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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As redes e os sistemas e serviços 
informáticos desempenham um papel vital 
na sociedade. A sua fiabilidade e segurança 
são essenciais para as atividades 
económicas e o bem-estar social e, em
especial, para o funcionamento do mercado 
interno.

(1) As redes e os sistemas e serviços 
informáticos desempenham um papel vital 
na sociedade. A sua fiabilidade e segurança 
são essenciais para as atividades 
económicas e o bem-estar social e, em 
especial, para o funcionamento do mercado 
interno, bem como para a segurança 
externa da UE.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A amplitude e a frequência de 
incidentes de segurança deliberados ou 
acidentais está a aumentar e constitui uma 
importante ameaça para o funcionamento 
das redes e dos sistemas informáticos. 
Esses incidentes podem impedir o 
exercício das atividades económicas, gerar 
perdas financeiras importantes, minar a 
confiança dos utilizadores e causar graves 
prejuízos à economia da União.

(2) A amplitude e a frequência de 
incidentes de segurança deliberados ou 
acidentais está a aumentar e constitui uma 
importante ameaça para o funcionamento 
das redes e dos sistemas informáticos. 
Esses incidentes podem impedir o 
exercício das atividades económicas, gerar 
perdas financeiras importantes, minar a 
confiança dos utilizadores e causar graves 
prejuízos à economia da União e, em 
última instância, pôr em risco o bem-estar 
dos cidadãos da UE e a capacidade de os 
Estados-Membros garantirem a sua 
própria proteção, bem como a segurança 
das infraestruturas críticas.
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Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A cláusula de solidariedade, 
introduzida pelo artigo 222.º do TFUE, 
constitui o quadro adequado para a 
assistência e ações concertadas entre 
Estados-Membros, no caso de um ataque 
terrorista ou de atividades criminosas que 
possam pôr em risco a segurança das 
redes e da informação. Do mesmo modo, 
a cláusula de defesa mútua, prevista no 
artigo 42.º, n.º 7, do TUE, deve constituir 
o quadro de ação na UE se um 
Estado-Membro for alvo de agressão 
armada que prejudique a segurança das 
redes e da informação. Nos casos 
pertinentes, o artigo 222.º do TFUE e o 
artigo 42.º, n.º 7, do TUE podem ser 
aplicados de forma complementar.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Muitos ciberincidentes ocorrem por 
falta de resiliência e robustez das 
infraestruturas de rede privadas e 
públicas, por má proteção ou segurança 
das bases de dados e por causa de outras 
deficiências nas infraestruturas críticas 
de informação. Poucos Estados-Membros 
consideram a proteção da sua rede, 
sistemas de informação e dados 
associados como parte integrante do seu 
dever de diligência, o que explica a falta 
de investimento em tecnologias de 
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segurança avançadas, em formação e no 
desenvolvimento de orientações 
adequadas.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Enquanto instrumentos de comunicação 
sem fronteiras, os sistemas de informação 
digitais, e essencialmente a Internet, 
desempenham um papel crucial na 
facilitação da circulação transfronteiras de 
mercadorias, serviços e pessoas. Devido a 
essa natureza transnacional, as 
perturbações significativas desses sistemas 
num Estado-Membro podem igualmente 
afetar outros Estados-Membros e a União 
no seu conjunto. Por consequência, a 
resiliência e a estabilidade das redes e dos 
sistemas informáticos é essencial para o 
bom funcionamento do mercado interno.

(3) Enquanto instrumentos de comunicação 
sem fronteiras, os sistemas de informação 
digitais, e essencialmente a Internet, 
desempenham um papel crucial na 
facilitação da circulação transfronteiras de 
mercadorias, serviços e pessoas. Devido a 
essa natureza transnacional, as 
perturbações significativas desses sistemas 
num Estado-Membro podem igualmente 
afetar outros Estados-Membros e a União 
no seu conjunto. Por consequência, a 
resiliência e a estabilidade das redes e dos 
sistemas informáticos é essencial para o 
bom funcionamento do mercado interno, 
sendo vital para a segurança interna e 
externa da UE. A necessidade de 
aumentar a segurança das redes e da 
informação deve, por conseguinte, ser 
devidamente realçada na Estratégia de 
Segurança Interna da União e na 
Estratégia Europeia de Segurança, em 
particular atendendo à futura revisão 
desses documentos.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A sensibilização dos utilizadores das 
tecnologias de informação e comunicação 
para as melhores práticas em matéria de 
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segurança dos dados pessoais e de 
manutenção sustentável dos serviços de 
comunicação e a sua formação neste 
domínio devem constituir a base de 
qualquer estratégia global de 
cibersegurança.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A cooperação e a coordenação entre 
as autoridades europeias pertinentes – a 
AR/VP, responsável pela Política Externa 
e de Segurança Comum e pela Política 
Comum de Segurança e de Defesa, e o 
Coordenador da luta antiterrorismo da 
UE – devem ser garantidas em todos os 
casos que impliquem riscos considerados 
de natureza externa e terrorista.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) A partilha de conhecimentos e de 
informações sensíveis entre os Estados-
Membros e entre estes e as autoridades 
europeias competentes deve ser reforçada, 
com base nos princípios da confiança, 
solidariedade e cooperação. Qualquer 
plano de ação que vise aumentar a 
segurança das redes e dos sistemas deve, 
por isso, utilizar, na sua plenitude, as 
estruturas já existentes na UE, como o 
SitCen e o IntCen, e assegurar a 
coordenação entre todas as estruturas 
relevantes para a segurança da 
informação que é sensível para a 
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segurança interna e externa da UE.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) A cooperação e a partilha de 
informação a nível mundial, com 
parceiros internacionais relevantes, são 
fundamentais para uma estratégia de 
cibersegurança eficaz e para uma ação 
convincente com vista a aumentar a 
segurança das redes e da informação na 
UE, tendo em conta a natureza 
transnacional das ameaças.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As medidas de segurança devem 
respeitar os direitos fundamentais que 
incumbem à UE e aos Estados-Membros, 
em conformidade com os artigos 2.º, 6.º e 
21.º do TFUE, como a liberdade de 
expressão, a proteção dos dados e a 
proteção da vida privada. Os direitos à 
vida privada e à proteção dos dados estão 
estabelecidos na Carta da UE e no artigo 
16.º do TFUE.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Todos os Estados-Membros devem centrar 
as estratégias nacionais de 
cibersegurança na proteção dos sistemas 
de informação e dados associados e 
considerar a proteção desta infraestrutura 
crítica como parte integrante do seu dever 
de diligência. Todos os Estados-Membros 
devem adotar e aplicar estratégias, 
orientações e instrumentos que 
proporcionem níveis razoáveis de 
proteção em relação a níveis de ameaça 
razoavelmente identificáveis, assegurando 
que os custos e encargos com a proteção 
sejam proporcionais aos danos prováveis 
para as partes em questão. Além disso, 
todos os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas para obrigar as 
pessoas coletivas sob a sua jurisdição a 
proteger os dados pessoais que estão ao 
seu cuidado.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a transparência e 
informar devidamente os cidadãos e os 
operadores do mercado da UE, as 
autoridades competentes deverão criar um 
sítio Web comum para publicar 
informações não confidenciais sobre os 
incidentes e riscos.

(16) Para garantir a transparência e 
informar devidamente os cidadãos e os 
operadores do mercado da UE, as 
autoridades competentes deverão criar um 
sítio Web comum para publicar 
informações não confidenciais sobre os 
incidentes e riscos. Quaisquer dados 
pessoais publicados neste sítio Web devem 
restringir-se ao estritamente necessário e 
ser tão anónimos quanto possível.
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) A presente diretiva não prejudica o 
acervo da União relativo à proteção de 
dados. Quaisquer dados pessoais usados 
de acordo com as disposições da presente 
diretiva devem restringir-se ao conjunto 
mínimo de dados pessoais estritamente 
necessários e ser apenas transmitidos aos 
intervenientes estritamente necessários, 
sendo tão anónimos quanto possível, ou 
mesmo totalmente anónimos.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) A presente diretiva (Diretiva SRI) 
aplica-se sem prejuízo da necessária 
adopção de legislação da UE em matéria 
de protecção geral de dados.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) É necessário regulamentar a nível 
da UE a venda, fornecimento, 
transferência ou exportação para países 
terceiros de equipamentos ou software 
destinados primordialmente ao controlo 
ou interceção das comunicações na 
Internet e das comunicações telefónicas 
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em redes móveis ou fixas e o fornecimento 
de assistência para instalar, operar ou 
atualizar tais equipamentos ou software. 
Assim que possível, a Comissão deve 
elaborar legislação que impeça as 
empresas europeias de exportar esses 
produtos de dupla utilização para países 
com regimes não democráticos, 
autoritários e repressivos.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) cria um mecanismo de cooperação 
entre os Estados-Membros a fim de 
garantir uma aplicação uniforme da 
presente diretiva na União e, se for caso 
disso, um tratamento e uma resposta 
coordenados e eficazes aos riscos e 
incidentes que afetam as redes e os 
sistemas informáticos;

(b) cria um mecanismo de cooperação 
entre os Estados-Membros a fim de 
garantir uma aplicação uniforme da 
presente diretiva na União e, se for caso 
disso, um tratamento e uma resposta 
coordenados, eficientes e eficazes aos 
riscos e incidentes que afetam as redes e os 
sistemas informáticos;

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) qualquer dispositivo ou grupo de 
dispositivos interligados ou associados, dos 
quais um ou mais efetuam, com base num 
programa, o tratamento automático dos 
dados informáticos,

(b) qualquer grupo de dispositivos 
interligados ou associados, dos quais um 
ou mais efetuam, com base num programa, 
o tratamento automático dos dados 
informáticos,

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto  2 – alínea a) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a) «Resiliência cibernética»: a 
capacidade de uma rede ou de um sistema 
informático resistir e recuperar a plena 
capacidade operacional após incidentes, 
incluindo, entre outros: avarias técnicas, 
falhas de energia ou incidentes 
relacionados com a segurança;

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 8 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) um operador de infraestruturas críticas 
essenciais para a manutenção de atividades 
económicas e sociais vitais nos domínios 
da energia, dos transportes, da banca, da 
bolsa e da saúde, cuja lista não exaustiva 
consta do anexo II.

(b) um operador de infraestruturas críticas 
essenciais para a manutenção de atividades 
económicas e sociais vitais nos domínios 
da energia, dos transportes, da banca, da 
bolsa, da saúde, da segurança e da defesa, 
cuja lista não exaustiva consta do anexo II.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 8 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) um fornecedor de dispositivos, redes 
e sistemas informáticos, como referido no 
ponto 1, ou dos seus componentes, que 
são fundamentais para um elevado nível 
comum de segurança das redes e da 
informação.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro designa uma 
autoridade nacional competente em matéria 
de segurança das redes e dos sistemas 
informáticos («autoridade competente»).

1. Cada Estado-Membro designa uma 
autoridade civil nacional competente em 
matéria de segurança das redes e dos 
sistemas informáticos («autoridade 
competente»).

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro cria uma equipa 
de resposta a emergências informáticas (a 
seguir designada por «CERT»), 
responsável pelo tratamento de incidentes e 
riscos de acordo com um processo bem 
definido, que deve cumprir as condições 
estabelecidas no anexo I, ponto 1. A CERT 
pode ser estabelecida no âmbito da 
autoridade competente.

1. Cada Estado-Membro cria pelo menos
uma equipa de resposta a emergências 
informáticas (a seguir designada por 
«CERT»), responsável pelo tratamento de 
incidentes e riscos de acordo com um 
processo bem definido, que deve cumprir 
as condições estabelecidas no anexo I, 
ponto 1. A CERT pode ser estabelecida no 
âmbito da autoridade competente.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Quando pertinente, atendendo à 
natureza do risco ou da ameaça, o 
Coordenador da luta antiterrorismo da 
UE deve ser informado, através de 
relatórios, e pode ser convidado a 
contribuir com a sua análise para a ação 
e os trabalhos preparatórios da rede de 
cooperação;
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Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os dados pessoais apenas são 
divulgados a destinatários que necessitem 
de os tratar para o exercício das suas 
funções, de acordo com a base jurídica 
adequada. Os dados divulgados limitam-
se ao estritamente necessário para o 
exercício das funções dos destinatários. 
Cumpre garantir o respeito do princípio 
de limitação da finalidade. O prazo de 
retenção destes dados é especificado para 
os fins previstos na presente diretiva.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A pedido de um Estado-Membro ou por 
sua própria iniciativa, a Comissão pode 
solicitar a um Estado-Membro que forneça 
todas as informações úteis de que dispõe 
sobre um determinado risco ou incidente.

3. A pedido de um Estado-Membro ou por 
sua própria iniciativa, a Comissão pode 
solicitar a um Estado-Membro que forneça 
todas as informações úteis de que dispõe 
sobre um determinado risco ou incidente, 
em conformidade com as disposições do 
regulamento geral sobre proteção de 
dados.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) A AR/VP deve integrar nas ações 
externas da UE (designadamente em 
relação aos países terceiros) os aspetos 
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relativos à cibersegurança. O objetivo 
consiste em reforçar o intercâmbio dos 
ensinamentos extraídos e a cooperação 
em matéria de cibersegurança.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º -1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-B) O Conselho e a Comissão devem, 
no âmbito das relações e dos acordos de 
cooperação estabelecidos com países 
terceiros, designadamente os que incluem 
a cooperação em matéria de tecnologias, 
insistir em padrões mínimos para a 
segurança dos sistemas de informação.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Avaliação Relatórios e avaliação

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.° -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório anual sobre as medidas e os 
incidentes que lhe sejam comunicados no 
âmbito da presente directiva.
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Alteração 30

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A CERT deve implementar e gerir 
medidas de segurança destinadas a garantir 
a confidencialidade, integridade, 
disponibilidade e autenticidade das 
informações que recebe e trata.

(b) A CERT deve implementar e gerir 
medidas de segurança destinadas a garantir 
a confidencialidade, integridade, 
disponibilidade e autenticidade das 
informações que recebe e trata, cumprindo 
as exigências de proteção dos dados.

Alteração 31

Proposta de diretiva
ANEXO II – subtítulo 2 (Referidos no artigo 3.°, n.° 8, alínea b) – n.° 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Setor da segurança e da defesa: 
operadores económicos para prestação de 
trabalho e serviços referidos na Diretiva 
2009/81/CE, designadamente no seu 
artigo 46.º
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