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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta legislativa da Comissão é parte de um pacote medidas destinadas a fomentar e a 
apoiar ainda mais o potencial do financiamento digital no contexto da inovação e da 
concorrência, atenuando, ao mesmo tempo, os riscos inerentes. A proposta está em 
consonância com as prioridades da Comissão que visa preparar a Europa para a era digital e 
construir uma economia que esteja preparada para enfrentar os desafios do futuro e que faça 
parte das atividades mais vastas realizadas a nível europeu e internacional, com vista a 
reforçar a cibersegurança no domínio dos serviços financeiros e eliminar os riscos 
operacionais, introduzindo, simultaneamente, um quadro jurídico claro, proporcionado e 
favorável aos prestadores de serviços criptográficos.

A União Europeia tem de dar uma resposta abrangente a todos os riscos digitais a que estão 
expostas as entidades financeiras, riscos esses que decorrem do rápido aumento da utilização 
das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) na prestação e utilização de serviços 
financeiros. Hoje em dia, o sector financeiro depende fortemente das tecnologias digitais, uma 
dependência de produtos tecnológicos digitais que tende a tornar-se cada vez mais importante, 
pelo que é da maior importância garantir que as respetivas operações digitais sejam capazes 
de resistir, do ponto de vista operacional, aos riscos das TIC. A resiliência operacional está 
também a tornar-se um fator-chave devido ao crescimento do mercado das tecnologias 
avançadas, principalmente com base na possibilidade de as representações digitais de valores 
ou direitos serem transmitidas e armazenadas eletronicamente utilizando tecnologias de livro-
razão descentralizadas ou tecnologias análogas («criptoativos»), bem como serviços 
relacionados com esses ativos.

Opinião do relator

A proposta da Comissão conduziria a uma limitação das obrigações dos revisores oficiais de 
contas e das sociedades de revisores oficiais de contas, uma vez que, no futuro, estas 
obrigações dirão respeito exclusivamente às TIC e não aos procedimentos e à organização dos 
revisores oficiais de contas ou das sociedades de revisores oficiais de contas em geral. 
Consequentemente, foi proposto um novo ponto que indica, sem sombra de dúvida, que as 
obrigações existentes das sociedades de revisores oficiais de contas permanecem em vigor e 
que são acrescentadas novas obrigações relacionadas com as TIC.

Conformidade com o artigo 6.º; O Regulamento (UE) 2021/xx [DORA] do Parlamento 
Europeu e do Conselho não é possível, dado que esse regulamento não está em vigor nem tem 
existência jurídica. Tal solução, que incorpora na proposta de diretiva apenas o texto do artigo 
referido pela Comissão, só é juridicamente possível, se cumprir, em simultâneo, a finalidade e 
o objetivo da proposta da Comissão Europeia, uma vez que os efeitos são idênticos aos da 
Comissão.

Uma vez que o Regulamento DORA ainda se encontra na fase de proposta e não foi adotado 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, coloca-se o problema jurídico de harmonizar as 
diretivas em causa com as disposições do regulamento que não estão jurídica e efetivamente 
em vigor. Dado que o conteúdo final e as regras estabelecidas por esse regulamento não serão 
conhecidos até à entrada em vigor do regulamento DORA, é juridicamente insustentável 
harmonizar essas diretivas com um regulamento que não existe de momento de forma jurídica 
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e eficaz.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2006/43/CEArtigo 24-A – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 24.º-A, n.º 1, da 
Diretiva 2006/43/CE, a alínea b) passa a ter 
a seguinte redação:

Suprimido

«b) Os revisores oficiais de contas ou as 
sociedades de revisores oficiais de contas 
aplicam procedimentos administrativos e 
contabilísticos corretos, mecanismos de 
controlo interno de qualidade, 
procedimentos eficazes para a avaliação do 
risco e dispositivos eficazes de controlo e 
salvaguarda com vista a gerir os seus 
sistemas e ferramentas TIC, de acordo com 
o artigo 6.º do Regulamento (UE) 2021/xx 
[DORA] do Parlamento Europeu e do 
Conselho*.

 

________________________

* [título completo] (JO L […], […], p. 
[…]).»

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)
Diretiva 2006/43/CEArtigo 24-A – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 24.º, n.º 1, da Diretiva 
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2006/43/CE, é inserida a seguinte alínea:
b-A) Os revisores oficiais de contas ou as 
sociedades de revisores oficiais de contas 
aplicam procedimentos administrativos e 
contabilísticos corretos, mecanismos de 
controlo interno de qualidade, 
procedimentos eficazes para a avaliação 
do risco e dispositivos eficazes de controlo 
e salvaguarda, com vista a gerir os seus 
sistemas e ferramentas TIC, 
nomeadamente através da utilização e 
manutenção de sistemas, protocolos e 
instrumentos TIC de uma forma 
adequada à natureza, diversidade, 
complexidade e escala das atividades de 
apoio às operações dessas entidades.
Esses sistemas devem ser fiáveis e ter 
capacidade suficiente para tratar com 
exatidão os dados necessários às 
atividades realizadas e à prestação de 
serviços em tempo útil, bem como para 
dar resposta aos maiores encargos que 
pesam sobre as ordens, mensagens ou 
transações, nomeadamente no caso da 
introdução de novas tecnologias. Esses 
sistemas devem também ser 
tecnologicamente resilientes, de modo a 
poderem satisfazer de forma adequada as 
necessidades adicionais de processamento 
de informações, se necessário em 
condições de tensão do mercado ou 
noutras situações adversas. Além disso, 
sempre que um revisor oficial de contas 
ou uma sociedade de revisores oficiais de 
contas aplique normas técnicas 
reconhecidas internacionalmente e 
procedimentos de liderança sectorial no 
domínio da segurança da informação e 
dos controlos internos das TIC, deve 
aplicar essas normas e esses 
procedimentos em conformidade com as 
recomendações pertinentes no que 
respeita à monitorização da sua 
aplicação.

Or. en
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