um serviço em 
linha, seja exigida, nos termos da 
legislação ou da prática administrativa 
nacionais, uma identificação eletrónica 
baseada num meio de identificação 
eletrónica e numa autenticação, qualquer 
meio de identificação eletrónica produzido 
noutro Estado-Membro e que se enquadre 

num sistema constante da lista publicada 
pela Comissão de acordo com o 
procedimento referido no artigo 7.º deve 
ser reconhecido e aceite para efeitos de 
acesso a esse serviço. 

Quando, para aceder a um serviço em linha 
num Estado-Membro ou numa instituição 

da União, seja exigida, nos termos da 
legislação ou da prática administrativa 
nacionais ou da União, uma identificação 
eletrónica baseada num meio de 
identificação eletrónica e numa 
autenticação, o meio de identificação 
eletrónica produzido noutro 
Estado-Membro ou em instituições, 

órgãos, gabinetes e agências da União, 

nos termos de um sistema constante da 
lista publicada pela Comissão de acordo 
com o artigo 7.º e cujo nível de segurança 
seja igual ou superior ao nível de 

segurança exigido para aceder ao serviço, 
deve ser reconhecido no Estado-Membro 

ou pelas instituições da União para efeitos 
de acesso a esse serviço em linha, o mais 

tardar seis meses após a publicação da 

lista que inclui esse sistema. 

Alteração  62 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

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

(a) os meios de autenticação eletrónica são 
produzidos pelo Estado-Membro, por 

outra entidade na qualidade de 

mandatária do Estado-Membro ou de 
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responsabilidade; forma independente, mas reconhecida 
pelo Estado-Membro notificante; 

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

(b) os meios de identificação eletrónica ao 
abrigo desse sistema podem ser utilizados 
para aceder pelo menos a um serviço 

oferecido por uma entidade do setor 

público que exige uma identificação 
eletrónica no Estado-Membro notificante; 

 (b-A) o sistema de identificação eletrónica 

cumpre os requisitos do modelo de 

interoperabilidade nos termos do 

artigo 8.º; 

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

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

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

(d) o Estado-Membro notificante garante a 
disponibilidade de uma possibilidade de 
autenticação em linha, em qualquer altura 
e, em caso de acesso a um serviço em 

linha fornecido por um organismo do 

sector público, gratuitamente, para que 
qualquer parte utilizadora estabelecida 
fora do território deste Estado-Membro 
possa validar os dados de identificação da 
pessoa recebidos em forma eletrónica. Os 
Estados-Membros não podem impor 
requisitos técnicos desproporcionados às 
partes utilizadores estabelecidas fora do 
seu território que tencionam efetuar essa 
autenticação. Se o sistema de identificação 
notificado ou a possibilidade de 
autenticação forem violados ou 
parcialmente afetados, os Estados-
Membros devem suspender ou revogar sem 
demora o sistema de 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; 

(e) o Estado-Membro notificante é 
responsável: 

(e) o Estado-Membro notificante é 
responsável: 

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

- (i) pela atribuição dos dados de 
identificação da pessoa referidos na 
alínea c); e 
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- (ii) pela possibilidade de autenticação 
especificada na alínea d). 

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

 

Alteração  63 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.ºs 1 e 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

1. Os Estados-Membros que notifiquem 
um sistema de identificação eletrónica 
devem 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 e do seu 
nível de garantia de segurança; 

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

(b) 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 
entidades que gerem o registo dos 
identificadores dos atributos apropriados; 

 (c-A) uma descrição da forma como são 

cumpridos os requisitos do quadro de 

interoperabilidade referidos no artigo 8.º; 

(d) uma descrição da possibilidade de 
autenticação; 

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

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

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

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

2. Seis meses após a entrada em vigor do 
regulamento, a Comissão publica no Jornal 
Oficial da União Europeia, bem como num 

sítio Web disponível ao público, a lista dos 
sistemas de identificação eletrónica que 
foram notificados nos termos do n.º 1 e as 
informações básicas a eles respeitantes. 
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Alteração  64 
Proposta de regulamento 
Artigo 7-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 7.°-A 

 Violação da segurança 

 1. Se o sistema de identificação eletrónica 

notificado nos termos do artigo 7.º, n.º 1, 

ou a autenticação referida no artigo 6.º, 

n.º 1, alínea d), forem violados ou 

parcialmente comprometidos de forma 

prejudicial à fiabilidade desse sistema nas 

transações transfronteiras, o 

Estado-Membro notificante suspende ou 

revoga sem demora indevida a parte 

transfronteiras do sistema de 

identificação eletrónica, da autenticação 

ou dos elementos comprometidos, 

informando do facto os outros 

Estados-Membros e a Comissão. 

 2. Se a violação ou alteração visadas no 

n.º 1 forem sanadas, o Estado-Membro 

notificante restabelece a autenticação e 

informa os outros Estados-Membros no 

mais breve trecho. 

 3. Caso a violação ou a alteração visadas 

no n.º 1 não sejam sanadas no prazo de 

três meses a contar da suspensão ou 

revogação, o Estado-Membro notificante 

notifica a supressão do sistema de 

identificação eletrónica aos outros 

Estados-Membros e à Comissão. A 

Comissão publica no Jornal Oficial da 

União Europeia, no mais breve trecho, as 

alterações correspondentes à lista a que se 

refere o artigo 7.°, n.º 2. 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 
Artigo 7-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 7.º-A 

 Responsabilidade 

 1. No que diz respeito aos meios 

eletrónicos de identificação produzidos 

por ele ou em seu nome, o Estado-

Membro notificante é responsável por 

quaisquer danos diretos decorrentes do 

incumprimento das obrigações previstas 

no artigo 6.º, a menos que demonstre que 

não agiu com negligência. 

 2. O emitente de um meio de identificação 

eletrónica reconhecido e notificado por 

um Estado-Membro nos termos do 

procedimento previsto no artigo 7.º é 

responsável pela não garantia da: 

 – (i) atribuição inequívoca dos dados de 

identificação da pessoa; 

 – (ii) possibilidade de autenticação, 

 a menos que demonstre que não agiu com 

negligência. 

Justificação 

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

Alteração  66 
Proposta de regulamento 
Artigo 8 
 

Texto da Comissão Alteração 

Coordenação Coordenação e interoperabilidade 

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

melhorar a segurança desses meios. 

1. Os Estados-Membros devem cooperar 
no sentido de garantir a interoperabilidade 
dos meios de identificação eletrónica. A 
interoperabilidade entre as 

infraestruturas nacionais de identificação 

eletrónica é garantida através de um 

modelo de interoperabilidade. 
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 1-A. Os sistemas nacionais de 

identificação eletrónica notificados nos 

termos do artigo 7.º devem ser 

interoperáveis. 

 1-B. O quadro de interoperabilidade deve 

satisfazer os seguintes critérios: 

 (a) ser tecnologicamente neutro e não 

operar discriminações em relações às 

soluções técnicas nacionais específicas 

para efeitos de identificação eletrónica no 

Estado-Membro em causa; 

 (b) facilitar a aplicação do princípio da 

privacidade desde a conceção.         

 1-C. Os Estados-Membros e a Comissão 

devem, em particular, conferir prioridade 

à interoperabilidade dos serviços 

eletrónicos de maior relevância 

transfronteiras através: 

 (a) do intercâmbio de boas práticas em 

matéria de meios de identificação 

eletrónica abrangidos por um sistema 

notificado; 

 (b) da comunicação e da atualização 

regular das boas práticas em matéria de 

confiança e de segurança dos meios de 

identificação eletrónica; 

 (c) da promoção do recurso aos meios de 

identificação eletrónica, bem como da 

respetiva promoção. 

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

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

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

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 

requeiram alterações à conceção 

fundamental dos sistemas nacionais de 

identificação eletrónica. 

 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. 

 

Alteração  67 
Proposta de regulamento 
Artigo 9 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

1. Um prestador de serviços de confiança é 
responsável por qualquer dano 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. 

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

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

 2-A. O direito aplicável aos serviços de 

confiança, nomeadamente no respeitante 

aos litígios, será o direito do 

Estado-Membro em cujo território está 

estabelecida a pessoa que beneficia do 
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serviço sem prejuízo da vontade, quer da 

referida pessoa, quer do prestador de 

serviços de confiança, de decidirem em 

contrário. 

Alteração  68 
Proposta de regulamento 
Artigo 10 – título 
 

Texto da Comissão Alteração 

Prestadores de serviços de confiança de 
países terceiros 

Prestadores de serviços de confiança 
qualificados de países terceiros 

Justificação 

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

Alteração  69 
Proposta de regulamento 
Artigo 10 – n.° 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

qualificados originários do país terceiro 

forem reconhecidos ao abrigo de um 

acordo entre a União e os países terceiros 

ou organizações internacionais em 

conformidade com o artigo 218.º do 

TFUE. 

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

 (a) o prestador de serviços de confiança 

qualificado cumprir os requisitos 

constantes do presente regulamento e 

tiver sido acreditado no âmbito de um 

regime de acreditação vigente num 

Estado-Membro; ou 
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 (b) o prestador de serviços de confiança 

qualificado estabelecido na União que 

satisfaz os requisitos constantes do 

presente regulamento garantir o 

cumprimento dos requisitos constantes do 

mesmo; ou 

 (c) os serviços de confiança qualificados 

ou os certificados qualificados oriundos 

do país terceiro são reconhecidos ao 

abrigo de um acordo entre a União e o 

país terceiro ou a organização 

internacional, em conformidade com o 

artigo 218.º do TFUE. 

 
 

Alteração  70 
Proposta de regulamento 
Artigo 10 – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

supervisão. 

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

prestadores de serviços de confiança 

qualificados. 

 O país terceiro em causa garante uma 

proteção adequada dos dados pessoais, em 

conformidade com o artigo 25.°, n.º 2, da 

Diretiva 95/46/CE. 

Justificação 

A relatora de parecer deseja introduzir uma referência ao ponto da legislação europeia 
relativa à proteção de dados pessoais que especifica o caráter adequado do nível de proteção 
oferecido por um país terceiro, que deve ser avaliado à luz de todas as circunstâncias relativas 
a uma transferência ou a uma categoria de transferências de dados.  
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Alteração  71 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 
 

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.  

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. 

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. 

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 

utilizados para a criação de serviços de 

confiança não possam ser controlados. 

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. 

 4-A. Quando estritamente necessário para 

garantir a segurança da rede e da 

informação para efeitos de conformidade 

com os requisitos dos artigos 11.º, 15.º, 

16.º e 19.º, o tratamento de dados pessoais 

efetuado pelo ou em nome do prestador de 

serviços de confiança é considerado um 

interesse legítimo na aceção do artigo 7.º, 

alínea f), da Diretiva 95/46/CE. 

Alteração  72 
Proposta de regulamento 
Artigo 12 
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Texto da Comissão Alteração 

Os serviços de confiança oferecidos e os 
produtos de utilizador final utilizados na 
oferta desses serviços devem, sempre que 

possível, ser tornados acessíveis às pessoas 
com deficiência. 

Os serviços de confiança oferecidos e os 
produtos de utilizador final utilizados na 
oferta desses serviços devem, tal como 

previsto pelo direito da União, ser 
tornados acessíveis às pessoas com 
deficiência.  

Alteração  73 

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  74 

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

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. As organizações de normalização da 

União são responsáveis pelo 

desenvolvimento de critérios de avaliação 

de produtos e serviços acessíveis a pessoas 

com deficiência.  

 

Alteração  75 
Proposta de regulamento 
Artigo 13 
 

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 

1. Os Estados-Membros designam uma 
entidade supervisora estabelecida no seu 
território ou, por mútuo acordo, noutro 
Estado-Membro sob a responsabilidade do 
Estado-Membro que procede à designação. 
O nome e o endereço da entidade 

supervisora serão comunicados à 
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investigação necessários para o exercício 
das suas funções. 

Comissão. As entidades supervisoras serão 
dotadas dos recursos e poderes adequados 
necessários para o exercício das suas 
funções. 

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

2. A entidade supervisora desempenha as 
seguintes funções: 

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

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

(b) fiscalizar os prestadores de serviços de 

confiança qualificados estabelecidos no 

território do Estado-Membro que procede 

à designação e dos serviços de confiança 

qualificados que oferecem, por forma a 

garantir que os ditos prestadores e os 

serviços de confiança qualificados que 

oferecem cumprem os requisitos 

aplicáveis estabelecidos no presente 

regulamento; 

 

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

(c) garantir que as informações e os dados 
pertinentes referidos no artigo 19.º, n.º 2, 
alínea g), e registados pelos prestadores de 
serviços de confiança qualificados sejam 
preservados e mantidos acessíveis durante 
um prazo adequado, considerando, em 

particular, o período de validade dos 

serviços, depois de cessarem as atividades 
do prestador de serviços de confiança 
qualificado, com o intuito de garantir a 
continuidade do serviço. 
 

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 
disponibilizar ao público, 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: 

(a) informações sobre as suas atividades de 
supervisão; 

(a) informações sobre as suas atividades de 
supervisão; 

(b) um resumo das notificações de 
violações recebidas dos prestadores de 
serviços de confiança em conformidade 

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

(c) dados estatísticos sobre o mercado e a 

utilização dos serviços de confiança 

qualificados, incluindo informações sobre 

os próprios prestadores de serviços de 

confiança qualificados, os serviços de 

confiança qualificados que oferecem, os 

produtos que utilizam e uma descrição 

geral dos seus clientes. 

 

4. Os Estados-Membros devem notificar à 

Comissão e aos outros Estados-Membros 

os nomes e os endereços das respetivas 

entidades supervisoras designadas. 

 

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. 

 

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. A Comissão 

deve assegurar que o contributo da parte 

interessada seja devidamente tido em 

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

 

Alteração  76 

Proposta de regulamento 
Artigo 13-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 13°.-A 

 Cooperação com as autoridades de 

proteção de dados  

 Os Estados-Membros devem prever que as 

entidades supervisoras referidas no artigo 

13.º cooperem com as autoridades de 

proteção de dados dos Estados-Membros 

designadas nos termos do artigo 28.º da 

Diretiva 95/46/CE, para lhes permitir 

assegurar o cumprimento das regras 

nacionais em matéria de proteção de 

dados adotadas nos termos da Diretiva 
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95/46/CE. 

 

Alteração  77 
Proposta de regulamento 
Artigo 14 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

1. As entidades supervisoras devem 
cooperar tendo em vista o intercâmbio de 
boas práticas. Devem fornecer de forma 

recíproca, no mais curto prazo possível, 
informações pertinentes e, mediante 

pedidos justificados, assistência mútua 

para que as respetivas atividades possam 
ser levadas a cabo de uma maneira 
coerente. Os pedidos de assistência podem 
abranger, em particular, pedidos de 
informações e medidas de supervisão, tais 
como pedidos para efetuar inspeções 
relacionadas com as auditorias de 
conformidade, referidas nos artigos 15.º, 
16.º e 17.º. 

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

se: 

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

seguintes condições: 

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

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

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

(b) se a assistência requerida exceder as 
funções e poderes da entidade supervisora 

previstos no presente regulamento e na 

legislação aplicável. 

3. Quando adequado, as entidades 
supervisoras podem efetuar investigações 
conjuntas nas quais participem quadros 

das entidades supervisoras de outros 

Estados-Membros. 

3. Quando adequado, as entidades 
supervisoras podem efetuar ações 
conjuntas. 

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

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

supervisora anfitriã. O pessoal da entidade 
supervisora assistida está sujeito à 
legislação nacional da entidade supervisora 
anfitriã. A entidade supervisora anfitriã 
assume a responsabilidade pelas ações do 
pessoal da entidade supervisora assistida. 

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. 

 

 

Alteração  78 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 
 

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

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 e à 
resiliência dos serviços de confiança que 
prestam. Tendo em conta o 
desenvolvimento tecnológico, essas 
medidas devem respeitar inteiramente os 
direitos em matéria de proteção de dados e 
assegurar um nível de segurança adequado 
ao grau de risco existente. Em particular, 
devem ser tomadas medidas para impedir 
ou reduzir ao mínimo o impacto dos 
incidentes de segurança e informar as 
partes interessadas dos efeitos adversos dos 
eventuais incidentes.  De igual modo, os 

prestadores de serviços de confiança 

devem tomar medidas adequadas para 

eliminar quaisquer riscos de segurança 

novos e restabelecer o nível de segurança 

normal do serviço. 

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

Sem prejuízo do artigo 16.º, n.º 1, qualquer 
prestador de serviços de confiança deve, 
sem demoras injustificadas e o mais 

tardar seis meses após o início das suas 

atividades, submeter o relatório de uma 
auditoria de conformidade realizada por 
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confirme que foram tomadas as medidas 
de segurança adequadas. 

um organismo independente cuja 
competência para levar a efeito a 

auditoria foi demonstrada, para confirmar 
que foram tomadas as medidas de 
segurança adequadas. 

2. 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. 

2. 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 e, se for caso disso, outros 
organismos como a entidade nacional 
competente em matéria de segurança da 
informação ou 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. 

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

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

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

A entidade supervisora em causa, mediante 

consulta ao prestador do serviço de 

confiança, deve 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, para que estes possam tomar as 

precauções necessárias. A publicação 
deve ocorrer logo que for razoavelmente 

possível. No entanto, o prestador de 

serviços de confiança pode solicitar o 

adiamento da publicação para corrigir as 

vulnerabilidades detetadas. Se a entidade 

supervisora conceder este pedido, terá um 

período máximo será de 45 dias. 

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

Agência Europeia para a Segurança das 

Redes e da Informação (ENISA) e à 
Comissão, uma vez por ano, um resumo 
das notificações de violações recebidas dos 
prestadores de serviços de confiança. 

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

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

com outras entidades reguladoras 

relevantes que efetuem a supervisão de 

outras atividades dos prestadores de 

serviços de confiança que não a prestação 

de serviços de confiança. As instruções 

vinculativas devem ser todas publicadas. 

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. 

 

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 a maior especificação 

das medidas referidas no n.º 1 e 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. 

Alteração  79 
Proposta de regulamento 
Artigo 16 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados são auditados uma vez por 

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

1. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados são auditados anualmente por 
um organismo independente cuja 
competência para levar a efeito a 

auditoria foi demonstrada, para confirmar 
que eles, prestadores, e os serviços de 
confiança qualificados que prestam 
cumprem os requisitos estabelecidos pelo 
presente regulamento, devendo apresentar 
o relatório da auditoria de conformidade à 
entidade supervisora. Uma tal auditoria 
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deve ser realizada na sequência de 

quaisquer alterações tecnológicas ou 

organizacionais significativas. Após um 

período de três anos e se os relatórios da 

auditoria anuais não apresentarem 

reservas, as auditorias previstas no 

presente número apenas devem ser 

realizadas de dois em dois anos. 

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 
satisfazem as condições estabelecidas no 
presente regulamento. Caso haja suspeita 
de violação das regras de proteção dos 

dados pessoais estabelecidas na Diretiva 

95/46/CE, a entidade supervisora informa 
as autoridades responsáveis pela proteção 
de dados dos resultados das suas auditorias. 

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

segurança. 

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

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

4. No respeitante ao disposto no n.º 3, se o 
prestador de serviços de confiança 
qualificado não corrigir o incumprimento 
dentro de um prazo e em conformidade 

com um processo fixados pela entidade 
supervisora, perde o seu estatuto de 
qualificado e será informado pela entidade 
supervisora de que o seu estatuto será 
alterado em conformidade nas listas de 
confiança a que se refere o artigo 18.º. 

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. 
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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. A 
Comissão assegura que o contributo das 

partes interessadas seja devidamente tido 

em consideração, sob a forma de uma 

avaliação de impacto, aquando da 

definição das normas a aplicar para fins 

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

 

Alteração  80 

Proposta de regulamento 
Artigo 16-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 16.º-A 

 Supervisão dos prestadores de serviços de 

confiança 

 A fim de facilitar a fiscalização por parte 

da entidade supervisora tal como previsto 

no artigo 13.º, n.º 2, alínea a), os 

prestadores de serviços de confiança 

notificam à entidade supervisora a sua 

intenção de iniciar a oferta de um serviço 

de confiança qualificado, bem como as 

medidas técnicas e organizacionais 

adotadas para gerir os riscos relacionados 

com a segurança dos serviços de 

confiança que prestam, em conformidade 

com o artigo 15.º, n.º 1. 

Justificação 

Correção pela relatora da alteração 35, na qual o termo «qualificado» foi introduzido por 
erro. Justificação da alteração 35: a relatora de parecer deseja adicionar este novo artigo 
para facilitar à entidade supervisora o desempenho da atividade de fiscalização dos 
prestadores de serviços de confiança (ou seja, os prestadores de serviços de confiança não 
qualificados) e a fim de garantir um nível mínimo de valor jurídico aos serviços de confiança 
não qualificados. 
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Alteração  81 
Proposta de regulamento 
Artigo 17 
 

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 prestarem 
um serviço de confiança qualificado, 
devendo apresentar à dita entidade o 
relatório de uma auditoria de segurança 
efetuada por um organismo independente, 
cuja competência para levar a efeito uma 

auditoria foi demonstrada, como previsto 
no artigo 16.º, n.º 1. Os prestadores de 
serviços de confiança qualificados podem 
começar a prestar o serviço de confiança 
qualificado após terem entregue o relatório 
de auditoria de segurança à entidade 
supervisora e apenas depois de obterem o 

estatuto de qualificado. 

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

2. Uma vez entregues à entidade 
supervisora os documentos pertinentes, em 
conformidade com o n.º 1, e a entidade 
supervisora confirmar o cumprimento, os 
prestadores de serviços qualificados são 
incluídos nas listas de confiança a que se 
refere o artigo 18.º indicando a 
confirmação do estatuto de qualificado. 

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

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

A entidade supervisora indica, nas listas de 
confiança, o estatuto de qualificado dos 
prestadores de serviços qualificados e dos 
serviços de confiança qualificados que eles 
prestam após a conclusão positiva da 
verificação, o mais tardar um mês após a 

notificação efetuada em conformidade 

com o n.º 1. 

A entidade supervisora indica, nas listas de 
confiança, o estatuto de qualificado dos 
prestadores de serviços qualificados e dos 
serviços de confiança qualificados que eles 
prestam após a conclusão positiva do 
processo de verificação, sem demora 

indevida e o mais tardar um mês após a 

referida conclusão. 

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

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

4. Um serviço de confiança qualificado 

que tenha sido objeto de notificação nos 

termos do n.º 1 não pode ser recusado 

para o cumprimento de um procedimento 

ou de uma formalidade administrativos 

pelo organismo público em causa pelo 

facto de não estar incluído nas listas 

referidas no n.º 3. 

 

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

 

Alteração  82 
Proposta de regulamento 
Artigo 18 
 

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 para os quais é competente, 
assim como informações relacionadas com 
os serviços de confiança qualificados que 
eles prestam. 

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

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

certificados individuais. 

3. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, sem atrasos indevidos, 
informações sobre a entidade responsável 
pelo estabelecimento, a manutenção e a 
publicação das listas de confiança 

3. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, sem atrasos indevidos, 
informações sobre a entidade responsável 
pelo estabelecimento, a manutenção e a 
publicação das listas de confiança 
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nacionais, assim como pormenores do local 
em que tais listas se encontram publicadas, 
o certificado utilizado para assinar ou selar 
as listas de confiança e as eventuais 
alterações às mesmas. 

nacionais, assim como pormenores do local 
em que tais listas se encontram publicadas, 
o certificado utilizado para assinar ou selar 
as listas de confiança e as eventuais 
alterações às mesmas. 

4. A Comissão disponibiliza ao público, 
através de um canal seguro, as informações 
referidas no n.º 3 num formato 
eletronicamente assinado ou selado, 
adequado ao tratamento automático. 

4. A Comissão disponibiliza ao público, 
através de um canal seguro, as informações 
referidas no n.º 3 num formato 
eletronicamente assinado ou selado, 
adequado ao tratamento automático. 

5. A Comissão tem poderes para adotar 

atos delegados, em conformidade com o 

artigo 38.º, no que diz respeito à definição 

das informações referidas no n.º 1. 

 

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

6. A Comissão pode, através de atos de 
execução, especificar as informações 

referidas no n.º 1 e definir as 
especificações técnicas e os formatos das 
listas de confiança, aplicáveis para efeitos 
do disposto nos n.ºs 1 a 4. A Comissão 

assegura que o contributo das partes 

interessadas seja devidamente tido em 

consideração, sob a forma de uma 

avaliação de impacto, aquando da 

definição das normas a aplicar para fins 

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

 

Alteração  83 
Proposta de regulamento 
Artigo 18-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 18.°-A 

 Serviço de marca de confiança 

qualificada «UE» 

 1. Os prestadores de serviços de confiança 

qualificados podem utilizar um serviço de 

marca de confiança qualificada «UE» 

para a apresentação e a publicidade dos 

seus serviços de confiança qualificados 

que satisfaçam os requisitos estabelecidos 

no presente regulamento. 



 

 
 PE529.680/ 51 

 PT 

 2. Ao recorrerem ao serviço de marca de 

confiança qualificada «UE» referido no 

n.º 1, os prestadores de confiança 

qualificados assumem a sua 

responsabilidade quanto à conformidade 

dos serviços com todas as exigências 

aplicáveis referidas no regulamento. 

 3. A Comissão, por via de atos de 

execução, determina critérios específicos 

obrigatórios no que diz respeito à 

apresentação, composição, dimensão e 

conceção da marca de confiança 

qualificada «UE». A Comissão assegura 

que o contributo das partes interessadas 

seja devidamente tido em consideração, de 

preferência sob a forma de uma avaliação 

de impacto, aquando da definição das 

normas a aplicar para fins do presente 

regulamento. Esses atos de execução são 

adotados em conformidade com o 

procedimento de exame a que se refere o 

artigo 39.º, n.º 2. 

Justificação 

O Parlamento instou à criação de uma marca de confiança na sua resolução de 11 de 
dezembro de 2012 relativa à concretização do mercado único digital. O objetivo é, mediante 
esta marca de confiança, reforçar a confiança em linha dos utilizadores ao criar um marcador 
europeu facilmente identificável. Além disso, em consonância com o objetivo de elevar o nível 
de segurança dos serviços de confiança em linha, um prestador de serviços de confiança 
qualificado que respeite os requisitos visados, nomeadamente no artigo 19.°, deve poder 
beneficiar deste marcador e de um valor acrescentado no comércio eletrónico. 
 

Alteração  84 
Proposta de regulamento 
Artigo 19 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

Essas informações são verificadas pelo Essas informações são verificadas pelo 
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prestador de serviços qualificado ou por 
um terceiro autorizado que aja sob a 
responsabilidade do prestador de serviços 
qualificado: 

prestador de serviços qualificado ou por 
um terceiro autorizado que aja sob a 
responsabilidade do prestador de serviços 
qualificado: 

(a) pela comparência física da pessoa 
singular ou de um representante autorizado 
da pessoa coletiva, ou 

(a) pela comparência física da pessoa 
singular ou de um representante autorizado 
da pessoa coletiva, ou 

(b) à distância, utilizando meios de 
identificação eletrónica abrangidos por um 
sistema notificado, produzidos em 
conformidade com a alínea a). 

(b) à distância, utilizando meios de 
identificação eletrónica abrangidos por um 
sistema notificado, produzidos em 
conformidade com a alínea a). 

2. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados que prestam serviços de 
confiança qualificados devem: 

2. Os prestadores de serviços de confiança 
qualificados que prestam serviços de 
confiança qualificados devem: 

(a) empregar pessoal que possua a 
especialização, a experiência e as 
qualificações necessárias, aplique 
procedimentos administrativos e de gestão 
que correspondam às normas europeias ou 
internacionais e tenha recebido formação 
adequada em matéria de regras de 
segurança e de proteção de dados pessoais; 

(a) empregar pessoal que possua a 
especialização, a experiência e as 
qualificações necessárias, aplique 
procedimentos administrativos e de gestão 
que correspondam às normas europeias ou 
internacionais e tenha recebido formação 
adequada em matéria de regras de 
segurança e de proteção de dados pessoais; 

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

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

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

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

limites de responsabilidade, de forma 

clara e transparente; 

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

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

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

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

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

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

– apenas as pessoas autorizadas possam 
introduzir dados e alterações; 

– apenas as pessoas autorizadas possam 
introduzir dados e alterações; 

– a autenticidade das informações possa ser 
verificada; 

– a autenticidade das informações possa ser 
verificada; 

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

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

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

(g) registar, durante um período de tempo 
adequado, independentemente de o 

prestador de serviços de confiança 

qualificado ter ou não deixado de prestar 

esses serviços, 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. Esse registo poderá ser 
feito eletronicamente; 

(h) dispor de um plano de cessação de 
atividades atualizado que garanta a 
continuidade do serviço de acordo com as 
disposições emitidas pela entidade 
supervisora nos termos do artigo 13.º, n.º 2, 
alínea c); 

(h) dispor de um plano de cessação de 
atividades atualizado que garanta a 
continuidade do serviço de acordo com as 
disposições emitidas pela entidade 
supervisora nos termos do artigo 13.º, n.º 2, 
alínea c); 

(i) garantir um tratamento lícito dos dados 
pessoais em conformidade com o artigo 
11.º. 

(i) garantir um tratamento lícito dos dados 
pessoais em conformidade com o artigo 
11.º. 

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

efetivação da revogação. 

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

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

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

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
sistemas e produtos fiáveis. Os sistemas e 
produtos fiáveis conformes com essas 
normas beneficiam da presunção de 

conformidade com os requisitos 
estabelecidos no artigo 19.º. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
sistemas e produtos. A Comissão assegura 

que o contributo das partes interessadas 

seja devidamente tido em consideração, 

sob a forma de uma avaliação de impacto, 

aquando da definição das normas a 

aplicar para fins do presente 

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

 

Alteração  85 

Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.° 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A forma eletrónica de uma assinatura, 
por si só, não pode ser motivo para que 

lhe sejam negados efeitos legais e a 
admissibilidade enquanto prova em 
processos judiciais. 

1. A forma eletrónica de uma assinatura 
tem efeitos legais e pode ser admissível 
enquanto prova em processos judiciais. 
Deve ser tido em conta que a assinatura 

eletrónica qualificada oferece um nível de 

segurança superior ao dos outros tipos de 

assinatura eletrónica. 

Justificação 

Tendo em conta as dificuldades de tradução para o inglês da versão francesa da alteração 43 
da relatora, a relatora decidiu apresentar uma nova alteração em inglês para reformular esse 
número. 
 
 

Alteração  86 

Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.° 2 
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Texto da Comissão Alteração 

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

2. Uma assinatura eletrónica qualificada 
obedece aos requisitos legais de uma 
assinatura relativamente aos dados sob 

forma digital do mesmo modo que uma 

assinatura manuscrita obedece àqueles 
requisitos relativamente aos dados 

escritos; 

Justificação 

O texto da Diretiva 1999/93/CE parece ter melhor em conta os diferentes requisitos formais e 
processuais ao nível nacional. 
 
 

Alteração  87 

Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.° 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Uma assinatura eletrónica 

qualificada válida serve de prova prima 

facie da autenticidade e integridade dos 

documentos eletrónicos que lhe estão 

associados. 

Justificação 

O termo «válida» refere-se ao artigo 25.º, n.º 1, da proposta de regulamento. Só é possível 
atribuir um valor probatório especial a uma assinatura se esta tiver sido validada. 
 
 

Alteração  88 

Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.° 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

os Estados-Membros. 

3. As assinaturas eletrónicas qualificadas 
devem ser reconhecidas e aceites nos 
Estados-Membros e nas instituições da 
União. 
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Alteração  89 
Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.° 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Se for exigida uma assinatura eletrónica 
com um nível de garantia de segurança 
inferior ao de uma assinatura eletrónica 
qualificada, nomeadamente por um Estado-
Membro, para se aceder a um serviço em 

linha oferecido por um organismo público, 
com base numa avaliação adequada dos 
riscos envolvidos em tal serviço, devem ser 
reconhecidas e aceites todas as assinaturas 
eletrónicas que ofereçam pelo menos o 
mesmo nível de garantia de segurança. 

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

 

Alteração  90 
Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.° 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

Justificação 

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

Alteração  91 
Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.° 6 
 

Texto da Comissão Alteração 

6. A Comissão tem poderes para adotar Suprimido 
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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. 

Justificação 

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

Alteração  92 

Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.° 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos níveis 
de segurança das assinaturas eletrónicas. 
Uma assinatura eletrónica conforme com 
essas normas beneficia da presunção de 
conformidade com o nível de segurança 
definido no ato delegado adotado em 
conformidade com o n.º 6. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

7. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos níveis 
de segurança das assinaturas eletrónicas. A 
Comissão assegura que o contributo das 

partes interessadas seja devidamente tido 

em consideração, de preferência sob a 

forma de uma avaliação de impacto, 

aquando da definição das normas a 

aplicar para fins do presente 

regulamento. Uma assinatura eletrónica 
conforme com essas normas beneficia da 
presunção de conformidade com o nível de 
segurança definido no ato delegado 
adotado em conformidade com o n.º 6. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2. A Comissão publica esses 
atos no Jornal Oficial da União Europeia. 

Justificação 

Esta modificação aplica-se a todos os artigos que, ao longo do texto, mencionam a aplicação 
de normas. 
 
 

Alteração  93 

Proposta de regulamento 
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Artigo 21 – n.° 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão tem poderes para adotar 

atos delegados, em conformidade com o 

artigo 38.º, para uma especificação mais 

detalhada dos requisitos estabelecidos no 

anexo I. 

Suprimido 

Justificação 

Um ato de execução parece mais adequado, pelo que este número foi combinado com o 
seguinte. 
 
 

Alteração  94 

Proposta de regulamento 
Artigo 21 – n.° 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
certificados qualificados de assinatura 
eletrónica. Um certificado qualificado de 
assinatura eletrónica que seja conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo I. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
certificados qualificados de assinatura 
eletrónica. A Comissão assegura que o 

contributo das partes interessadas seja 

devidamente tido em consideração, de 

preferência sob a forma de uma avaliação 

de impacto, aquando da definição das 

normas a aplicar para fins do presente 

regulamento. Um certificado qualificado 
de assinatura eletrónica que seja conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo I. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

Justificação 

Esta modificação aplica-se a todos os artigos que, ao longo do texto, mencionam a aplicação 
de normas. 
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Alteração  95 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
dispositivos de criação de assinaturas 
eletrónicas qualificados. Um dispositivo de 
criação de assinaturas eletrónicas 
qualificado que seja conforme com essas 
normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo II. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
dispositivos de criação de assinaturas 
eletrónicas qualificados. A Comissão 

assegura que o contributo das partes 

interessadas seja devidamente tido em 

consideração, de preferência sob a forma 

de uma avaliação de impacto, aquando da 

definição das normas a aplicar para fins 

do presente regulamento. Um dispositivo 
de criação de assinaturas eletrónicas 
qualificado que seja conforme com essas 
normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo II. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

 

Alteração  96 
Proposta da Comissão 
Artigo 23 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os dispositivos de criação de assinaturas 
eletrónicas qualificados podem ser 
certificados por entidades públicas ou 
privadas competentes designadas pelos 
Estados-Membros, desde que tenham sido 
submetidos a um processo de avaliação da 
segurança realizado de acordo com uma 
das normas para a avaliação da segurança 
dos produtos informáticos incluídas numa 
lista a estabelecer pela Comissão através de 
atos de execução. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 39.º, n.º 2. A 
Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

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

que o contributo das partes interessadas 

seja devidamente tido em consideração, de 

preferência sob a forma de uma avaliação 

de impacto, aquando da definição das 

normas a aplicar para fins do presente 
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regulamento. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 39.º, n.º 2. A 
Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

2. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão e os outros Estados-Membros do 
nome e endereço da entidade pública ou 
privada por eles designada, referida no n.º 
1. 

2. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão e os outros Estados-Membros do 
nome e endereço da entidade pública ou 
privada por eles designada, referida 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. 

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  97 
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 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. 

 

Alteração  98 
Proposta de regulamento 
Artigo 25 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão pode, através de atos de 3. A Comissão pode, através de atos de 
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execução, estabelecer os números de 
referência das normas para a validação de 
assinaturas eletrónicas qualificadas. A 
validação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas que seja conforme com essas 
normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

execução, estabelecer os números de 
referência das normas para a validação de 
assinaturas eletrónicas qualificadas. A 
Comissão assegura que o contributo das 

partes interessadas seja devidamente tido 

em consideração, de preferência sob a 

forma de uma avaliação de impacto, 

aquando da definição das normas a 

aplicar para fins do presente 

regulamento. A validação de assinaturas 
eletrónicas qualificadas que seja conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

 

Alteração  99 
Proposta de regulamento 
Artigo 26 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas ao serviço 
de validação qualificado referido no n.º 1. 
O serviço de validação de assinaturas 
eletrónicas qualificadas que seja conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1, alínea b). Esses atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2. A Comissão publica esses 
atos no Jornal Oficial da União Europeia. 

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas ao serviço 
de validação qualificado referido no n.º 1. 
A Comissão assegura que o contributo 

das partes interessadas seja devidamente 

tido em consideração, de preferência sob 

a forma de uma avaliação de impacto, 

aquando da definição das normas a 

aplicar para fins do presente 

regulamento. O serviço de validação de 
assinaturas eletrónicas qualificadas que 
seja conforme com essas normas beneficia 
da presunção de conformidade com os 
requisitos estabelecidos no n.º 1, alínea b). 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2. A Comissão publica esses 
atos no Jornal Oficial da União Europeia. 
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Alteração  100 
Proposta de regulamento 
Artigo 27 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas à 
preservação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas. As disposições para a 
preservação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas que sejam conformes com 
essas normas beneficiam da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, 
n.º 2. A Comissão publica esses atos no 
Jornal Oficial da União Europeia. 

3. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas à 
preservação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas. A Comissão assegura que o 

contributo das partes interessadas seja 

devidamente tido em consideração, de 

preferência sob a forma de uma avaliação 

de impacto, aquando da definição das 

normas a aplicar para fins do presente 

regulamento. As disposições para a 
preservação de assinaturas eletrónicas 
qualificadas que sejam conformes com 
essas normas beneficiam da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

 

Alteração  101 

Proposta de regulamento 
Artigo 28 – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Um selo eletrónico qualificado beneficia 
da presunção legal de garantir a origem e 

a integridade dos dados aos quais está 
associado. 

2. Um selo eletrónico qualificado válido 
serve pelo menos de prova prima facie 

quanto à autenticidade e integridade dos 
documentos eletrónicos que lhe estão 

associados. As disposições nacionais em 

matéria de procuração e representação 

não são afetadas. 

 
 

Alteração  102 

Proposta de regulamento 
Artigo 28 – n.° 3 
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Texto da Comissão Alteração 

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

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

Justificação 

A diferença entre «reconhecido» e «aceite» é obscura. O presente número, contrariamente às 
disposições correspondentes sobre as assinaturas eletrónicas, não é suprimido, dado que o 
conceito de selo (eletrónico) não existe em todos os Estados-Membros. 
 
 

Alteração  103 
Proposta de regulamento 
Artigo 28 – n.° 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

Justificação 

O termo «garantia» não é supérfluo neste caso. 
 
 

Alteração  104 
Proposta de regulamento 
Artigo 28 – n.° 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros não poderão exigir 
para o acesso a um serviço em linha 
oferecido por um organismo do setor 
público um selo eletrónico com um nível 

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

nível de segurança superior ao dos selos 
eletrónicos qualificados. 

Justificação 

O termo «garantia» não é supérfluo neste caso. 
 

Alteração  105 
Proposta de regulamento 
Artigo 28 – n.° 6 
 

Texto da Comissão Alteração 

6. A Comissão tem poderes para adotar 

atos delegados, em conformidade com o 

artigo 38.º, para a definição dos diferentes 

níveis de garantia de segurança dos selos 

eletrónicos, conforme referidos no n.º 4. 

Suprimido 

Justificação 

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

Alteração  106 

Proposta de regulamento 
Artigo 28 – n.° 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos níveis 
de garantia de segurança dos selos 
eletrónicos. Um selo eletrónico conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com o nível de garantia 
de segurança definido num ato delegado 
adotado nos termos do n.º 6.  Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

7. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos níveis 
de garantia de segurança dos selos 
eletrónicos. A Comissão deve assegurar 

que a participação das partes interessadas 

é devidamente considerada, de 

preferência sob a forma de uma avaliação 

de impacto, aquando da definição das 

normas a aplicar para efeitos do presente 

regulamento. Um selo eletrónico conforme 
com essas normas beneficia da presunção 
de conformidade com o nível de garantia 
de segurança definido num ato delegado 
adotado nos termos do n.º 6. Esses atos de 
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execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

Justificação 

Esta modificação aplica-se a todos os artigos que, ao longo do texto, mencionam a aplicação 
de normas. 
 

Alteração  107 
Proposta de regulamento 
Artigo 29 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

Alteração  108 
Proposta de regulamento 
Artigo 29 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
certificados qualificados de selo eletrónico. 
Um certificado qualificado de selo 
eletrónico que esteja conforme com essas 
normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo III. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

5. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
certificados qualificados de selo eletrónico. 
A Comissão assegura que o contributo 

das partes interessadas seja devidamente 

tido em consideração, de preferência sob 

a forma de uma avaliação de impacto, 

aquando da definição das normas a 

aplicar para fins do presente 

regulamento. Um certificado qualificado 
de selo eletrónico que esteja conforme com 
essas normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no anexo III. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 
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Alteração  109 

Proposta de regulamento 
Artigo 30 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

qualificados. 

 

Alteração  110 

Proposta de regulamento 
Artigo 30 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

qualificados. 

 

Alteração  111 

Proposta de regulamento 
Artigo 30 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

qualificados certificados. 

 
 

Alteração  112 

Proposta de regulamento 
Artigo 31 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

 

Alteração  113 

Proposta de regulamento 
Artigo 32 – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Um carimbo eletrónico da hora 
qualificado beneficia da presunção legal 
de garantir a hora que indica e a 
integridade dos dados aos quais está 
associado. 

2. Um carimbo eletrónico da hora 
qualificado serve pelo menos de prova 

prima facie da exatidão da hora que indica 
e da integridade do documento a que está 
associado. 

 

Alteração  114 
Proposta de regulamento 
Artigo 33 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Um carimbo eletrónico da hora 
qualificado deve cumprir os seguintes 
requisitos: 

1. Um carimbo eletrónico da hora 
qualificado deve cumprir os seguintes 
requisitos: 

(a) estar ligado com exatidão à Hora 
Universal Coordenada (UTC) de tal modo 
que torne impossível a alteração dos dados 
de forma não detetável;  

(a) estar ligado com exatidão à Hora 
Universal Coordenada (UTC) de tal modo 
que torne impossível a alteração dos dados 
de forma não detetável;  

(b) basear-se numa fonte horária precisa; (b) basear-se numa fonte horária precisa; 

(c) ser emitido por um prestador de 
serviços de confiança qualificado; 

(c) ser emitido por um prestador de 
serviços de confiança qualificado; 

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

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

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

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas à ligação 
exata da hora aos dados e a uma fonte 
horária precisa. A Comissão assegura que 

o contributo das partes interessadas seja 

devidamente tido em consideração, de 

preferência sob a forma de uma avaliação 

de impacto, aquando da definição das 
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Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2. 

normas a aplicar para fins do presente 

regulamento. Uma ligação exata da hora 
aos dados e uma fonte horária precisa que 
sejam conformes com essas normas 
beneficiam da presunção de conformidade 
com os requisitos estabelecidos no n.º 1. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2. 

A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

 

Alteração  115 
Proposta de regulamento 
Artigo 34 – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Um documento que ostente uma 
assinatura eletrónica qualificada ou um 
selo eletrónico qualificado da pessoa 
competente para emitir o documento 
beneficia de presunção legal de 

autenticidade e integridade desde que não 
contenha características dinâmicas capazes 
de o alterar automaticamente. 

2. Um documento que ostente uma 
assinatura eletrónica qualificada ou um 
selo eletrónico qualificado deve ter um 

efeito legal equivalente ao de um 
documento em papel que ostente uma 

assinatura manuscrita ou um selo físico, 

sempre que contemplado na legislação 

nacional, desde que não contenha 
características dinâmicas capazes de o 
alterar automaticamente. 

 
 

Alteração  116 

Proposta de regulamento 
Artigo 34 – n.° 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Quando se exija um documento 

original ou uma cópia certificada para a 

prestação de um serviço em linha 

oferecido por um organismo público, 

serão aceites noutros Estados-Membros 

sem requisitos adicionais pelo menos os 

documentos eletrónicos emitidos pelas 

pessoas competentes para emitir os 

documentos em causa e que são 

considerados originais ou cópias 

Suprimido 
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certificadas de acordo com a legislação 

nacional do Estado-Membro de origem. 

Justificação 

O artigo 34.º, n.º 3, poria em causa o instrumento da apostilha, já testado, relativo ao 
reconhecimento de documentos estrangeiros, instrumento esse que, além disso, deve ser 
redefinido pela Comissão. 
 
 

Alteração  117 

Proposta de regulamento 
Artigo 34 – n.° 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão pode, através de atos de 

execução, definir formatos de assinaturas 

e selos eletrónicos que devem ser aceites 

sempre que um Estado-Membro exija, 

para a prestação de um serviço em linha 

oferecido por um organismo do setor 

público, um documento assinado ou 

selado do tipo a que se refere o n.º 2. 

Esses atos de execução são adotados pelo 

procedimento de exame a que se refere o 

artigo 39.º, n.º 2. 

Suprimido 

 
 

Alteração  118 

Proposta de regulamento 
Artigo 35 – n.° 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os dados enviados ou recebidos com 
recurso a um serviço de entrega eletrónica 
são admissíveis como prova em processos 
judiciais no que respeita à integridade dos 
dados e à certeza da data e da hora em 

que foram enviados ou recebidos por um 

destinatário especificado. 

1. Os dados enviados ou recebidos com 
recurso a um serviço de entrega eletrónica 
são admissíveis como prova em processos 
judiciais.  
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Alteração  119 

Proposta de regulamento 
Artigo 35 – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os dados enviados ou recebidos com 
recurso a um serviço de entrega eletrónica 
qualificado beneficiam de presunção legal 

de integridade dos dados e de exatidão da 
data e da hora de envio ou de receção dos 
dados indicadas pelo sistema de entrega 
eletrónica qualificado. 

2. Os dados enviados ou recebidos com 
recurso a um serviço de entrega eletrónica 
qualificado constituem pelo menos a prova 

prima facie da autenticidade dos dados e 
de exatidão da data e da hora de envio ou 
de receção dos dados indicadas pelo 
sistema de entrega eletrónica qualificado. 

 
 

Alteração  120 

Proposta de regulamento 
Artigo 35 – n.° 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O presente artigo não afeta a 

aplicação do Regulamento (CE) 

nº 1348/2000. 

 

Alteração  121 
Proposta de regulamento 
Artigo 35 – n.° 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão tem poderes para adotar 

atos delegados, em conformidade com o 

artigo 38.º, para a especificação dos 

mecanismos de envio ou de receção dos 

dados com recurso a serviços de entrega 

eletrónica, que devem ser utilizados tendo 

em vista promover a interoperabilidade 

destes serviços. 

Suprimido 

 

Alteração  122 
Proposta de regulamento 
Artigo 36 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
processos de envio e receção de dados. O 
processo de envio e receção de dados que 
esteja conforme com essas normas 
beneficia da presunção de conformidade 
com os requisitos estabelecidos no n.º 1. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2. A Comissão publica esses 
atos no Jornal Oficial da União Europeia. 

2. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
processos de envio e receção de dados. A 
Comissão assegura que o contributo das 

partes interessadas seja devidamente tido 

em consideração, de preferência sob a 

forma de uma avaliação de impacto, 

aquando da definição das normas a 

aplicar para fins do presente 

regulamento. O processo de envio e 
receção de dados que esteja conforme com 
essas normas beneficia da presunção de 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1. Esses atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 39.º, n.º 
2. A Comissão publica esses atos no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

 

Alteração  123 

Proposta de regulamento 
Artigo 37 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
certificados qualificados de autenticação de 
sítios Web. Um certificado qualificado de 
autenticação de sítio Web que esteja 
conforme com essas normas beneficia da 
presunção de conformidade com os 
requisitos estabelecidos no anexo IV. Esses 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2. A Comissão publica esses 
atos no Jornal Oficial da União Europeia. 

4. A Comissão pode, através de atos de 
execução, estabelecer os números de 
referência das normas relativas aos 
certificados qualificados de autenticação de 
sítios Web. A Comissão garante que o 

contributo das partes interessadas seja 

devidamente tido em consideração, de 

preferência sob a forma de uma avaliação 

de impacto, aquando da definição de 

normas a utilizar para fins do presente 

regulamento. Um certificado qualificado 
de autenticação de sítio Web que esteja 
conforme com essas normas beneficia da 
presunção de conformidade com os 
requisitos estabelecidos no anexo IV. Esses 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 39.º, n.º 2. A Comissão publica esses 
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atos no Jornal Oficial da União Europeia. 

Justificação 

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

Alteração  124 
Proposta de regulamento 
Artigo 38 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. É conferido à Comissão o poder para 
adotar atos delegados nas condições 
estabelecidas no presente artigo. 

1. É conferido à Comissão o poder para 
adotar atos delegados nas condições 
estabelecidas no presente artigo. 

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, 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 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. 

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, 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, n.º 6, 29, 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. 
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4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o, simultaneamente, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. 

4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o, simultaneamente, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. A 
Comissão não pode adotar atos delegados 

sujeitos ao presente regulamento sem 

consulta das partes interessadas 

relevantes. 

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

5. Um ato delegado adotado nos termos 
dos artigos 8.º, n.º 3, 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, n.º 35, 3.º 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 Europeu ou do 
Conselho. 

 

Alteração  125 

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

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Os atos de execução não podem ser 

adotados nos termos do presente 

regulamento sem consulta prévia da 

indústria e das partes interessadas 

relevantes. 

 

Alteração  126 

Proposta de regulamento 
Artigo 39 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º do 

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

 

Alteração  127 
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. 

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

propostas legislativas adequadas. 

 1-A. Esse relatório deve avaliar se convém 

modificar o âmbito de aplicação do 

presente regulamento para ter em conta a 

evolução das tecnologias, do mercado e do 

contexto jurídico nos Estados-Membros e 

do ponto de vista internacional; de modo 

geral, indica se o regulamento permitiu 

atingir os objetivos fixados para reforçar 

o clima de confiança no ambiente em 

linha. 

 

Alteração  128 
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; 
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Alteração  129 

Proposta de regulamento 
Anexo III – parágrafo 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 não devem ser tratados os dados sensíveis 

na aceção do artigo 8.º da Diretiva 

95/46/CE. 

 
 

Alteração  130 

Proposta de regulamento 
Anexo IV – parágrafo 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 não devem ser tratados os dados sensíveis 

na aceção do artigo 8.º da Diretiva 

95/46/CE. 

 

Alteração  131 

Proposta de regulamento 
Anexo IV – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

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

 

 
 

Alteração  132 

Proposta de regulamento 
Anexo IV – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

menos, a cidade e o Estado-Membro, da 
pessoa singular ou coletiva para a qual o 
certificado é emitido, conforme constam 
dos registos oficiais; 

 

 
 
 


