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Alteração 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Citação 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 12 de setembro 
de 2013, sobre a Estratégia da União 
Europeia para a cibersegurança: «Um 
ciberespaço aberto, seguro e protegido».

Or. es

Alteração 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) No mundo de hoje, as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) 
devem ter em conta as necessidades da 
sociedade, incluindo as das pessoas em 
risco de exclusão social. Todos os 
utilizadores das TIC devem poder contar 
com normas mínimas que assegurem a 
fiabilidade, segurança, transparência, 
simplicidade, interoperabilidade e 
redução dos riscos.

Or. es

Alteração 108
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) A amplitude e a frequência de 
incidentes de segurança deliberados ou 
acidentais estão a aumentar e constituem 
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 
consideravelmente 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 e privacidade dos utilizadores, 
violar os direitos e as liberdades 
fundamentais dos cidadãos da União e 
causar graves prejuízos à economia da 
União.

Or. cs

Alteração 109
Zuzana Roithová

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, pessoas e capitais. 
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, a estabilidade e a 
interdependência das redes e dos sistemas 
informáticos é essencial para o bom 
funcionamento do mercado interno.

Or. cs
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Alteração 110
Christian Engström

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Uma vez que as causas mais 
comuns de falhas do sistema, como 
causas naturais ou erros humanos, 
continuam a ser não intencionais, a 
infraestrutura deve ser resiliente a 
perturbações voluntárias e involuntárias, 
e os operadores da infraestrutura crítica 
devem conceber sistemas assentes na 
resiliência que se mantenham 
operacionais mesmo que falhem outros 
sistemas fora do seu controlo.

Or. en

Alteração 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A SRI na União deve oferecer um 
ambiente digital seguro e fiável, 
garantindo a neutralidade da rede e o 
direito universal às tecnologias e a todos 
os serviços conexos. A cibersegurança 
deve ser regulamentada de modo que não 
haja margem de discricionariedade.

Or. es

Alteração 112
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No intuito de cobrir todos os incidentes 
e riscos pertinentes, a presente diretiva 
deverá aplicar-se a todas as redes e 
sistemas informáticos. As obrigações que 
recaem sobre as administrações públicas e 
os operadores de mercado não deverão, 
no entanto, aplicar-se às empresas que 
oferecem redes de comunicações públicas 
ou serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público, na aceção da 
Diretiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
comum para as redes e serviços de 
comunicações eletrónicas 
(diretiva-quadro)25, que estejam sujeitas 
aos requisitos específicos de segurança e 
integridade estabelecidos no artigo 13.º-A 
da referida diretiva, nem se devem aplicar 
aos prestadores de serviços de confiança.

(5) No intuito de cobrir todos os incidentes 
e riscos pertinentes, a presente diretiva 
deverá aplicar-se a todas as redes e 
sistemas informáticos.

Or. es

Alteração 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Muitos Estados-Membros ainda não 
publicaram uma estratégia nacional de 
cibersegurança, nem desenvolveram um 
plano nacional de emergência para 
incidentes informáticos. Alguns deles 
também ainda não criaram uma equipa 
de resposta a emergências informáticas 
(CERT), nem ratificaram a Convenção 
sobre a Cibercriminalidade do Conselho 
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da Europa.

Or. es

Alteração 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As capacidades existentes não são 
suficientes para garantir um elevado nível 
de segurança das redes e da informação na 
União. Os Estados-Membros possuem 
níveis muito diversos de preparação que 
conduzem a abordagens fragmentadas em 
toda a União. Esta situação conduziria a 
um nível desigual de defesa dos 
consumidores e das empresas e 
compromete o nível global de SRI na 
União. Por sua vez, a inexistência de 
requisitos mínimos comuns a respeitar 
pelas administrações públicas e pelos 
operadores do mercado torna impossível 
criar um mecanismo eficaz e global para a 
cooperação a nível da União.

(6) As capacidades existentes não são 
suficientes para garantir um elevado nível 
de segurança das redes e da informação na 
União. Os Estados-Membros possuem 
níveis muito diversos de preparação que 
conduzem a abordagens fragmentadas em 
toda a União. Esta situação conduziria a 
um nível desigual de defesa dos 
consumidores e das empresas e 
compromete o nível global de SRI na 
União. Por sua vez, a inexistência de 
requisitos mínimos comuns a respeitar 
pelas administrações públicas e pelos 
operadores do mercado torna impossível 
criar um mecanismo eficaz e global para a 
cooperação a nível da União. É necessário 
promover eficazmente e com os meios 
adequados a I&D nestas áreas e, neste 
contexto, as universidades e os centros de 
investigação desempenham um papel 
determinante.

Or. es

Alteração 115
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 8



PE519.685v01-00 8/73 AM\1004135PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(8) As disposições da presente diretiva 
devem ser interpretadas sem prejuízo da 
possibilidade de cada Estado-Membro 
tomar as medidas necessárias para garantir 
a proteção dos seus interesses essenciais 
em matéria de segurança, proteger a ordem 
e a segurança públicas e permitir a 
investigação, deteção e sanção das 
infrações penais. Nos termos do 
artigo 346.º do TFUE, nenhum 
Estado-Membro é obrigado a fornecer 
informações cuja divulgação considere 
contrária aos interesses essenciais da sua 
própria segurança.

(8) As disposições da presente diretiva 
devem ser interpretadas sem prejuízo da 
possibilidade de cada Estado-Membro 
tomar as medidas necessárias para garantir 
a proteção dos seus interesses essenciais 
em matéria de segurança, proteger a ordem 
e a segurança públicas e permitir a 
investigação, deteção e sanção das 
infrações penais. Nos termos do 
artigo 346.º do TFUE, nenhum 
Estado-Membro é obrigado a fornecer 
informações cuja divulgação considere 
contrária aos interesses essenciais da sua 
própria segurança. Além disso, nenhum 
Estado-Membro é obrigado a divulgar 
informação classificada da UE, nos 
termos da decisão do Conselho de 
31 de março de 2011 relativa às regras de 
segurança aplicáveis à proteção das 
informações classificadas da UE 
(2001/292/UE), informação sujeita a 
acordos de não divulgação ou a acordos 
de não divulgação informais, tais como o 
protocolo relativo a sinalização luminosa.

Or. en

Justificação

A alteração visa clarificar o tratamento da informação classificada no âmbito da presente 
diretiva.

Alteração 116
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Tendo em conta as diferenças nas 
estruturas governativas nacionais e a fim 
de salvaguardar os acordos setoriais já 
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existentes ou os organismos de supervisão 
e regulação da União, bem como evitar 
duplicações, os Estados-Membros devem 
poder designar mais do que uma 
autoridade nacional competente, 
responsável pelo cumprimento das tarefas 
associadas à segurança das redes e dos 
sistemas informáticos dos operadores de 
mercado, nos termos da presente diretiva. 
No entanto, para garantir a boa 
cooperação e a comunicação 
transfronteiras, é necessário que cada 
Estado-Membro, sem prejuízo de acordos 
regulamentares setoriais, designe apenas 
um balcão único, responsável pela 
cooperação transfronteiras a nível da 
União. Caso a estrutura constitucional ou 
outros acordos assim o exijam, um 
Estado-Membro deve poder designar 
apenas uma autoridade para levar a cabo 
as tarefas da autoridade competente e do 
balcão único.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 5 e visa a que se tenha em consideração os 
organismos setoriais da União existentes que são já responsáveis pela segurança das redes e 
da informação de determinados setores.

Alteração 117
Christian Engström

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Sempre que possível, os 
Estados-Membros podem utilizar ou 
adaptar estruturas organizacionais 
existentes aquando da aplicação das 
disposições da presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem realizar um 
inventário e uma avaliação dos planos e 
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dos processos existentes quando 
elaborarem as estratégias nacionais de 
SRI.

Or. en

Justificação

Já estão a ser tomadas medidas meritórias nos Estados-Membros e essas estruturas e fóruns 
devem ser mantidos ou adaptados sempre que possível.

Alteração 118
Christian Engström

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Dever-se-á estabelecer uma 
infraestrutura de partilha de informações 
segura que permita o intercâmbio de 
informações sensíveis e confidenciais no 
âmbito da rede de cooperação. Sem 
prejuízo da sua obrigação de notificar 
incidentes e riscos de dimensão europeia à 
rede de cooperação, o acesso às 
informações confidenciais de outros 
Estados-Membros só deve ser concedido 
aos Estados-Membros que demonstrem que 
os seus recursos e processos técnicos, 
financeiros e humanos, bem como a sua 
infraestrutura de comunicação, asseguram 
uma participação na rede eficaz, eficiente e 
segura.

(14) Dever-se-á estabelecer uma 
infraestrutura de partilha de informações 
segura que permita o intercâmbio de 
informações sensíveis e confidenciais no 
âmbito da rede de cooperação. Os Serviços 
Seguros Transeuropeus de Telemática 
entre as Administrações (STESTA) podem 
ser utilizados para esse fim. Sem prejuízo 
da sua obrigação de notificar incidentes e 
riscos de dimensão europeia à rede de 
cooperação, o acesso às informações 
confidenciais de outros Estados-Membros
só deve ser concedido aos 
Estados-Membros que demonstrem que os 
seus recursos e processos técnicos, 
financeiros e humanos, bem como a sua 
infraestrutura de comunicação, asseguram 
uma participação na rede eficaz, eficiente e 
segura.

Or. en

Alteração 119
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Dever-se-á estabelecer uma 
infraestrutura de partilha de informações 
segura que permita o intercâmbio de 
informações sensíveis e confidenciais no 
âmbito da rede de cooperação. Sem 
prejuízo da sua obrigação de notificar 
incidentes e riscos de dimensão europeia à 
rede de cooperação, o acesso às 
informações confidenciais de outros 
Estados-Membros só deve ser concedido 
aos Estados-Membros que demonstrem que 
os seus recursos e processos técnicos, 
financeiros e humanos, bem como a sua 
infraestrutura de comunicação, asseguram 
uma participação na rede eficaz, eficiente e 
segura.

(14) Dever-se-á estabelecer uma 
infraestrutura de partilha de informações 
segura que permita o intercâmbio de 
informações sensíveis e confidenciais no 
âmbito da rede de cooperação. Sem 
prejuízo da sua obrigação de notificar 
incidentes e riscos de dimensão europeia à 
rede de cooperação, o acesso às 
informações confidenciais de outros 
Estados-Membros só deve ser concedido 
aos Estados-Membros que demonstrem que 
os seus recursos e processos técnicos, 
financeiros e humanos, bem como a sua 
infraestrutura de comunicação, asseguram 
uma participação na rede eficaz, eficiente e 
segura. Devem ser sempre aplicados 
métodos transparentes que evitem 
qualquer arbitrariedade entre os 
Estados-Membros.

Or. es

Alteração 120
Christian Engström

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 
estar limitados apenas ao estritamente 
necessário e surgir da forma mais 
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anónima possível.

Or. en

Alteração 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 publicar 
informações não confidenciais sobre os 
incidentes e riscos em espaços digitais 
predominantes nos quais, além de nos 
sítios Web, seja facilitada a consulta 
através de suporte móvel e tablet.

Or. es

Alteração 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Neste âmbito, devem ser tidos 
especialmente em conta os setores sociais 
mais vulneráveis, tais como os cidadãos 
afetados pelo fosso digital ou as minorias 
de população expostas às redes sociais. 
Também é necessário um esforço especial 
na sensibilização e na educação para a 
cidadania. Os Estados-Membros devem 
garantir que as PME possam reforçar os 
seus conhecimentos sobre SRI e as suas 
capacidades em matéria de 
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cibersegurança.

Or. es

Alteração 123
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A fim de facilitar a cooperação 
entre os Estados-Membros e a Comissão 
nos seus esforços transfronteiriços para 
prevenir, identificar e responder a 
incidentes de segurança na rede e nos 
dados, a ENISA deve conceber e operar a 
nível europeu um sistema de alerta rápido 
e resposta que funcione em paralelo com 
os sistemas em utilização nos 
Estados-Membros.

Or. el

Justificação

Nos casos em que surjam problemas relacionados com a cibersegurança envolvendo mais do 
que um Estado-Membro, a ENISA deve ser dotada dos recursos necessários para intervir e 
emitir o alerta a nível europeu, de modo a assegurar uma resposta comum mais eficaz por 
parte dos Estados-Membros em cooperação com as autoridades nacionais relevantes e 
balcões únicos. 

Alteração 124
Christian Engström

Proposta de diretiva
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) Dado o caráter global dos problemas 
de SRI, é necessário reforçar a cooperação 
internacional para melhorar as normas de 
segurança e o intercâmbio de informações 
e promover uma abordagem comum global 
das questões de SRI.

(21) Dado o caráter global dos problemas 
de SRI, é necessário reforçar a cooperação 
internacional para melhorar as normas de 
segurança e o intercâmbio de informações 
e promover uma abordagem comum global 
das questões de SRI. Qualquer quadro 
para uma tal cooperação internacional 
deve estar sujeito às disposições da 
Diretiva 95/46/CE e do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001.

Or. en

Alteração 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de não impor encargos 
financeiros e administrativos 
desproporcionados aos pequenos 
operadores e aos utilizadores, os requisitos 
devem ser proporcionais ao risco 
apresentado pela rede ou sistema 
informático em causa, devendo as medidas 
ter em conta os mais recentes progressos 
técnicos. Estes requisitos não serão 
aplicáveis às microempresas.

(27) A fim de não impor encargos 
financeiros e administrativos 
desproporcionados aos pequenos 
operadores e aos utilizadores, os requisitos 
devem ser proporcionais ao risco 
apresentado pela rede ou sistema 
informático em causa, devendo as medidas 
ter em conta os mais recentes progressos 
técnicos. Estes requisitos não serão 
aplicáveis às microempresas, que devem 
poder contar com um mecanismo 
financeiro de apoio apropriado, que lhes 
permita cumprir os requisitos exigidos.

Or. es

Alteração 126
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) As autoridades competentes deverão 
esforçar-se por manter canais informais e 
de confiança para a partilha de informações 
entre os operadores do mercado e entre o 
setor público e o setor privado. Deverá 
existir um justo equilíbrio entre a 
publicidade dada aos incidentes 
comunicados às autoridades competentes e 
o interesse do público em ser informado 
acerca das ameaças que comportem 
eventuais danos comerciais e de reputação 
para as administrações públicas e os 
operadores do mercado que comunicam 
esses incidentes. No cumprimento das 
obrigações de notificação, as autoridades 
competentes deverão ter em especial 
atenção a necessidade de manter as 
informações sobre as vulnerabilidades dos 
produtos estritamente confidenciais antes 
da divulgação das medidas de segurança 
adequadas para as resolver.

(28) As autoridades competentes deverão 
esforçar-se por manter canais informais e 
de confiança para a partilha de informações 
entre os operadores do mercado e entre o 
setor público e o setor privado. Deverá 
existir um justo equilíbrio entre a 
publicidade dada aos incidentes 
comunicados às autoridades competentes e 
o interesse do público em ser informado 
acerca das ameaças que comportem 
eventuais danos comerciais e de reputação 
para as administrações públicas e os 
operadores do mercado que comunicam 
esses incidentes. No cumprimento das 
obrigações de notificação, as autoridades 
competentes deverão ter em especial 
atenção a necessidade de manter as 
informações sobre as vulnerabilidades dos 
produtos estritamente confidenciais antes 
da divulgação das medidas de segurança 
adequadas para as resolver. Os direitos 
fundamentais de informação e 
comunicação próprios dos Estados de 
direito nunca devem ser restringidos ou 
anulados. 

Or. es

Alteração 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) As autoridades competentes devem ser 
dotadas dos meios necessários para 
desempenharem as suas funções, incluindo 
o poder de obter informações suficientes 
dos operadores do mercado e das 

(29) As autoridades competentes devem ser 
dotadas dos meios necessários para 
desempenharem as suas funções, incluindo 
o poder de obter informações suficientes 
dos operadores do mercado e das 
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administrações públicas com o objetivo de 
avaliarem o nível de segurança das redes e 
dos sistemas informáticos, bem como 
dados completos e fiáveis sobre eventuais 
incidentes que tenham tido impacto no seu 
funcionamento.

administrações públicas com o objetivo de 
avaliarem o nível de segurança das redes e 
dos sistemas informáticos, bem como 
dados completos e fiáveis sobre eventuais 
incidentes que tenham tido impacto no seu 
funcionamento. As autoridades 
competentes devem poder exigir 
responsabilidades aos fornecedores de 
software e hardware ou de serviços 
deficientes que contribuam diretamente 
para a ocorrência de um incidente de SRI.

Or. es

Alteração 128
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) As autoridades competentes devem ser 
dotadas dos meios necessários para 
desempenharem as suas funções, incluindo 
o poder de obter informações suficientes 
dos operadores do mercado e das 
administrações públicas com o objetivo de 
avaliarem o nível de segurança das redes e 
dos sistemas informáticos, bem como 
dados completos e fiáveis sobre eventuais 
incidentes que tenham tido impacto no seu 
funcionamento.

As autoridades competentes, os balcões 
únicos e a ENISA devem ser dotados dos 
meios necessários para desempenharem as 
suas funções, incluindo o poder de obter 
informações suficientes dos operadores do 
mercado e das administrações públicas 
com o objetivo de avaliarem o nível de 
segurança das redes e dos sistemas 
informáticos, bem como dados completos e 
fiáveis sobre eventuais incidentes que 
tenham tido impacto no seu 
funcionamento.

Or. el

Alteração 129
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) Em muitos casos, o incidente é 
causado por atividades criminosas. É 
possível suspeitar da origem criminosa de 
um incidente mesmo que não existam 
provas suficientemente claras desde o 
início. Neste contexto, a cooperação 
adequada entre as autoridades competentes 
e as autoridades policiais e judiciais deverá 
inscrever-se numa resposta global e eficaz 
à ameaça de incidentes no domínio da 
segurança. Em especial, a promoção de um 
ambiente seguro, protegido e mais 
resiliente requer a notificação sistemática 
dos incidentes que se suspeite terem uma 
origem criminosa grave às autoridades 
responsáveis. O caráter de crime grave 
atribuído aos incidentes deverá ser avaliado 
à luz da legislação da UE sobre a 
cibercriminalidade.

(30) Em muitos casos, o incidente é 
causado por atividades criminosas. É 
possível suspeitar da origem criminosa de 
um incidente mesmo que não existam 
provas suficientemente claras desde o 
início. Neste contexto, a cooperação 
adequada entre as autoridades competentes, 
os balcões únicos, a ENISA e as 
autoridades policiais e judiciais deverá 
inscrever-se numa resposta global e eficaz 
à ameaça de incidentes no domínio da 
segurança. Em especial, a promoção de um 
ambiente seguro, protegido e mais 
resiliente requer a notificação sistemática 
dos incidentes que se suspeite terem uma 
origem criminosa grave às autoridades 
responsáveis. O caráter de crime grave 
atribuído aos incidentes deverá ser avaliado 
à luz da legislação da UE sobre a 
cibercriminalidade.

Or. el

Alteração 130
Christian Engström

Proposta de diretiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo do acervo da União em matéria 
de proteção de dados.
Quaisquer dados pessoais utilizados nos 
termos das disposições da presente 
diretiva devem estar limitados ao 
estritamente necessário e ser transmitidos 
apenas aos intervenientes estritamente 
necessários, bem como ser o mais 
anónimos possível, ou mesmo totalmente 
anónimos.
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Or. en

Alteração 131
Christian Engström

Proposta de diretiva
Considerando 30-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-B) A adoção, a nível da UE, de 
legislação geral em matéria de proteção 
de dados deve preceder a adoção de 
legislação sobre a cibersegurança a nível 
da UE. Por conseguinte, a presente 
diretiva só deve ser adotada após ter sido 
aprovado o regulamento geral sobre 
proteção de dados.

Or. en

Alteração 132
Christian Engström

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Os dados pessoais ficam em muitos 
casos comprometidos em consequência de 
incidentes. Neste contexto, as autoridades 
competentes e as autoridades 
encarregadas da proteção dos dados
devem cooperar e trocar informações sobre 
todas as questões pertinentes para
combater as violações de dados pessoais 
resultantes de incidentes. Os 
Estados-Membros cumprirão a obrigação 
de notificar os incidentes de segurança de 
um modo que minimize a carga 
administrativa caso o incidente em causa 
constitua também uma violação de dados 
pessoais, em conformidade com o 

(31) Os dados pessoais ficam em muitos 
casos comprometidos em consequência de 
incidentes. Neste contexto, as autoridades 
competentes devem cooperar e trocar 
informações, com operadores do mercado 
se for caso disso, de modo a combater 
violações de dados pessoais resultantes de 
incidentes, em conformidade com as 
regras aplicáveis em matéria de proteção 
de dados. Os Estados-Membros cumprirão 
a obrigação de notificar os incidentes de 
segurança de um modo que minimize a 
carga administrativa caso o incidente em 
causa constitua também uma violação de 
dados pessoais, em conformidade com o 
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Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados. Em colaboração 
com as autoridades competentes e as 
autoridades encarregadas da proteção de 
dados pessoais, a ENISA poderá dar a sua 
contribuição desenvolvendo mecanismos 
de intercâmbio de informações e modelos 
que evitem a necessidade de dois modelos 
de notificação. Este único modelo de 
notificação facilitaria a comunicação de 
incidentes que comprometam os dados 
pessoais, aligeirando assim a carga 
administrativa que recai sobre as empresas 
e as administrações públicas.

Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados. Em colaboração 
com as autoridades competentes e as 
autoridades encarregadas da proteção de 
dados pessoais, a ENISA poderá dar a sua 
contribuição desenvolvendo mecanismos 
de intercâmbio de informações e modelos 
que evitem a necessidade de dois modelos 
de notificação. Este único modelo de 
notificação facilitaria a comunicação de 
incidentes que comprometam os dados 
pessoais, aligeirando assim a carga 
administrativa que recai sobre as empresas 
e as administrações públicas.

Or. en

Alteração 133
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A fim de permitir o bom 
funcionamento da rede de cooperação, o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado à Comissão no que diz 
respeito à definição dos critérios a 
cumprir para que um Estado-Membro 
seja autorizado a participar num sistema 
seguro de troca de informações, a uma 
melhor especificação dos eventos 
desencadeadores de um alerta rápido e à 
definição das condições em que os 
operadores de mercado e as 
administrações públicas são obrigados a 
notificar os incidentes.

(34) A fim de permitir o bom 
funcionamento da rede de cooperação, o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado à Comissão no que diz 
respeito a uma melhor especificação dos 
eventos desencadeadores de um alerta 
rápido.

Or. en
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Justificação

A presente alteração substitui a 17 e reflete as novas alterações do relator feitas aos 
artigos 9.º, 10.º e 18.º (vide igualmente justificação para o artigo 18.º).

Alteração 134
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação da presente 
diretiva, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão no 
que diz respeito à cooperação com as 
autoridades competentes no âmbito da 
rede de cooperação, ao acesso às
infraestruturas seguras de partilha de 
informações, ao plano de cooperação da 
União em matéria de SRI, aos meios e 
procedimentos aplicáveis à informação do 
público sobre a ocorrência de incidentes e 
às normas e/ou especificações técnicas 
pertinentes para a SRI. Essas 
competências deverão ser exercidas 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.

(36) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação da presente 
diretiva, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão no 
que diz respeito à cooperação com os 
balcões únicos no âmbito da rede de 
cooperação, sem prejuízo dos mecanismos 
de cooperação existentes a nível nacional, 
ao conjunto comum de normas de 
interligação e de segurança para as
infraestruturas seguras de partilha de 
informações, ao plano de cooperação da 
União em matéria de SRI, bem como aos 
meios e procedimentos aplicáveis à 
notificação de incidentes com um impacto 
significativo. Essas competências deverão 
ser exercidas 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.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 20 e visa corrigir um erro presente na proposta da 
Comissão a respeito do conteúdo do ato de execução previsto, bem como refletir a nova 
alteração proposta para o artigo 9.º, n.º 3.
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Alteração 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Na aplicação da presente diretiva, a 
Comissão deve assegurar as ligações 
adequadas com os comités setoriais 
pertinentes e os organismos competentes 
criados a nível da UE, em especial no 
domínio da energia, transportes e saúde.

(37) Na aplicação da presente diretiva, a 
Comissão deve assegurar as ligações 
adequadas com os comités setoriais 
pertinentes e os organismos competentes 
criados a nível da UE, em especial no 
domínio da energia, dos transportes, da 
saúde e militar.

Or. es

Alteração 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) A luta contra a cibercriminalidade 
deve ser complementada com o combate à 
espionagem entre Estados, que põe em 
causa a soberania da UE e dos seus 
Estados-Membros. A presente diretiva 
deve proteger os cidadãos, as empresas, as 
instituições públicas e privadas, bem 
como os Estados e os governos de crimes 
comuns, redes organizadas, espionagem e 
outros cibercrimes.

Or. es

Alteração 137
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em 
especial, o direito ao respeito pelas 
comunicações e vida privadas, a proteção 
de dados pessoais, a liberdade de empresa, 
o direito de propriedade, o direito a recurso 
judicial e o direito a ser ouvido. A presente 
diretiva deve ser aplicada de acordo com 
esses direitos e princípios,

(41) A presente diretiva não pode, em caso 
algum, restringir ou anular os direitos 
fundamentais e os princípios reconhecidos 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, em especial, o direito ao 
respeito pela vida privada, o direito à 
informação e à comunicação, a proteção 
de dados, a liberdade de empresa, o direito 
de propriedade, o direito a recurso judicial 
e o direito a ser ouvido. A presente diretiva 
deve ser aplicada de acordo com esses 
direitos e princípios,

Or. es

Alteração 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece medidas 
destinadas a garantir um elevado nível de 
segurança das redes e da informação (a 
seguir designada «SRI») na União.

1. A presente diretiva estabelece medidas 
destinadas a garantir um elevado nível de 
segurança das redes e da informação (a 
seguir designada «SRI») na União, 
oferecendo um ambiente digital seguro e 
fiável, garantindo a neutralidade da rede 
e o direito universal às telecomunicações 
e a todos os serviços conexos.

Or. es

Alteração 139
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) estabelece requisitos de segurança para 
os operadores do mercado e as 
administrações públicas.

(c) estabelece requisitos de segurança para 
os operadores do mercado e as 
administrações públicas, que garantem 
que não há margem de 
discricionariedade.

Or. es

Alteração 140
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º°2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) estabelece requisitos de segurança para 
os operadores do mercado e as 
administrações públicas.

(c) estabelece requisitos de segurança para 
os operadores do mercado.

Or. en

Justificação

Para efeitos de conformidade com a limitação do âmbito da alteração relativa ao capítulo IV. 
As administrações públicas não devem ser incluídas no âmbito desse capítulo, na medida em 
que a sua pertinência para o funcionamento do mercado interno é limitada e, devido à sua 
missão pública, devem ser diligentes. Por conseguinte, não seriam adequadas as mesmas 
obrigações que se colocam aos operadores do mercado.

Alteração 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os requisitos de segurança previstos no 
artigo 14.º não se aplicam às empresas 
que oferecem redes de comunicações 
públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público na 
aceção da Diretiva 2002/21/CE, que 
devem cumprir os requisitos de 
integridade e segurança específicos 
previstos nos artigos 13.º-A e 13.º-B dessa 
diretiva, nem aos prestadores de serviços 
de confiança.

Suprimido

Or. es

Alteração 142
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A presente diretiva também não 
prejudica a aplicação da Diretiva 95/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 1995, relativa à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, nem da 
Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho 
de 2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
setor das comunicações eletrónicas, nem 
do Regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados.

5. A presente diretiva também não 
prejudica a aplicação da Diretiva 95/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 1995, relativa à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, nem da 
Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho 
de 2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
setor das comunicações eletrónicas, nem 
do Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de dezembro de 2000, relativo à 
proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais 
pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados. Qualquer uso dos dados pessoais 
deve estar limitado ao estritamente 
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necessário para efeitos da presente 
diretiva, devendo esses dados ser o mais 
anónimos possível, ou mesmo totalmente 
anónimos.

Or. en

Alteração 143
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A partilha de informações no quadro da 
rede de cooperação nos termos do 
capítulo III e as notificações de incidentes 
que afetam a SRI ao abrigo do artigo 14.º 
podem requerer o tratamento de dados 
pessoais. Esse tratamento, que é necessário 
para alcançar os objetivos de interesse 
público prosseguidos pela presente 
diretiva, deve ser autorizado pelo 
Estado-Membro em conformidade com o 
artigo 7.º da Diretiva 95/46/CE e com a 
Diretiva 2002/58/CE, tal como transpostos 
para o direito nacional.

6. A partilha de informações no quadro da 
rede de cooperação nos termos do 
capítulo III e as notificações de incidentes 
que afetam a SRI ao abrigo do artigo 14.º 
podem requerer o tratamento de dados 
pessoais. Esse tratamento, que é necessário 
para alcançar os objetivos de interesse 
público prosseguidos pela presente 
diretiva, deve ser autorizado pelo 
Estado-Membro em conformidade com o 
artigo 7.º da Diretiva 95/46/CE e com a 
Diretiva 2002/58/CE, tal como transpostos 
para o direito nacional. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os operadores do mercado e as 
autoridades competentes não são 
responsabilizados pela utilização de dados 
pessoais necessários para a troca de 
informações no âmbito da rede de 
cooperação.

Or. en

Alteração 144
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 2
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Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros não devem ser 
impedidos de adotar ou manter disposições 
que assegurem um nível de segurança 
superior, desde que tal não prejudique o 
cumprimento das obrigações que lhes 
incumbem por força da legislação da 
União.

Os Estados-Membros devem adotar ou 
manter disposições que assegurem um 
nível de segurança superior, desde que tal 
prejudique o cumprimento das obrigações 
que lhes incumbem por força da legislação 
da União e os fins de segurança nacional.

Or. en

Alteração 145
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-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;

Or. en

Alteração 146
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Risco»: qualquer circunstância ou 
evento com um efeito adverso potencial na 
segurança;

(3) «Risco»: qualquer circunstância ou 
evento razoavelmente identificável com 
um efeito adverso potencial na segurança;

Or. en
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Alteração 147
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Serviço da sociedade da 
informação»: um serviço na aceção do 
artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 98/34/CE;

Suprimido

Or. en

Alteração 148
Toine Manders

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

Texto da Comissão Alteração

(a) um fornecedor de serviços da 
sociedade de informação que permitem a 
prestação de outros serviços da sociedade 
da informação, cuja lista não exaustiva 
consta do anexo II;

Suprimido

Or. en

Alteração 149
Christian Engström

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 

(b) um operador de infraestruturas críticas 
essenciais para a manutenção da
estabilidade e da resiliência económicas, 
da saúde pública, da segurança pública 
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bolsa e da saúde, cuja lista não exaustiva 
consta do anexo II.

ou de qualquer combinação das mesmas, 
e cuja interrupção ou destruição teria um 
impacto significativo num 
Estado-Membro, em resultado da 
impossibilidade de continuar a assegurar 
essas funções, cuja lista não exaustiva 
consta do anexo II.

Or. en

Alteração 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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 e da saúde, cuja lista não exaustiva 
consta do anexo II, na medida em que as 
redes e os sistemas informáticos em causa 
estejam diretamente relacionados com 
essas infraestruturas;

Or. en

Justificação

É necessário introduzir uma abordagem «por infraestrutura» em vez de uma puramente de 
«setor». De facto, nem todas as redes e sistemas informáticos de um operador de 
infraestruturas críticas são «críticos» no sentido de serem essenciais para a manutenção das 
atividades vitais (por exemplo, redes e sistemas informáticos relacionados com a manutenção 
de equipamento). Apenas as redes e os sistemas informáticos diretamente ligados a 
infraestruturas críticas devem estar sujeitos à presente diretiva.

Alteração 151
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) «Microempresa»: conforme 
definido no artigo 2.º, n.º 3, da 
Recomendação da Comissão, de 6 de maio 
de 20031, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas, não consiste 
num «operador do mercado» no âmbito 
desta definição, salvo se funcionar como 
afiliada de um operador de 
infraestruturas críticas, conforme 
definido na aceção da alínea b) do n.º 1 
do presente ponto.
_____________
1 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Alteração 152
Andrães Schwab, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Suprimido
Princípio

Os Estados-Membros devem garantir um 
elevado nível de segurança das redes e dos 
sistemas informáticos no seu território, 
em conformidade com a presente diretiva.

Or. en

Justificação

Supressão necessária a fim de evitar a duplicação do artigo 1.º, n.º 1. Além disso, os 
Estados-Membros apenas podem assegurar o cumprimento de acordo com os requisitos 
previstos na presente diretiva. Um princípio geral para assegurar um elevado nível de 
segurança não é viável.
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Alteração 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir um 
elevado nível de segurança das redes e dos 
sistemas informáticos no seu território, em 
conformidade com a presente diretiva.

Os Estados-Membros devem garantir um 
elevado nível de segurança das redes e dos 
sistemas informáticos no seu território, em 
conformidade com a presente diretiva. A 
luta contra a cibercriminalidade deve ser 
complementada com o combate à 
espionagem entre Estados, que põe em 
causa a soberania da UE e dos seus 
Estados-Membros.

Or. es

Alteração 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Planos de investigação e 
desenvolvimento e descrição do modo 
como estes planos refletem as prioridades 
estabelecidas.

(e) Planos de investigação e 
desenvolvimento e descrição do modo 
como estes planos refletem as prioridades 
estabelecidas, em que as universidades e 
os centros de investigação tenham um 
papel determinante.

Or. es

Alteração 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) Programas de qualidade 
estabelecidos com a máxima diligência e 
os desenvolvimentos necessários para 
executar e ampliar a presente diretiva. A 
construção de qualquer aplicação deve ser 
efetuada em código reutilizável e, dentro 
do possível, através da utilização de 
software livre.

Or. es

Alteração 156
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Um plano de avaliação dos riscos para 
identificar os riscos e avaliar os impactos 
de potenciais incidentes;

(a) Um quadro de gestão dos riscos que 
estabeleça uma metodologia para a 
identificação, a definição de prioridades, 
a avaliação e o tratamento de riscos, a 
avaliação dos impactos de potenciais 
incidentes, as opções de prevenção e de 
controlo, bem como que defina critérios 
para a escolha de possíveis medidas 
preventivas;

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 29. A proposta da Comissão teria um alcance 
excessivo relativamente a questões de segurança nacional dos Estados-Membros e teria 
tornado o plano de cooperação impraticável e demasiado complexo para ser eficaz.

Alteração 157
Christian Engström
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Um plano de avaliação dos riscos para 
identificar os riscos e avaliar os impactos 
de potenciais incidentes;

(a) Um plano de avaliação dos riscos para 
identificar os riscos e avaliar os impactos 
de potenciais incidentes; este plano deve 
ser revisto e atualizado anualmente;

Or. en

Alteração 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A publicação de um diretório em 
linha de todas as entidades abrangidas 
pelos requisitos da diretiva no atinente à 
gestão de riscos e à notificação, 
garantindo que não existe qualquer 
restrição do direito à informação dos 
cidadãos de qualquer Estado-Membro, e 
exigindo a elaboração de um plano de 
transparência sobre a gestão e 
procedimentos relativos à SRI.

Or. es

Alteração 159
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A melhoria em termos de 
armazenagem e de utilização de 
palavras-chave, como aumentar a 
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utilização da função de Hash ou de 
serviços de gestão de palavras-chave.

Or. en

Alteração 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) A consideração especial dos setores 
sociais mais vulneráveis, como os 
cidadãos afetados pelo fosso digital ou as 
minorias de população expostas às redes 
sociais.

Or. es

Alteração 161
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A estratégia e o plano de cooperação 
nacionais em matéria de SRI devem ser 
comunicados à Comissão no prazo de um 
mês a contar da data da sua adoção.

3. A estratégia e o plano de cooperação 
nacionais em matéria de SRI devem ser 
comunicados à Comissão no prazo de três 
meses a contar da data da sua adoção.

Or. en

Alteração 162
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 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 ou 
mais autoridades nacionais civis 
competentes em matéria de segurança das 
redes e dos sistemas informáticos 
(doravante designada(s) «autoridade(s)
competente(s)»).

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 32 e visa especificar melhor qual o tipo de 
instituição que deve desempenhar a função de autoridade nacional competente.

Alteração 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes controlam a 
aplicação da presente diretiva a nível 
nacional e contribuem para a sua aplicação 
coerente em toda a União.

2. As autoridades competentes controlam a 
aplicação da presente diretiva a nível 
nacional e contribuem para a sua aplicação 
coerente em toda a União. Além disso, 
fazem um seguimento da aplicação dos 
aspetos da SRI no seu âmbito.

Or. es

Alteração 164
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso um Estado-Membro designe 
mais de uma autoridade competente, deve 
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designar uma autoridade nacional civil, 
por exemplo uma autoridade competente, 
enquanto balcão único nacional para a 
segurança das redes e dos sistemas 
informáticos (doravante designado 
«balcão único»). Caso um 
Estado-Membro designe apenas uma 
autoridade competente, esta age também 
enquanto balcão único.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 33 e encontra-se em conformidade com a nova 
alteração do artigo 6.º, n.º 1, introduzida pelo relator. Visa especificar melhor qual o tipo de 
instituição que deve desempenhar a função de balcão único.

Alteração 165
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades competentes sejam notificadas
dos incidentes ocorridos pelas 
administrações públicas e pelos 
operadores do mercado, tal como 
especificado no artigo 14.º, n.º 2, e lhes 
sejam atribuídos poderes de execução e de 
repressão, tal como referido no artigo 15.º.

4. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades competentes e os balcões 
únicos, se for caso disso nos termos do 
n.º 2-A do presente artigo, sejam 
notificados dos incidentes ocorridos pelos 
operadores do mercado, tal como 
especificado no artigo 14.º, n.º 2, e lhes 
sejam atribuídos poderes de execução e de 
repressão, tal como referido no artigo 15.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 37. Visa clarificar a função de diferentes 
autoridades, de modo a evitar a duplicação de notificações às autoridades competentes e aos 
balcões únicos. Tendo em conta que as notificações de incidentes em alguns setores são já 
fornecidas por organismos da União, deve evitar-se a duplicação.
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Alteração 166
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que a legislação previr um 
organismo regulador ou de supervisão da 
União específico do setor, nomeadamente 
no que se refere às redes e aos sistemas 
informáticos, este organismo recebe as 
notificações dos incidentes nos termos do 
artigo 14.º, n.º 2, dos operadores do 
mercado em causa nesse setor e são-lhe 
conferidos os poderes de aplicação e de 
execução referidos no artigo 15.º. Este 
organismo da União deve cooperar 
estreitamente com as autoridades 
competentes e com o balcão único do 
Estado-Membro de acolhimento no que se 
refere a estas obrigações. O balcão único 
do Estado-Membro de acolhimento 
representa o organismo da União 
relativamente às obrigações previstas no 
capítulo III.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 37. Visa clarificar a função de diferentes 
autoridades, de modo a evitar a duplicação de notificações às autoridades competentes e aos 
balcões únicos. Tendo em conta que as notificações de incidentes em alguns setores são já 
fornecidas por organismos da União, deve evitar-se a duplicação.

Alteração 167
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes e a 1. Os balcões únicos e a Comissão, 
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Comissão devem constituir uma rede 
(«rede de cooperação») para cooperarem 
contra os riscos e os incidentes que afetem 
as redes e os sistemas informáticos.

juntamente com a ENISA se esta o 
solicitar, devem constituir uma rede («rede 
de cooperação») para cooperarem na 
criação de procedimentos de deteção, 
análise e resposta na abordagem dos 
problemas de segurança e dos riscos ou
dos incidentes que afetem as redes e os 
sistemas informáticos. 

Or. el

Alteração 168
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A rede de cooperação põe em 
comunicação permanente a Comissão e as 
autoridades competentes. Quando for 
solicitada, a Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da informação 
(«ENISA») apoiará a rede de cooperação, 
fornecendo conhecimentos especializados e 
aconselhamento.

2. A rede de cooperação põe em 
comunicação permanente a Comissão e os 
balcões únicos. Quando for solicitada, a 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da informação («ENISA») apoiará 
a rede de cooperação, fornecendo 
conhecimentos especializados e 
aconselhamento. Se for caso disso, os 
operadores do mercado e os fornecedores 
de soluções de cibersegurança podem 
igualmente ser convidados a participar 
nas atividades da rede de cooperação 
referidas no n.º 3, alíneas (g), (h) e (i).

Or. en

Justificação

Além das alterações do relator que permitem a inclusão de operadores do mercado na rede 
de colaboração, deve ter-se igualmente em consideração o envolvimento de fornecedores de 
cibersegurança que podem acrescentar valor significativo, pois estas organizações podem 
fornecer informações em termos de ameaças informáticas recolhidas junto das suas bases de 
clientes, bem como em termos de uma visão consolidada dos requisitos, desafios e melhores 
práticas numa vasta gama de grupos de clientes.
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Alteração 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Publicar periodicamente num sítio Web 
comum informações não confidenciais 
sobre alertas rápidos em curso e a resposta 
coordenada;

(c) Publicar periodicamente informações 
não confidenciais sobre alertas rápidos em 
curso e a resposta coordenada, em espaços 
digitais predominantes nos quais, além de 
nos sítios Web, seja facilitada a consulta 
através de suporte móvel e tablet;

Or. es

Alteração 170
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Debater e avaliar conjuntamente, a 
pedido de um Estado-Membro ou da 
Comissão, uma ou mais estratégias e 
planos de cooperação nacionais em matéria 
de SRI referidos no artigo 5.º, no âmbito da 
presente diretiva;

(d) Debater e avaliar conjuntamente uma 
ou mais estratégias e planos de cooperação 
nacionais em matéria de SRI referidos no 
artigo 5.º, no âmbito da presente diretiva;

Or. en

Justificação

A possibilidade de ocorrerem pedidos individuais por parte de Estados-Membros ou da 
Comissão teria um alcance demasiado excessivo e prejudicaria as condições prévias do 
funcionamento construtivo dessa rede de cooperação.

Alteração 171
Andrães Schwab
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Debater e avaliar conjuntamente, a 
pedido de um Estado-Membro ou da 
Comissão, a eficácia das CERT, em 
particular aquando da realização de 
exercícios de SRI a nível da União;

(e) Debater e avaliar conjuntamente a 
eficácia das CERT, em particular aquando 
da realização de exercícios de SRI a nível 
da União;

Or. en

Justificação

A possibilidade de ocorrerem pedidos individuais por parte de Estados-Membros ou da 
Comissão teria um alcance demasiado excessivo e prejudicaria as condições prévias do 
funcionamento construtivo dessa rede de cooperação.

Alteração 172
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Cooperar e trocar informações sobre 
todas as questões pertinentes com o Centro 
Europeu da Cibercriminalidade na 
Europol e com outros organismos 
europeus competentes, em especial nos 
domínios da proteção de dados, energia, 
transportes, banca, bolsa e saúde;

(f) Cooperar e trocar conhecimentos 
especializados sobre questões pertinentes 
relativas a segurança das redes e da 
informação, em especial nos domínios da 
proteção de dados, energia, transportes, 
banca, mercados financeiros e saúde com 
o Centro Europeu da Cibercriminalidade 
na Europol e com outros organismos 
europeus competentes;

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 44 e visa clarificar o tipo de informações trocadas 
com o EC3 e com outros organismos europeus competentes.
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Alteração 173
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Organizar análises regulares pelos 
pares das capacidades e do grau de 
preparação;

Suprimido

Or. en

Justificação

O relator apoia a rede de cooperação; contudo, uma análise realizada pelos pares pode 
interferir em aspetos significativos da segurança nacional que não seriam abrangidos pelo 
artigo 114.º do TFUE.

Alteração 174
Andrães Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Desenvolver, em cooperação com a 
ENISA, linhas de orientação para 
critérios específicos do setor relativos à 
notificação de incidentes significativos, 
além dos parâmetros previstos no 
artigo 14.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A presente alteração deve surgir após a alteração 45 (artigo 6.º, n.º 3, alínea i-A) (nova)). A 
referência ao artigo 14.º, n.º 2, deve ser considerada em conjunto com as alterações 56 a 59. 
Embora a presente diretiva preveja critérios horizontais, transectoriais, desencadeadores de 
uma notificação, é necessário estabelecer critérios específicos do setor. A fim de se alcançar 
uma aplicação específica do setor em toda a União, os critérios devem ser desenvolvidos na 
rede e em cooperação com a ENISA.
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Alteração 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades competentes devem 
consultar as administrações públicas e os 
operadores do mercado em questão antes 
de ser realizada qualquer troca, no âmbito 
da rede de cooperação, de informações 
sensíveis e confidenciais relativas aos 
riscos e incidentes que afetam as suas 
redes e sistemas informáticos.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende tornar o processo de troca de informações através da rede de 
cooperação mais inclusivo, tendo em consideração potenciais comentários e observações a 
serem feitos pelas administrações públicas ou pelos operadores do mercado relativamente a 
informações sensíveis ou confidenciais relativas aos riscos e incidentes que afetam as suas 
redes e sistemas informáticos. As autoridades competentes podem ter em conta estas 
observações, apesar de não serem vinculativas.

Alteração 176
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve estabelecer, por meio 
de atos de execução, as modalidades 
necessárias para facilitar a cooperação 
entre as autoridades competentes e a 
Comissão referida nos n.os 2 e 3. Os atos de 
execução correspondentes devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento de consulta referido no 

4. A Comissão deve estabelecer, por meio 
de atos de execução, as modalidades 
necessárias para facilitar a cooperação 
entre as autoridades competentes e a 
Comissão referida nos n.os 2 e 3. Os atos de 
execução correspondentes devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
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artigo 19.º, n.º 2. artigo 19.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 177
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 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.

Or. en

Alteração 178
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os critérios de participação dos 
Estados-Membros no sistema de partilha 
de informações devem garantir a 
observação de um elevado nível de 
segurança e de resiliência por todos os 
participantes, em todas as etapas do 
tratamento, inclusive através de medidas 
adequadas de confidencialidade e de 
segurança, em conformidade com os 
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artigos 16.º e 17.º da Diretiva 95/46/CE e 
os artigos 21.º e 22.º do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001.

Or. en

Alteração 179
Andrães Schwab, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 18.º para definir os critérios a 
cumprir para que um Estado-Membro 
seja autorizado a participar num sistema 
de partilha de informações seguro, no que 
diz respeito:

Suprimido

(a) à disponibilidade de uma 
infraestrutura de comunicação e 
informação segura e resiliente a nível 
nacional, compatível e interoperável com 
a infraestrutura segura da rede de 
cooperação em conformidade com o 
artigo 7.º, n.º 3,
(b) à existência de recursos e processos 
técnicos, financeiros e humanos 
adequados para permitir às autoridades 
competentes e às CERT uma participação 
eficaz, eficiente e segura no sistema de 
troca de informações seguro nos termos 
do artigo 6.º, n.º 3, do artigo 7.º, n.º 2, e do 
artigo 7.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 47.
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Alteração 180
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 18.º para definir os critérios a 
cumprir para que um Estado-Membro seja 
autorizado a participar num sistema de 
partilha de informações seguro, no que diz 
respeito:

2. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 18.º para definir os critérios a 
cumprir para que um Estado-Membro seja 
autorizado a participar no sistema de 
partilha de informações seguro, no que diz 
respeito:

Or. en

Alteração 181
Andrães Schwab, Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, decisões sobre o acesso dos 
Estados-Membros a esta infraestrutura 
segura, de acordo com os critérios 
referidos nos n.os 2 e 3. Esses atos de 
execução devem ser adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 19.º, n.º 3.

3. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, um conjunto de normas de 
interligação e de segurança que os 
balcões únicos devem cumprir antes de 
trocarem informações sensíveis e 
confidenciais na rede de cooperação. 
Esses atos de execução devem ser adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 19.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Deve ser criado um conjunto comum de normas de interligação e de segurança, a fim de 
proteger informação e conduzir a um processo transparente e a uma maior partilha de 
informações entre Estados-Membros, baseada na confiança mútua.
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Alteração 182
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes ou a 
Comissão devem emitir um alerta rápido 
na rede de cooperação sobre os riscos e 
incidentes que preencham, pelo menos, 
uma das seguintes condições:

1. Os balcões únicos; a Comissão ou a 
ENISA devem emitir um alerta rápido na 
rede de cooperação sobre os riscos e 
incidentes que preencham, pelo menos, 
uma das seguintes condições:

Or. el

Alteração 183
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aumentem rapidamente ou possam 
aumentar rapidamente em escala;

Suprimido

Or. en

Justificação

Este critério seria permanentemente cumprido e desencadeia um conjunto desproporcionado 
de alertas rápidos que excede as capacidades das autoridades. Além disso, o aumento de um 
risco ou incidente em si não exige necessariamente medidas a nível da União.

Alteração 184
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Excedam ou possam exceder a (b) O balcão único estime que o risco ou 
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capacidade nacional de resposta; incidente exceda potencialmente a 
capacidade nacional de resposta;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa especificar melhor os critérios desencadeadores de alertas rápidos. 
Devem ser feitas mais especificações através de atos delegados, a fim de se conferir 
neutralidade técnica e refletir condições específicas do setor.

Alteração 185
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Afetem ou possam afetar mais de um 
Estado-Membro.

(c) Os balcões únicos ou a Comissão 
avaliem que o risco ou incidente afeta 
mais de um Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa especificar melhor os critérios desencadeadores de alertas rápidos. 
Devem ser feitas mais especificações através de atos delegados, a fim de se manter neutro a 
nível técnico e refletir condições específicas do setor.

Alteração 186
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os membros da rede de cooperação 
apenas podem tornar pública a 
informação recebida relativa a riscos e 
incidentes após terem recebido aprovação 
por parte da autoridade nacional 
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competente em matéria de notificação. 

Or. en

Alteração 187
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A ENISA deve, em cooperação com a 
Comissão, conceber e operar a nível 
europeu um sistema de alerta rápido e de 
resposta que funcione em paralelo com os 
sistemas em utilização nos 
Estados-Membros;

Or. el

Alteração 188
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O n.º 1 do presente artigo já especifica as condições sob as quais devem ser desencadeados 
alertas rápidos. Por conseguinte, a possibilidade de mais pedidos não especificados por parte 



PE519.685v01-00 48/73 AM\1004135PT.doc

PT

da Comissão ou de Estados-Membros individuais teria um alcance excessivo e prejudicaria a 
cooperação construtiva.

Alteração 189
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se se suspeitar que o risco ou incidente 
objeto de um alerta rápido é de natureza 
criminosa, as autoridades competentes ou 
a Comissão devem informar o Centro 
Europeu da Cibercriminalidade na Europol.

4. Se se suspeitar que o risco ou incidente 
objeto de um alerta rápido é de natureza 
criminosa grave e se o operador de 
mercado em causa tiver comunicado 
incidentes suspeitos de serem de natureza 
criminosa grave conforme referido no 
artigo 15.º, n.º 4, os Estados-Membros
devem assegurar que o Centro Europeu da 
Cibercriminalidade na Europol é 
informado, se for caso disso.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 50. Seguindo o princípio da legalidade, as 
autoridades, exceto as autoridades policiais e judiciais, não podem estar vinculadas a este 
princípio e notificar automaticamente incidentes criminais. Os contactos entre as autoridades 
não responsáveis pela aplicação da lei e o EC3 não podem ser regulados no contexto da 
presente diretiva.

Alteração 190
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os membros da rede de cooperação 
não tornam públicas quaisquer 
informações recebidas relativamente a 
riscos e incidentes nos termos do n.º 1, 
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sem terem recebido aprovação prévia por 
parte do balcão único notificante.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa salvaguardar a confiança e incentivar a partilha de informação 
através da coordenação da publicação de alertas rápidos.

Alteração 191
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os membros da rede de cooperação, 
bem como a Comissão, não tornam 
públicas quaisquer informações recebidas 
relativamente a riscos e incidentes nos 
termos do n.º 1, sem terem recebido 
aprovação prévia por parte do balcão 
único notificante; além disso, antes de 
partilhar informação na rede de 
cooperação, o balcão único notificante 
comunica a sua intenção ao operador do 
mercado a que se refere a informação e, 
caso considere adequado, torna anónima 
essa informação.

Or. en

Justificação

Este facto é importante por forma a construir confiança e incentivar a partilha de 
informação. Sem estas salvaguardas, as autoridades nacionais competentes e os operadores 
do mercado iriam provavelmente abster-se de notificar incidentes e de partilhar informação.

Alteração 192
Christian Engström
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Deve ser introduzida suficiente 
redundância num plano de resposta 
coordenada.

Or. en

Alteração 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Plano de cooperação da União em matéria 
de SRI

Plano de cooperação e estratégia europeia
em matéria de SRI

Or. es

Alteração 194
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O plano de cooperação da União em 
matéria de SRI deve ser elaborado de 
forma a que seja coerente com as 
estratégias e os planos de cooperação 
nacionais em matéria de SRI, conforme 
previsto no artigo 5.º da presente diretiva, 
incluindo, se for caso disso, o inventário 
referido no considerando 13-A.

Or. en
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Justificação

Vide a alteração proposta por Christian Engström, considerando 13-A (novo).

Alteração 195
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da possibilidade de a rede de 
cooperação manter uma cooperação 
informal a nível internacional, a União 
pode concluir acordos internacionais com 
países terceiros ou organizações 
internacionais, que permitam e organizem 
a sua participação em algumas atividades 
da rede de cooperação. Esses acordos 
devem ter em conta a necessidade de 
assegurar uma proteção adequada dos 
dados pessoais que circulam na rede de 
cooperação.

Sem prejuízo da possibilidade de a rede de 
cooperação manter uma cooperação 
informal a nível internacional, a União 
pode concluir acordos internacionais com 
países terceiros ou organizações 
internacionais, que permitam e organizem 
a sua participação em algumas atividades 
da rede de cooperação. Esses acordos 
devem ter em conta a necessidade de 
assegurar uma proteção adequada dos 
dados pessoais que circulam na rede de 
cooperação. A nível internacional, a 
União deve procurar influenciar os 
prestadores de serviços de redes sociais, 
de modo a que encontrar os acordos de 
segurança adequados não fique a cargo 
dos utilizadores e, pelo contrário, seja 
fornecida automaticamente a máxima 
segurança e encriptação das mensagens, 
após o que os utilizadores podem 
conscientemente permitir que as 
definições de segurança sejam reduzidas 
para fins específicos.

Or. en

Alteração 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 13
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Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da possibilidade de a rede de 
cooperação manter uma cooperação 
informal a nível internacional, a União 
pode concluir acordos internacionais com 
países terceiros ou organizações 
internacionais, que permitam e organizem 
a sua participação em algumas atividades 
da rede de cooperação. Esses acordos 
devem ter em conta a necessidade de 
assegurar uma proteção adequada dos 
dados pessoais que circulam na rede de 
cooperação.

Sem prejuízo da possibilidade de a rede de 
cooperação manter uma cooperação 
informal a nível internacional, a União 
pode concluir acordos internacionais com 
países terceiros ou organizações 
internacionais, que permitam e organizem 
a sua participação em algumas atividades 
da rede de cooperação. Esses acordos
devem ter em conta a necessidade de 
assegurar uma proteção adequada dos 
dados pessoais que circulam na rede de 
cooperação. Além disso, devem preservar 
também a soberania da UE e a 
independência das suas instituições e dos 
seus Estados-Membros.

Or. es

Alteração 197
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Nível de relevância dos operadores do 

mercado
Os Estados-Membros podem determinar o 
nível de relevância dos operadores do 
mercado, tendo em conta as 
especificidades dos setores, parâmetros 
como a importância de determinado 
operador do mercado para a manutenção 
de um nível suficiente do serviço setorial, 
o número de intervenientes fornecidos 
pelo operador do mercado e o período de 
tempo até a descontinuação dos serviços 
essenciais do operador do mercado ter um 
impacto negativo na manutenção de 
atividades económicas e societais vitais.
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Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte do capítulo IV e deve preceder o artigo 14.º do mesmo. Este 
artigo visa permitir uma classificação mais diferenciada do anexo II e, consequentemente, 
das obrigações previstas no capítulo IV. A notificação de incidentes deve ser feita por todos 
os operadores do mercado, independentemente do seu nível de relevância, embora a forma 
das auditorias de segurança possa ser adaptada ao nível específico de relevância do 
operador do mercado.

Alteração 198
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Capítulo IV – título

Texto da Comissão Alteração

 SEGURANÇA DAS REDES E DOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS DAS 
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS E DOS 
OPERADORES DO MERCADO

SEGURANÇA DAS REDES E DOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS DOS 
OPERADORES DO MERCADO

Or. en

Justificação

Conformidade com o projeto de relatório.

Alteração 199
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os 
operadores do mercado adotem medidas 
técnicas e organizacionais adequadas para 
gerir os riscos que se colocam à segurança 
das redes e dos sistemas informáticos que 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os
operadores do mercado adotem medidas 
técnicas e organizacionais adequadas para 
gerir os riscos que se colocam à segurança 
das redes e dos sistemas informáticos que 
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controlam e utilizam na sua atividade. 
Tendo em conta os progressos técnicos,
essas medidas devem garantir um nível de 
segurança adequado em função do risco 
existente. Em particular, devem ser 
tomadas medidas para impedir e minimizar 
o impacto dos incidentes que afetam a sua 
rede e sistema informático nos serviços 
essenciais oferecidos, assegurando assim a 
continuidade dos serviços assentes nessas 
redes e sistemas.

controlam e utilizam na sua atividade. 
Essas medidas devem assegurar um nível 
de segurança adequado em função do risco 
existente. Em particular, devem ser 
tomadas medidas eficazes e 
proporcionadas para impedir e minimizar 
o impacto dos incidentes que afetam a sua 
rede e sistema informático nos serviços 
essenciais oferecidos, assegurando assim a 
continuidade dos serviços essenciais 
assentes nessas redes e sistemas. Se for 
caso disso, as administrações públicas e 
os operadores do mercado devem 
igualmente, a expensas próprias, adotar 
medidas adequadas e imediatas para 
solucionar eventuais riscos de segurança 
novos e imprevistos, bem como 
restabelecer o nível de segurança normal 
do serviço.

Or. en

Alteração 200
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os 
operadores do mercado adotem medidas 
técnicas e organizacionais adequadas para 
gerir os riscos que se colocam à segurança 
das redes e dos sistemas informáticos que 
controlam e utilizam na sua atividade. 
Tendo em conta os progressos técnicos, 
essas medidas devem garantir um nível de 
segurança adequado em função do risco 
existente. Em particular, devem ser 
tomadas medidas para impedir e minimizar 
o impacto dos incidentes que afetam a sua 
rede e sistema informático nos serviços 
essenciais oferecidos, assegurando assim a 
continuidade dos serviços assentes nessas 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os operadores do mercado elencados 
no anexo II adotem medidas técnicas e 
organizacionais adequadas e 
proporcionadas para gerir os riscos que se 
colocam à segurança das redes e dos 
sistemas informáticos que controlam e 
utilizam na sua atividade. Tendo em conta 
os progressos técnicos, essas medidas 
devem garantir um nível de segurança 
adequado em função do risco existente. Em 
particular, devem ser tomadas medidas 
para impedir e minimizar o impacto dos 
incidentes que afetam a sua rede e sistema 
informático nos serviços essenciais 
oferecidos, assegurando assim a 
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redes e sistemas. continuidade dos serviços assentes nessas 
redes e sistemas.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 55.

Alteração 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de infraestruturas críticas, 
conforme definido no artigo 3.º, n.º 8, 
alínea b), devem notificar aqueles 
incidentes que, conforme definido no 
parágrafo anterior, estão diretamente 
relacionados com a proteção de uma 
infraestrutura crítica.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete a modificação introduzida no artigo 3.º, n.º 8, alínea b), 
relativamente à definição do segundo tipo de operador do mercado (operador de uma 
infraestrutura crítica). De facto, nem todas as redes e sistemas informáticos de um operador 
de infraestruturas críticas são «críticos» no sentido de serem essenciais para a manutenção 
das atividades vitais. Apenas as redes e sistemas informáticos diretamente ligados a 
infraestruturas críticas devem estar sujeitos à presente diretiva.

Alteração 202
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Esses parâmetros devem ser melhor 
especificados de acordo com o artigo 8.º, 
n.º 3, alínea i-B).

Or. en

Justificação

A presente alteração deve seguir as alterações 57, 58 e 59, como uma terceira frase do n.º 2. 
Esta alteração refere-se à nova alteração relativa às linhas de orientação apresentadas para 
o artigo 8.º, n.º 3.

Alteração 203
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os responsáveis pelo 
desenvolvimento de programas 
informáticos são responsáveis pela 
correção de falhas de segurança, no prazo 
de 24 horas após serem informados de 
casos graves e de 72 horas nos casos em 
que é pouco provável que os efeitos 
causem qualquer prejuízo financeiro 
significativo ou violação grave da 
privacidade.

Or. en

Alteração 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de avaliar se um incidente tem 
um impacto significativo na segurança 
dos serviços essenciais prestados pelas 
administrações públicas e pelos 
operadores do mercado, devem ser 
especialmente tidos em conta os seguintes 
critérios:
(a) O número de utilizadores dependentes 
deste serviço essencial afetados pelo 
incidente;
(b) A intensidade dos danos causados a 
esses utilizadores;
(c) A duração do incidente;
(d) O impacto económico e social do 
incidente;
(e) O impacto nos dados pessoais dos 
utilizadores, se for caso disso.

Or. en

Justificação

A noção de «impacto significativo» tem de ser especificada de modo a circunscrever melhor 
os incidentes a serem notificados. Esta lista não é exaustiva e podem ser tidos em conta 
outros critérios, dependendo da especificidade do incidente.

Alteração 205
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os responsáveis pelo 
desenvolvimento de programas 
informáticos comerciais não estão 
protegidos pelas cláusulas de isenção de 
responsabilidade, caso se demonstre que 
os seus produtos não foram 
adequadamente concebidos para resistir a 
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ameaças de segurança previsíveis.

Or. en

Alteração 206
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. A entidade supervisora em causa 
deve igualmente informar o público ou 
exigir que o prestador de serviços de 
confiança o faça. A notificação e a 
publicação ocorrem geralmente sem 
demora injustificada; no entanto, o 
prestador de serviços de confiança pode 
solicitar um adiamento da notificação e 
da publicação, a fim de poderem ser 
determinadas as vulnerabilidades. Se a 
entidade supervisora conceder o 
adiamento, este terá um período máximo 
de 45 dias e a entidade responsável terá de 
aceitar indemnizar todas as partes 
utilizadoras, independentemente da parte 
do mundo em que estejam estabelecidas, 
por perdas e danos diretamente 
decorrentes do adiamento da notificação.

Or. en

Alteração 207
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente pode informar 
o público ou exigir que as administrações 
públicas e os operadores do mercado o 

4. A autoridade competente pode informar 
o público ou exigir que as administrações 
públicas e os operadores do mercado o 
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façam, caso considere que a revelação do 
incidente é do interesse público. Uma vez 
por ano, a autoridade competente apresenta 
à rede de cooperação um relatório 
resumido sobre as notificações recebidas e 
as medidas tomadas em conformidade com 
o presente número.

façam, caso considere que a revelação do 
incidente é do interesse público. Uma vez 
por ano, a autoridade competente apresenta 
à rede de cooperação um relatório 
resumido sobre as notificações recebidas e 
as medidas tomadas em conformidade com 
o presente número. No caso de incidentes 
notificados à rede de cooperação referida 
no artigo 8.º, outras autoridades 
nacionais competentes apenas devem 
tornar públicas quaisquer informações 
recebidas relativas a riscos e incidentes 
após terem sido aprovadas pela 
autoridade nacional competente 
notificante. 

Or. en

Alteração 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente pode informar 
o público ou exigir que as administrações 
públicas e os operadores do mercado o 
façam, caso considere que a revelação do 
incidente é do interesse público. Uma vez 
por ano, a autoridade competente apresenta 
à rede de cooperação um relatório 
resumido sobre as notificações recebidas e 
as medidas tomadas em conformidade com 
o presente número.

4. A autoridade competente pode informar 
o público ou exigir que as administrações 
públicas e os operadores do mercado o 
façam, caso considere que a revelação do 
incidente é do interesse público. Uma vez 
por ano, a autoridade competente apresenta 
à rede de cooperação um relatório 
resumido sobre as notificações recebidas e 
as medidas tomadas em conformidade com 
o presente número. Esse relatório anual 
deve incluir, no mínimo, tanto o número 
de alertas emitidos como a repartição dos 
mesmos, em função da sua natureza. 
Deve ser disponibilizado aos cidadãos 
num formato compatível que permita a 
sua publicação em qualquer portal de 
dados abertos que o deseje publicar. 

Or. es



PE519.685v01-00 60/73 AM\1004135PT.doc

PT

Alteração 209
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente pode informar 
o público ou exigir que as administrações 
públicas e os operadores do mercado o 
façam, caso considere que a revelação do 
incidente é do interesse público. Uma vez 
por ano, a autoridade competente 
apresenta à rede de cooperação um 
relatório resumido sobre as notificações 
recebidas e as medidas tomadas em 
conformidade com o presente número.

4. Após consultar a autoridade competente 
notificada e o operador de mercado em 
causa, o balcão único pode informar o 
público sobre incidentes individuais, caso 
seja necessário sensibilizar o público para 
evitar um incidente ou lidar com um 
incidente em curso, ou caso o operador de
mercado, confrontado com um incidente, 
tenha recusado analisar uma 
vulnerabilidade estrutural grave 
associada ao incidente, sem demora 
injustificada. Antes de qualquer revelação
pública, a autoridade competente 
notificada deve assegurar que o operador 
do mercado em causa tem a possibilidade 
de ser ouvido.
Uma vez por ano, o balcão único apresenta 
à rede de cooperação um relatório 
resumido sobre as notificações recebidas e 
as medidas tomadas em conformidade com 
o presente número.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 61 do projeto de relatório e visa assegurar o 
reforço do direito de audição dos operadores do mercado antes da revelação de incidentes 
individuais. Além disso, permite ao balcão único verificar e completar a informação a ser 
revelada.

Alteração 210
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A autoridade competente deve 
assegurar que qualquer informação que 
lhe for fornecida através de obrigações de 
comunicação de incidentes é feita de 
forma anónima sempre que essa 
informação for transmitida a terceiros.

Or. en

Justificação

Esta é uma medida essencial para a construção de confiança e para o incentivo à partilha de 
informação. Sem esta salvaguarda, as autoridades nacionais competentes e, por acréscimo, 
os operadores do mercado sentir-se-iam desincentivados a notificar incidentes e a partilhar 
informação.

Alteração 211
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem fornecer 
anualmente à Comissão e à rede de 
cooperação uma lista das administrações 
públicas e dos operadores que não 
indicam incidentes com exatidão. Esta 
lista pode estar disponível ao público.

Or. en

Alteração 212
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. As autoridades competentes ou os 
balcões únicos devem definir um plano 
que determine claramente a finalidade da 
comunicação dos incidentes, como será 
utilizada a informação comunicada, bem 
como os formatos e os procedimentos 
necessários para a aplicação das 
disposições do n.º 2, nomeadamente em 
relação à confidencialidade e ao 
anonimato da informação.

Or. en

Justificação

O conhecimento de um incidente pode ser uma matéria extremamente sensível, especialmente 
visto que a deteção pode levar um interveniente hostil a comportar-se de forma diferente ou a 
«esconder o seu rasto». A comunicação de incidentes pode igualmente provocar danos em 
termos de reputação, caso o conhecimento dos mesmos seja tornado público. Por 
conseguinte, o processo de comunicação e o seu conteúdo devem ser ligados à utilização final 
da informação recebida, a fim de incentivar a comunicação plena e atempada, sendo 
igualmente essencial a aplicação de controlos de segurança adequados, incluindo a 
anonimização.

Alteração 213
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os Estados-Membros podem decidir 
aplicar o presente artigo e o artigo 15.º, 
mutatis mutandis, a administrações 
públicas.

Or. en

Justificação

O conhecimento de um incidente pode ser uma matéria extremamente sensível, especialmente 
visto que a deteção pode levar um interveniente hostil a comportar-se de forma diferente ou a 
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«esconder o seu rasto». A comunicação de incidentes pode igualmente provocar danos em 
termos de reputação, caso o conhecimento dos mesmos seja tornado público. Por 
conseguinte, o processo de comunicação e o seu conteúdo devem ser ligados à utilização final 
da informação recebida, a fim de incentivar a comunicação plena e atempada, sendo 
igualmente essencial a aplicação de controlos de segurança adequados, incluindo a 
anonimização.

Alteração 214
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades competentes 
têm poderes para avaliar a exatidão das 
provas e da comunicação das 
administrações públicas ou dos 
operadores do mercado.

Or. en

Alteração 215
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) que se submetam a uma auditoria de 
segurança efetuada por um organismo 
qualificado independente ou autoridade 
nacional e coloquem os resultados à 
disposição da autoridade competente.

(b) que apresentem provas da aplicação 
efetiva das políticas de segurança, tais 
como os resultados de uma auditoria de 
segurança efetuada por um organismo 
qualificado independente ou autoridade 
nacional, e coloquem as provas à 
disposição da autoridade competente ou do 
balcão único.

Or. en
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Justificação

A presente alteração substitui a alteração 66 e visa estabelecer requisitos de auditoria 
diferenciados, tendo em conta as especificidades do operador do mercado.

Alteração 216
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os Estados-Membros são 
incentivados a reduzir o número e a 
intensidade das auditorias a esse operador 
do mercado ou administração pública se a 
sua auditoria de segurança indicar bons 
resultados de forma consistente.

Or. en

Alteração 217
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades competentes 
realizam uma auditoria de segurança 
anual. Os resultados destas auditorias 
devem estar acessíveis ao público.

Or. en

Alteração 218
Andrães Schwab
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação da alínea b) do n.º 2 
do presente artigo, os Estados-Membros
podem decidir que as autoridades 
competentes ou os balcões únicos, 
consoante o caso, devem aplicar um 
procedimento diferente a operadores do 
mercado específicos, com base no seu 
nível de relevância determinado em 
conformidade com o artigo 13.º-A. Caso 
os Estados-Membros decidam nesse 
sentido:
(a) As autoridades competentes ou os 
balcões únicos, consoante o caso, têm 
poderes para apresentar um pedido 
suficientemente específico aos operadores 
do mercado a solicitar que forneçam 
provas da aplicação efetiva das políticas 
de segurança, tais como os resultados de
uma auditoria de segurança efetuada por 
um auditor interno qualificado, e 
coloquem as provas à disposição da 
autoridade competente ou do balcão 
único; 
(b) Se for caso disso, no seguimento da 
apresentação pelo operador do mercado 
do pedido referido na alínea a), a 
autoridade competente ou o balcão único 
pode solicitar provas adicionais ou que 
seja efetuada uma auditoria suplementar 
pelo organismo qualificado independente 
ou pela autoridade nacional.

Or. en

Alteração 219
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes devem 
notificar os incidentes que se suspeite 
serem de caráter criminoso grave às 
autoridades policiais e judiciais.

4. As autoridades competentes e o balcão 
único devem informar os operadores do 
mercado em causa acerca da possibilidade 
de comunicação de incidentes que 
suspeitem serem de caráter criminoso 
grave às autoridades policiais e judiciais.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 69. Deve continuar a caber ao operador em causa 
a decisão de apresentar ou não uma acusação contra incidentes que suspeite serem de 
caráter criminoso grave. Seguindo o princípio da legalidade, as autoridades, exceto as 
autoridades policiais e judiciais, não podem estar vinculadas a este princípio e notificar 
automaticamente incidentes criminais.

Alteração 220
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes devem 
trabalhar em estreita colaboração com as 
autoridades responsáveis pela proteção dos 
dados pessoais quando tratarem de 
incidentes de que resultou a violação 
desses dados.

5. As autoridades competentes e os balcões 
únicos devem trabalhar em estreita 
colaboração com as autoridades 
responsáveis pela proteção dos dados 
quando tratarem de incidentes de que 
resultou a violação desses dados. Os 
balcões únicos e as autoridades 
responsáveis pela proteção dos dados 
devem criar, em cooperação com a 
ENISA, mecanismos de troca de 
informações e um modelo único, ambos 
utilizados para as notificações, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 2, da presente diretiva e 
da Diretiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho1.
_________________
1 Diretiva 95/46/CE do Parlamento
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Europeu e do Conselho relativa à 
proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados 
(JO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

Or. en

Alteração 221
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes devem 
trabalhar em estreita colaboração com as 
autoridades responsáveis pela proteção dos 
dados pessoais quando tratarem de 
incidentes de que resultou a violação 
desses dados.

5. As autoridades competentes e os balcões 
únicos devem trabalhar em estreita 
colaboração com as autoridades 
responsáveis pela proteção dos dados 
pessoais quando tratarem de incidentes de 
que resultou a violação desses dados. Os 
balcões únicos e as autoridades 
encarregadas da proteção dos dados 
desenvolvem, em cooperação com a 
ENISA, mecanismos de intercâmbio de 
informações e um modelo único, ambos 
utilizados para as notificações, nos termos 
do artigo 14.°, n.º 2, da presente diretiva e 
do Regulamento [xxx] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados.

Or. el

Alteração 222
Andrães Schwab
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros podem decidir 
aplicar o presente artigo e o artigo 14.º, 
mutatis mutandis, a administrações 
públicas.

Or. en

Alteração 223
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para garantir a aplicação convergente do 
artigo 14.º, n.º 1, os Estados-Membros
devem encorajar a utilização das normas 
e/ou especificações pertinentes para a 
segurança das redes e da informação.

1. Para garantir a aplicação convergente do 
artigo 14.º, n.º 1, os Estados-Membros
devem encorajar a utilização das normas 
e/ou especificações internacionais ou 
europeias pertinentes para a segurança das 
redes e da informação. Os operadores do 
mercado devem manter a possibilidade de 
utilizar medidas adicionais para obterem 
um nível de segurança superior.

Or. en

Alteração 224
Christian Engström

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para garantir a aplicação convergente do 
artigo 14.º, n.º 1, os Estados-Membros
devem encorajar a utilização das normas 
e/ou especificações pertinentes para a 

1. Para garantir a aplicação convergente do 
artigo 14.º, n.º 1, os Estados-Membros
devem encorajar a utilização das normas 
e/ou especificações abertas pertinentes 
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segurança das redes e da informação. para a segurança das redes e da 
informação.

Or. en

Alteração 225
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as sanções referidas no 
n.º 1 do presente artigo apenas se aplicam 
quando o operador do mercado não tiver 
cumprido as suas obrigações nos termos 
do capítulo IV, deliberadamente ou por 
negligência grave.

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 73 e constitui uma formulação simplificada da 
alteração original.

Alteração 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades competentes podem 
exigir responsabilidades aos fornecedores 
de software e hardware ou de serviços 
deficientes que contribuam diretamente 
para a ocorrência de um incidente de SRI.

Or. es
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Alteração 227
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É conferido à Comissão o poder de 
adotar os atos delegados referidos nos 
artigos 9.º, n.º 2, 10.º, n.º 5, e 14.º, n.º 5. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes o mais tardar nove 
meses antes do final do período de cinco 
anos. A delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por prazos 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.

2. É conferido à Comissão o poder de 
adotar os atos delegados referidos no 
artigo 10.º, n.º 5, por um período de cinco 
anos a contar da data da transposição 
referida no artigo 21.º. A Comissão 
elabora um relatório sobre a delegação de 
poderes o mais tardar nove meses antes do 
final do período de cinco anos. A 
delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por prazos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho a tal se opuser pelo menos três 
meses antes do final de cada período.

Or. en

Justificação

O relator retira a alteração 47 e substitui-a por uma alteração de supressão no artigo 9.º, 
n.º 2. Retira igualmente a alteração 51 e gostaria de manter o ato delegado no artigo 10.º, 
n.º 5, dado que os critérios que desencadeiam alertas rápidos no artigo 10.º, n.º 1, precisam 
de maior especificação por atos delegados, de modo a serem tecnicamente neutros e a 
reconhecerem condições específicas do setor, etc. A fim de refletir essas alterações em atos 
delegados, a presente alteração substitui igualmente a alteração 74.

Alteração 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 6-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Serviços de mensagens em 
multiplataforma.
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Or. es

Alteração 229
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 6-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Servidores-espelho (mirror servers)

Or. en

Alteração 230
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2 –travessão 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d) Transportes marítimos
(i) transportadores marítimos 
(companhias de transporte marítimo, 
costeiro e em águas marítimas interiores 
de passageiros e companhias de 
transporte marítimo, costeiro e em águas 
marítimas interiores de mercadorias)
(ii) portos
(iii) operadores de controlo da gestão do 
tráfego
(iv) serviços logísticos auxiliares:
- depósito e armazenagem,
- movimentação de carga, e
- outras atividades auxiliares de 
transporte

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui a alteração 97 do projeto de relatório e visa incluir igualmente 
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o transporte em águas marítimas interiores.

Alteração 231
Andrães Schwab

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Serviços hídricos

Or. en

Justificação

Os serviços hídricos, conforme definidos no artigo 2.º, ponto 38, da Diretiva 2000/60/CE, 
nomeadamente os locais mais importantes de serviços hídricos, funcionam em grande medida 
através de sistemas de TI, incluindo no que se refere à composição da água destinada a 
consumo humano. Além disso, no caso de alguns dos locais mais importantes, uma falha nos 
sistemas de TI pode implicar o risco de fazer subir o nível freático, com potenciais efeitos 
adversos, como o rebentamento de diques. Por conseguinte, os serviços hídricos devem ser 
incluídos no anexo II.

Alteração 232
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Setor da saúde: instalações de prestação
de cuidados de saúde (nomeadamente 
hospitais e clínicas privadas) e outras 
entidades envolvidas na prestação de 
cuidados de saúde

5. Setor da saúde: instalações de prestação 
de cuidados de saúde (nomeadamente 
hospitais e clínicas privadas) e outras 
entidades envolvidas na prestação de 
cuidados de saúde, à exceção de 
consultórios privados e farmácias com um 
volume de negócios anual inferior a 
2 milhões de euros.

Or. en
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Justificação

Muitos consultórios e farmácias independentes apresentam um volume de negócios anual 
inferior a 2 milhões de euros. Consequentemente, afigura-se pouco provável que os 
incidentes que afetam estas empresas tenham um impacto tão abrangente na sociedade como 
os que afetam as empresas de maior dimensão. Impor o cumprimento das disposições da 
diretiva a essas empresas seria desproporcionado e teria um impacto negativo na sua 
capacidade para prestar serviços de saúde de qualidade.


