
AM\1009437PT.doc PE523.040v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2013/0027(COD)

19.11.2013

ALTERAÇÕES
128 - 362

Projeto de parecer
Pilar del Castillo Vera
(PE519.596v01-00)

Medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes 
e da informação em toda a União

Proposta de diretiva
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))



PE523.040v01-00 2/126 AM\1009437PT.doc

PT

AM_Com_LegOpinion



AM\1009437PT.doc 3/126 PE523.040v01-00

PT

Alteração 128
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 129
Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) A amplitude e a frequência de 
incidentes de segurança está a aumentar e 
constitui uma importante ameaça para o 
funcionamento das redes e dos sistemas 
informáticos. Estes sistemas podem, 
igualmente, tornar-se num alvo fácil de 
ações prejudiciais deliberadas destinadas 
a danificar ou a interromper a operação 
dos sistemas. Esses incidentes podem 
ameaçar a saúde e a segurança da 
população, impedir o exercício das 
atividades económicas, gerar perdas 
financeiras importantes, minar a confiança 
dos utilizadores e causar graves prejuízos à 
economia da União.

Or. lv
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Alteração 130
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os ataques cibernéticos a empresas cotadas em bolsa são generalizados e incluem o roubo de 
ativos financeiros, de propriedade intelectual ou a perturbação das operações dos seus 
clientes ou parceiros comerciais e podem ter impacto nas relações dos acionistas, bem como 
nas decisões de potenciais investidores.

Alteração 131
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 132
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 tradicionais, os sistemas de 
informação digitais, e essencialmente a 
Internet, desempenham um papel crucial na 
facilitação da circulação transfronteiras de 
mercadorias, serviços, ideias 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 e, 
além disso, também para o 
funcionamento dos mercados externos.

Or. en

Justificação

A resiliência e a estabilidade das redes e dos sistemas informáticos do mercado interno são 
também vitais para a interação com os mercados mundiais e regionais, tais como América do 
Norte e Ásia, entre outros.

Alteração 133
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Deverá ser estabelecido um mecanismo 
de cooperação a nível da União, a fim de 
permitir o intercâmbio de informações e a 
deteção e resposta coordenadas a ameaças 
à segurança das redes e da informação 
(«SRI»). Para que esse mecanismo seja 
eficaz e inclusivo, é indispensável que 
todos os Estados-Membros tenham um 
mínimo de capacidades e uma estratégia 
que garanta um elevado nível de SRI no 
seu território. Deverão também aplicar-se 
requisitos mínimos de segurança às 
administrações públicas e aos operadores 
das infraestruturas críticas de informação, a 
fim de promover uma cultura de gestão dos 
riscos e assegurar a comunicação dos 
incidentes mais graves.

(4) Deverá ser estabelecido um mecanismo 
de cooperação a nível da União, a fim de 
permitir o intercâmbio de informações e a 
deteção e resposta coordenadas a ameaças 
à segurança das redes e da informação 
(«SRI»). Para que esse mecanismo seja 
eficaz e inclusivo, é indispensável que 
todos os Estados-Membros tenham um 
mínimo de capacidades e uma estratégia 
que garanta um elevado nível de SRI no 
seu território. Deverão também aplicar-se 
requisitos mínimos de segurança às 
administrações públicas e aos operadores 
das infraestruturas críticas de informação, a 
fim de promover uma cultura de gestão dos 
riscos e assegurar a comunicação dos 
incidentes mais graves. O quadro jurídico 
deve basear-se na necessidade de 
salvaguardar a privacidade e a 
integridade dos cidadãos.

Or. en

Alteração 134
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Deverá ser estabelecido um mecanismo 
de cooperação a nível da União, a fim de 
permitir o intercâmbio de informações e a 
deteção e resposta coordenadas a ameaças 
à segurança das redes e da informação 
(«SRI»). Para que esse mecanismo seja 
eficaz e inclusivo, é indispensável que 
todos os Estados-Membros tenham um 
mínimo de capacidades e uma estratégia 
que garanta um elevado nível de SRI no
seu território. Deverão também aplicar-se 
requisitos mínimos de segurança às 

(4) Deverá ser estabelecido um mecanismo 
de cooperação a nível da União, a fim de 
permitir o intercâmbio de informações e a 
deteção e resposta coordenadas a ameaças 
à segurança das redes e da informação 
(«SRI»). Para que esse mecanismo seja 
eficaz e inclusivo, é indispensável que 
todos os Estados-Membros tenham um 
mínimo de capacidades e uma estratégia 
que garanta um elevado nível de SRI no 
seu território. Deverão também aplicar-se 
requisitos mínimos de segurança às 
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administrações públicas e aos operadores 
das infraestruturas críticas de informação, a 
fim de promover uma cultura de gestão dos 
riscos e assegurar a comunicação dos 
incidentes mais graves.

administrações públicas e aos operadores 
públicos e privados das infraestruturas 
críticas de informação, a fim de promover 
uma cultura de gestão dos riscos e 
assegurar a comunicação dos incidentes 
mais graves. A Rede de Alerta para as 
Infraestruturas Críticas (RAIC) deve ser 
alargada a estes operadores em 
particular.

Or. en

Alteração 135
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Deverá ser estabelecido um mecanismo 
de cooperação a nível da União, a fim de 
permitir o intercâmbio de informações e a 
deteção e resposta coordenadas a ameaças 
à segurança das redes e da informação 
(«SRI»). Para que esse mecanismo seja 
eficaz e inclusivo, é indispensável que 
todos os Estados-Membros tenham um 
mínimo de capacidades e uma estratégia 
que garanta um elevado nível de SRI no 
seu território. Deverão também aplicar-se 
requisitos mínimos de segurança às 
administrações públicas e aos operadores 
das infraestruturas críticas de informação, a 
fim de promover uma cultura de gestão dos 
riscos e assegurar a comunicação dos 
incidentes mais graves.

(4) Deverá ser estabelecido um mecanismo 
de cooperação a nível da União, a fim de 
permitir o intercâmbio de informações e a 
prevenção, deteção e resposta coordenadas 
a ameaças à segurança das redes e da 
informação («SRI»). Para que esse 
mecanismo seja eficaz e inclusivo, é 
indispensável que todos os 
Estados-Membros tenham um mínimo de 
capacidades e uma estratégia que garanta 
um elevado nível de SRI no seu território. 
Deverão também aplicar-se requisitos 
mínimos de segurança às administrações 
públicas e aos operadores das 
infraestruturas críticas de informação, a 
fim de promover uma cultura de gestão dos 
riscos e assegurar a comunicação dos 
incidentes mais graves.

Or. en

Alteração 136
Christian Ehler, Manfred Weber, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Deverá ser estabelecido um mecanismo 
de cooperação a nível da União, a fim de 
permitir o intercâmbio de informações e a 
deteção e resposta coordenadas a ameaças 
à segurança das redes e da informação 
(«SRI»). Para que esse mecanismo seja 
eficaz e inclusivo, é indispensável que 
todos os Estados-Membros tenham um 
mínimo de capacidades e uma estratégia 
que garanta um elevado nível de SRI no 
seu território. Deverão também aplicar-se 
requisitos mínimos de segurança às 
administrações públicas e aos operadores 
das infraestruturas críticas de informação, a 
fim de promover uma cultura de gestão dos 
riscos e assegurar a comunicação dos 
incidentes mais graves.

(4) Deverá ser estabelecido um mecanismo 
de cooperação a nível da União, a fim de 
permitir o intercâmbio de informações e a 
deteção e resposta coordenadas a ameaças 
à segurança das redes e da informação 
(«SRI»). Para que esse mecanismo seja 
eficaz e inclusivo, é indispensável que 
todos os Estados-Membros tenham um 
mínimo de capacidades e uma estratégia 
que garanta um elevado nível de SRI no 
seu território. Deverão também aplicar-se 
requisitos mínimos de segurança às 
administrações públicas, aos operadores 
das infraestruturas críticas de informação e 
às empresas cotadas em bolsa, a fim de 
promover uma cultura de gestão dos riscos 
e assegurar a comunicação dos incidentes 
mais graves.

Or. en

Justificação

As violações da segurança de empresas cotadas em bolsa podem afetar materialmente os 
produtos da empresa, os seus serviços, as relações com clientes e fornecedores e as 
condições de concorrência em geral, tendo, portanto, um grande impacto no funcionamento 
do mercado interno e externo. Por conseguinte, as empresas cotadas em bolsa devem ser 
igualmente abrangidas pela presente Diretiva.

Alteração 137
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Deverá ser estabelecido um mecanismo 
de cooperação a nível da União, a fim de 
permitir o intercâmbio de informações e a 
deteção e resposta coordenadas a ameaças 
à segurança das redes e da informação 

(4) Deverá ser estabelecido um mecanismo 
de cooperação a nível da União, a fim de 
permitir o intercâmbio de informações e a 
deteção e resposta coordenadas a ameaças 
à segurança das redes e da informação 
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(«SRI»). Para que esse mecanismo seja 
eficaz e inclusivo, é indispensável que 
todos os Estados-Membros tenham um 
mínimo de capacidades e uma estratégia 
que garanta um elevado nível de SRI no 
seu território. Deverão também aplicar-se 
requisitos mínimos de segurança às 
administrações públicas e aos operadores 
das infraestruturas críticas de 
informação, a fim de promover uma 
cultura de gestão dos riscos e assegurar a 
comunicação dos incidentes mais graves.

(«SRI»). Para que esse mecanismo seja 
eficaz e inclusivo, é indispensável que 
todos os Estados-Membros tenham um 
mínimo de capacidades e uma estratégia 
que garanta um elevado nível de SRI no 
seu território. Deverão também aplicar-se 
requisitos mínimos de segurança às 
administrações públicas e aos operadores 
do mercado, a fim de promover uma 
cultura de gestão dos riscos e assegurar a 
comunicação dos incidentes.

Or. en

Alteração 138
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Por forma a assegurar que os 
governos não excedem ou abusam do seu 
poder, é de vital importância que os 
sistemas informáticos e de segurança das 
autoridades públicas sejam transparentes, 
legítimos, bem definidos e adotados de 
modo transparente através de um 
processo democrático.

Or. en

Alteração 139
Amelia Andersdotter

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 

(5) No intuito de cobrir todos os incidentes 
e riscos pertinentes, a presente diretiva 
deverá aplicar-se a todas as redes e 
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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)2, 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.

sistemas informáticos.

__________________
2 JO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Alteração 140
Ivailo Kalfin

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 

(5) No intuito de cobrir todos os incidentes 
e riscos pertinentes, a presente diretiva 
deverá aplicar-se às redes e sistemas
informáticos e aos serviços de 
fornecimento e/ou operacionais, como 
definido no artigo 3.º, n.º 8, alínea b) da 
presente diretiva. As obrigações 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 
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(diretiva-quadro)2, 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.

comunicações eletrónicas 
(diretiva-quadro)2, 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.

__________________ __________________
2 JO L 108 de 24.4.2002, p. 33. 2 JO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Alteração 141
Jürgen Creutzmann

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)2, 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) 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)2, 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.

__________________ __________________
2 JO L 108 de 24.4.2002, p. 33. 2 JO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

Or. en
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Justificação

Existirão sempre incidentes e riscos que não podem ser abrangidos devido ao infinito número 
de possibilidades de incidentes e ao rápido desenvolvimento tecnológico na área das TIC. A 
parte suprimida pode dar a impressão errada de que todos os riscos podem ser 
completamente atenuados, o que não possível, pelo menos não com esforços e recursos 
razoáveis.

Alteração 142
Christian Ehler, Manfred Weber

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)2, 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. 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)2, que estejam sujeitas aos 
requisitos específicos de segurança e 
integridade estabelecidos no artigo 13.º-A 
da referida diretiva.

__________________ __________________
2 JO L 108 de 24.4.2002, p. 33. 2 JO L 108 de 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Justificação

Os prestadores de serviços de confiança desempenham um papel fulcral ao assegurar 
transações económicas e financeiras, entre outras, no âmbito do comércio eletrónico, do 
governo eletrónico, da banca eletrónica, etc. Por conseguinte, não devem ser excluídos “per 
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se”.

Alteração 143
Ioannis A. Tsoukalas

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 e põe em 
causa a posição internacional de 
liderança da União no domínio da 
garantia e promoção de uma Internet 
livre, eficiente e segura.

Or. en

Alteração 144
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma resposta eficaz aos desafios que se 
colocam à segurança das redes e dos 
sistemas informáticos exige, assim, uma 

(7) Uma resposta eficaz aos desafios que se 
colocam à segurança das redes e dos 
sistemas informáticos exige, assim, uma 
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abordagem global a nível da União, que 
abranja os requisitos mínimos comuns de 
desenvolvimento de capacidades e de 
planificação, o intercâmbio de informações 
e a coordenação de ações, bem como 
requisitos mínimos comuns de segurança 
para todos os operadores do mercado em 
causa e as administrações públicas.

abordagem global a nível da União, que 
abranja os requisitos mínimos comuns de 
desenvolvimento de capacidades e de 
planificação, o intercâmbio de informações 
e a coordenação de ações, bem como 
requisitos mínimos comuns de segurança 
para todos os operadores do mercado e as 
administrações públicas.

Or. en

Alteração 145
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma resposta eficaz aos desafios que se 
colocam à segurança das redes e dos 
sistemas informáticos exige, assim, uma 
abordagem global a nível da União, que 
abranja os requisitos mínimos comuns de 
desenvolvimento de capacidades e de 
planificação, o intercâmbio de informações 
e a coordenação de ações, bem como 
requisitos mínimos comuns de segurança 
para todos os operadores do mercado em 
causa e as administrações públicas.

(7) Uma resposta eficaz aos desafios que se 
colocam à segurança das redes e dos 
sistemas informáticos exige, assim, uma 
abordagem global a nível da União, que 
abranja os requisitos mínimos comuns de 
desenvolvimento de capacidades e de 
planificação, desenvolvimento de aptidões 
de cibersegurança suficientes, o 
intercâmbio de informações e a 
coordenação de ações, bem como 
requisitos mínimos comuns de segurança 
para todos os operadores do mercado em 
causa e as administrações públicas.

Or. en

Alteração 146
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma resposta eficaz aos desafios que se 
colocam à segurança das redes e dos 

(7) Uma resposta eficaz aos desafios que se 
colocam à segurança das redes e dos 
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sistemas informáticos exige, assim, uma 
abordagem global a nível da União, que 
abranja os requisitos mínimos comuns de 
desenvolvimento de capacidades e de 
planificação, o intercâmbio de informações 
e a coordenação de ações, bem como 
requisitos mínimos comuns de segurança 
para todos os operadores do mercado em 
causa e as administrações públicas.

sistemas informáticos exige, assim, uma 
abordagem global a nível da União, que 
abranja os requisitos mínimos comuns de 
desenvolvimento de capacidades e de 
planificação, o intercâmbio de informações 
e a coordenação de ações, bem como 
requisitos mínimos comuns de segurança.

Or. en

Alteração 147
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma resposta eficaz aos desafios que se 
colocam à segurança das redes e dos 
sistemas informáticos exige, assim, uma 
abordagem global a nível da União, que 
abranja os requisitos mínimos comuns de 
desenvolvimento de capacidades e de 
planificação, o intercâmbio de informações 
e a coordenação de ações, bem como 
requisitos mínimos comuns de segurança 
para todos os operadores do mercado em 
causa e as administrações públicas.

(7) Uma resposta eficaz aos desafios que se 
colocam à segurança das redes e dos 
sistemas informáticos exige, assim, uma 
abordagem global a nível da União, que 
abranja os requisitos mínimos comuns de 
desenvolvimento de capacidades e de 
planificação, o intercâmbio de informações 
e a coordenação de ações, bem como 
requisitos mínimos comuns de segurança 
para todos os operadores do mercado em 
causa e as administrações públicas. As 
normas comuns mínimas devem ser 
aplicadas de acordo com as 
recomendações adequadas dos Grupos de 
Coordenação da Cibersegurança.

Or. en

Alteração 148
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 8
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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.

Suprimido

Or. en

Alteração 149
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de atingir e manter um nível 
elevado comum de segurança das redes e 
dos sistemas informáticos, cada 
Estado-Membro deve dispor de uma 
estratégia nacional de SRI que defina os 
objetivos estratégicos e as ações 
estratégicas concretas a executar. É 
necessário desenvolver planos de 
cooperação SRI a nível nacional que 
cumpram os requisitos essenciais, a fim de 
alcançar níveis de capacidade de resposta 
que permitam uma cooperação eficaz e 
eficiente a nível nacional e da União em 
caso de ocorrência de incidentes.

(9) A fim de atingir e manter um nível 
elevado comum de segurança das redes e 
dos sistemas informáticos, cada 
Estado-Membro deve dispor de uma 
estratégia nacional de SRI que defina os 
objetivos estratégicos e as ações 
estratégicas concretas a executar. É 
necessário desenvolver planos de 
cooperação SRI a nível nacional que 
cumpram os requisitos essenciais, a fim de 
alcançar níveis de capacidade de resposta 
que permitam uma cooperação eficaz e 
eficiente a nível nacional e da União em 
caso de ocorrência de incidentes. Os 
Estados-Membros podem solicitar a 
assistência da Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação 
(«ENISA») ao elaborarem as suas 
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estratégias nacionais em matéria de SRI, 
baseadas num plano mínimo comum de 
estratégia em matéria de SRI. 

Or. en

Justificação

A ENISA já é reconhecida pelas partes interessadas relevantes como um centro de excelência 
altamente competente e um instrumento fiável para a promoção da cibersegurança na UE. 
Por conseguinte, a UE deve evitar a duplicação de esforços e estruturas, baseando-se nos 
conhecimentos da ENISA, e deve solicitar à ENISA que ofereça serviços de aconselhamento 
aos Estados-Membros com falta de instituições SRI e experiência e que solicitem este tipo de 
apoio.

Alteração 150
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de atingir e manter um nível 
elevado comum de segurança das redes e 
dos sistemas informáticos, cada 
Estado-Membro deve dispor de uma 
estratégia nacional de SRI que defina os 
objetivos estratégicos e as ações 
estratégicas concretas a executar. É 
necessário desenvolver planos de 
cooperação SRI a nível nacional que 
cumpram os requisitos essenciais, a fim de 
alcançar níveis de capacidade de resposta 
que permitam uma cooperação eficaz e 
eficiente a nível nacional e da União em 
caso de ocorrência de incidentes.

(9) A fim de atingir e manter um nível 
elevado comum de segurança das redes e 
dos sistemas informáticos, cada 
Estado-Membro deve dispor de uma 
estratégia nacional de SRI que defina os 
objetivos estratégicos e as ações 
estratégicas concretas a executar. É 
necessário desenvolver planos de 
cooperação SRI a nível nacional que 
cumpram os requisitos essenciais, a fim de 
alcançar níveis de capacidade de resposta 
que permitam uma cooperação eficaz e 
eficiente a nível nacional e da União em 
caso de ocorrência de incidentes. Cada 
Estado-Membro deve, por conseguinte, 
ser obrigado a respeitar as normas 
comuns relativas ao formato dos dados e à 
intermutabilidade dos dados a ser 
partilhados e avaliados.

Or. en
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Justificação

A interoperabilidade deve ser assegurada.

Alteração 151
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de atingir e manter um nível 
elevado comum de segurança das redes e 
dos sistemas informáticos, cada 
Estado-Membro deve dispor de uma 
estratégia nacional de SRI que defina os 
objetivos estratégicos e as ações 
estratégicas concretas a executar. É 
necessário desenvolver planos de 
cooperação SRI a nível nacional que 
cumpram os requisitos essenciais, a fim de 
alcançar níveis de capacidade de resposta 
que permitam uma cooperação eficaz e 
eficiente a nível nacional e da União em 
caso de ocorrência de incidentes.

(9) A fim de atingir e manter um nível 
elevado comum de segurança das redes e 
dos sistemas informáticos, cada 
Estado-Membro deve dispor de uma 
estratégia nacional de SRI que defina os 
objetivos estratégicos e as ações 
estratégicas concretas a executar. É 
necessário desenvolver planos de 
cooperação SRI a nível nacional que 
cumpram os requisitos essenciais, com 
base nos requisitos mínimos definidos na 
presente diretiva, a fim de alcançar níveis 
de capacidade de resposta que permitam 
uma cooperação eficaz e eficiente a nível 
nacional e da União em caso de ocorrência 
de incidentes.

Or. en

Alteração 152
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para permitir a aplicação eficaz das 
disposições adotadas ao abrigo da presente 
diretiva, em cada Estado-Membro deverá 
ser criada ou designada uma entidade 
responsável pela coordenação das questões 
da SRI e que sirva de ponto focal para a 

(10) Para permitir a aplicação eficaz das 
disposições adotadas ao abrigo da presente 
diretiva, em cada Estado-Membro deverá 
ser criada ou designada uma entidade 
responsável pela coordenação das questões 
da SRI e que sirva de ponto focal único
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cooperação transfronteiras a nível da 
União. Estas entidades deverão dispor de 
recursos técnicos, financeiros e humanos 
adequados para garantir a realização eficaz 
e eficiente das tarefas que lhes sejam 
atribuídas e assim alcançar os objetivos da 
presente diretiva.

tanto para a coordenação interna como 
para a cooperação transfronteiras a nível 
da União. Estes balcões únicos nacionais 
para a segurança devem ser designados 
sem prejudicar a capacidade de cada 
Estado-Membro para designar mais de 
uma autoridade competente nacional 
responsável pela segurança das rede e da 
informação, de acordo com os seus 
requisitos constitucionais, jurisdicionais 
ou administrativos, devendo, no entanto, 
ser-lhes atribuído um mandato de 
coordenação a nível nacional e da União. 
Estas entidades deverão dispor de recursos 
técnicos, financeiros e humanos adequados 
para garantir a realização contínua, eficaz 
e eficiente das tarefas que lhes sejam 
atribuídas e assim alcançar os objetivos da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 153
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para permitir a aplicação eficaz das 
disposições adotadas ao abrigo da presente 
diretiva, em cada Estado-Membro deverá 
ser criada ou designada uma entidade 
responsável pela coordenação das questões 
da SRI e que sirva de ponto focal para a 
cooperação transfronteiras a nível da 
União. Estas entidades deverão dispor de 
recursos técnicos, financeiros e humanos 
adequados para garantir a realização eficaz 
e eficiente das tarefas que lhes sejam 
atribuídas e assim alcançar os objetivos da 
presente diretiva.

(10) Para permitir a aplicação eficaz das 
disposições adotadas ao abrigo da presente 
diretiva, em cada Estado-Membro deverá 
ser criada ou designada uma entidade civil 
responsável pela coordenação das questões 
da SRI e que sirva de ponto focal para a 
cooperação transfronteiras a nível da União 
na forma de uma equipa de resposta a 
emergências informáticas do sistema de 
controlo industrial (ICS-CERT). Estas 
entidades deverão dispor de recursos 
técnicos, financeiros e humanos adequados 
para garantir a realização eficaz e eficiente 
das tarefas que lhes sejam atribuídas e 
assim alcançar os objetivos da presente 
diretiva.



PE523.040v01-00 20/126 AM\1009437PT.doc

PT

Or. en

Alteração 154
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Todos os Estados-Membros deverão 
estar equipados adequadamente, em termos 
de capacidades técnicas e organizacionais, 
para impedir, detetar, reagir e reduzir os 
incidentes e riscos ligados às redes e aos 
sistemas informáticos. Por conseguinte, 
devem ser instituídas em todos os 
Estados-Membros equipas de resposta a 
emergências informáticas que cumpram as 
condições essenciais para assegurar 
capacidades reais e compatíveis para lidar 
com os incidentes e riscos e garantir uma 
cooperação eficaz a nível da União.

(11) Todos os Estados-Membros deverão 
estar equipados adequadamente, em termos 
de capacidades técnicas e organizacionais, 
para impedir, detetar, reagir e reduzir os 
incidentes e riscos ligados às redes e aos 
sistemas informáticos. Por conseguinte, 
devem ser instituídas em todos os 
Estados-Membros equipas de resposta a 
emergências informáticas que cumpram as 
condições essenciais com atenuação 
contínua (24 horas/7 dias por semana) e 
capacidade de resposta para assegurar 
capacidades reais e compatíveis para lidar 
com os incidentes e riscos e garantir uma 
cooperação eficaz a nível da União. Tendo 
em conta o que precede, os 
Estados-Membros devem garantir que 
cada serviço setorial constante da lista do 
anexo II da presente diretiva é abrangido, 
pelo menos, por uma CERT. 
Relativamente à cooperação 
transfronteiras, os Estados-Membros 
devem assegurar que as CERT possuem 
meios suficientes para participarem nas 
respetivas redes de cooperação 
internacionais e europeias. A Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e 
da Informação deve prestar a assistência 
e o aconselhamento necessários no 
âmbito do desenvolvimento de 
capacidades, se necessário.

Or. en
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Alteração 155
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Todos os Estados-Membros deverão 
estar equipados adequadamente, em termos 
de capacidades técnicas e organizacionais, 
para impedir, detetar, reagir e reduzir os 
incidentes e riscos ligados às redes e aos 
sistemas informáticos. Por conseguinte, 
devem ser instituídas em todos os 
Estados-Membros equipas de resposta a 
emergências informáticas que cumpram as 
condições essenciais para assegurar 
capacidades reais e compatíveis para lidar 
com os incidentes e riscos e garantir uma 
cooperação eficaz a nível da União.

(11) Todos os Estados-Membros e 
operadores do mercado deverão estar 
equipados adequadamente, em termos de 
capacidades técnicas e organizacionais, 
para impedir, detetar, reagir e reduzir os 
incidentes e riscos ligados às redes e aos 
sistemas informáticos. O equipamento e as 
capacidades habitualmente exigidas 
devem cumprir as normas técnicas 
aprovadas em comum, bem como os 
Procedimentos Operativos Normalizados 
(PON). Por conseguinte, devem ser 
instituídas em todos os Estados-Membros 
equipas de resposta a emergências 
informáticas que cumpram as condições 
essenciais para assegurar capacidades reais 
e compatíveis para lidar com os incidentes 
e riscos e garantir uma cooperação eficaz a 
nível da União. Estas CERT devem poder 
interagir com base nas normas técnicas 
comuns e nos PON.

Or. en

Justificação

A interoperabilidade deve ser assegurada.

Alteração 156
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Todos os Estados-Membros deverão 
estar equipados adequadamente, em termos 
de capacidades técnicas e organizacionais, 

(11) Todos os Estados-Membros deverão 
estar equipados adequadamente, em termos 
de capacidades técnicas e organizacionais, 
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para impedir, detetar, reagir e reduzir os 
incidentes e riscos ligados às redes e aos 
sistemas informáticos. Por conseguinte, 
devem ser instituídas em todos os 
Estados-Membros equipas de resposta a 
emergências informáticas que cumpram as 
condições essenciais para assegurar 
capacidades reais e compatíveis para lidar 
com os incidentes e riscos e garantir uma 
cooperação eficaz a nível da União.

para impedir, detetar, reagir e reduzir os 
incidentes e riscos ligados às redes e aos 
sistemas informáticos. Por conseguinte, 
devem ser instituídas em todos os 
Estados-Membros equipas de resposta a 
emergências informáticas que cumpram as 
condições essenciais para assegurar 
capacidades reais e compatíveis para lidar 
com os incidentes e riscos e garantir uma 
cooperação eficaz a nível da União. Os 
sistemas de segurança das administrações 
públicas devem ser seguros e objeto de 
controlo e análise democrática.

Or. en

Alteração 157
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Todos os Estados-Membros deverão 
estar equipados adequadamente, em termos 
de capacidades técnicas e organizacionais, 
para impedir, detetar, reagir e reduzir os 
incidentes e riscos ligados às redes e aos 
sistemas informáticos. Por conseguinte, 
devem ser instituídas em todos os
Estados-Membros equipas de resposta a 
emergências informáticas que cumpram as 
condições essenciais para assegurar 
capacidades reais e compatíveis para lidar 
com os incidentes e riscos e garantir uma 
cooperação eficaz a nível da União.

(11) Todos os Estados-Membros deverão 
estar equipados adequadamente, em termos 
de capacidades técnicas e organizacionais, 
para impedir, detetar, reagir e reduzir os 
incidentes e riscos ligados às redes e aos 
sistemas informáticos. Por conseguinte, 
devem ser instituídas em todos os 
Estados-Membros ICS-CERT que 
cumpram as condições essenciais para 
assegurar capacidades reais e compatíveis 
para lidar com os incidentes e riscos e 
garantir uma cooperação eficaz a nível da 
União.

Or. en

Alteração 158
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) Aproveitando os progressos 
significativos realizados no âmbito do 
Fórum Europeu dos Estados-Membros 
(FEEM) para promover debates e 
intercâmbios de boas práticas políticas, 
incluindo a definição de princípios de 
cooperação informática europeia em 
situação de crise, os Estados-Membros e a 
Comissão deverão formar uma rede para se 
manterem em comunicação permanente e 
apoiar a sua cooperação. Este mecanismo 
de cooperação seguro e eficaz deverá 
permitir que o intercâmbio de 
informações, a deteção e a resposta sejam 
estruturados e coordenados a nível da 
União.

(12) Aproveitando os progressos 
significativos realizados no âmbito do 
Fórum Europeu dos Estados-Membros 
(FEEM) para promover debates e 
intercâmbios de boas práticas políticas, 
incluindo a definição de princípios de 
cooperação informática europeia em 
situação de crise, os Estados-Membros e a 
Comissão deverão formar uma rede 
institucional para se manterem em 
comunicação permanente e apoiar a sua 
cooperação.

Or. en

Alteração 159
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Aproveitando os progressos 
significativos realizados no âmbito do 
Fórum Europeu dos Estados-Membros 
(FEEM) para promover debates e 
intercâmbios de boas práticas políticas, 
incluindo a definição de princípios de 
cooperação informática europeia em 
situação de crise, os Estados-Membros e a 
Comissão deverão formar uma rede para se 
manterem em comunicação permanente e 
apoiar a sua cooperação. Este mecanismo 
de cooperação seguro e eficaz deverá 
permitir que o intercâmbio de informações, 
a deteção e a resposta sejam estruturados e 
coordenados a nível da União.

(12) Aproveitando os progressos 
significativos realizados no âmbito do 
Fórum Europeu dos Estados-Membros 
(FEEM) para promover debates e 
intercâmbios de boas práticas políticas, 
incluindo a definição de princípios de 
cooperação informática europeia em 
situação de crise, os Estados-Membros e a 
Comissão deverão formar uma rede, sob a 
coordenação da ENISA, para se manterem 
em comunicação permanente e apoiar a sua 
cooperação. Este mecanismo de 
cooperação seguro e eficaz deverá permitir 
que o intercâmbio de informações, a 
deteção e a resposta sejam estruturados e 
coordenados a nível da União.



PE523.040v01-00 24/126 AM\1009437PT.doc

PT

Or. en

Alteração 160
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Agência Europeia para a Segurança 
das Redes e da Informação («ENISA») 
deverá assistir os Estados-Membros e a 
Comissão através da oferta das suas 
competências especializadas e 
aconselhamento e da facilitação do
intercâmbio de boas práticas. Em 
particular, na aplicação da presente 
diretiva, a Comissão deverá consultar a 
ENISA. A fim de garantir a informação 
eficaz e atempada dos Estados-Membros e 
da Comissão, os alertas rápidos sobre os 
incidentes e riscos devem ser notificados à 
rede de cooperação. Para que os 
Estados-Membros possam adquirir 
conhecimentos, a rede de cooperação 
deverá também servir de instrumento para 
o intercâmbio de boas práticas, ajudando os 
seus membros a reforçar as suas 
capacidades e orientando a organização de 
avaliações interpares e dos exercícios de 
SRI.

(13) A Agência Europeia para a Segurança 
das Redes e da Informação («ENISA») 
deverá assistir os Estados-Membros e a 
Comissão através da oferta das suas 
competências especializadas e 
aconselhamento e da facilitação do 
intercâmbio de boas práticas. Em 
particular, na aplicação da presente 
diretiva, a Comissão e os 
Estados-Membros deverão consultar a 
ENISA. A fim de garantir a informação 
eficaz e atempada dos Estados-Membros e 
da Comissão, os alertas rápidos sobre os 
incidentes e riscos devem ser notificados à 
rede de cooperação. Para que os 
Estados-Membros possam adquirir 
conhecimentos, a rede de cooperação 
deverá também servir de instrumento para 
o intercâmbio de boas práticas, ajudando os 
seus membros a reforçar as suas 
capacidades e orientando a organização de 
avaliações interpares e dos exercícios de 
SRI.

Or. en

Alteração 161
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Agência Europeia para a Segurança (13) A Agência Europeia para a Segurança 
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das Redes e da Informação («ENISA») 
deverá assistir os Estados-Membros e a 
Comissão através da oferta das suas 
competências especializadas e 
aconselhamento e da facilitação do 
intercâmbio de boas práticas. Em 
particular, na aplicação da presente 
diretiva, a Comissão deverá consultar a 
ENISA. A fim de garantir a informação 
eficaz e atempada dos Estados-Membros e 
da Comissão, os alertas rápidos sobre os 
incidentes e riscos devem ser notificados à 
rede de cooperação. Para que os 
Estados-Membros possam adquirir 
conhecimentos, a rede de cooperação 
deverá também servir de instrumento para 
o intercâmbio de boas práticas, ajudando os 
seus membros a reforçar as suas 
capacidades e orientando a organização de 
avaliações interpares e dos exercícios de 
SRI.

das Redes e da Informação («ENISA») 
deverá assistir os Estados-Membros e a 
Comissão através da oferta das suas 
competências especializadas e 
aconselhamento e da facilitação do 
intercâmbio de boas práticas. Em 
particular, na aplicação da presente 
diretiva, a Comissão deverá consultar a
ENISA. A fim de garantir a informação 
eficaz e atempada dos Estados-Membros e 
da Comissão, os alertas rápidos sobre os 
incidentes e riscos devem ser notificados à 
rede de cooperação. Para que os 
Estados-Membros possam adquirir 
conhecimentos, a rede de cooperação 
deverá também servir de instrumento para 
o intercâmbio de boas práticas, ajudando os 
seus membros a reforçar as suas 
capacidades e orientando a organização de 
avaliações interpares e dos exercícios de 
SRI.

Or. en

Alteração 162
Amelia Andersdotter

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, 

Suprimido
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asseguram uma participação na rede 
eficaz, eficiente e segura.

Or. en

Alteração 163
Silvia-Adriana Ţicău
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, à qual todos 
os Estados-Membros têm acesso.

Or. ro

Alteração 164
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(14) Dever-se-á estabelecer, sob 
supervisão da ENISA, 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 
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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.

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 165
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Uma vez que a maioria das redes e dos 
sistemas informáticos é explorada pelo 
setor privado, a cooperação entre este setor 
e o setor público é essencial. Os operadores 
do mercado deverão ser encorajados a 
prosseguir os seus próprios mecanismos de 
cooperação informal para garantir a 
segurança das redes e da informação. 
Deverão também cooperar com o setor 
público e partilhar informações e boas 
práticas em troca de apoio operacional em 
caso de incidentes.

(15) Uma vez que a maioria das redes e dos 
sistemas informáticos é explorada pelo 
setor privado, a cooperação entre este setor 
e o setor público é essencial. Os operadores 
do mercado deverão ser encorajados a 
prosseguir os seus próprios mecanismos de 
cooperação informal para garantir a 
segurança das redes e da informação. 
Deverão também cooperar com o setor 
público e partilhar mutuamente
informações e boas práticas, incluindo a
troca recíproca de informações relevantes 
e de apoio operacional em caso de 
incidentes. Por forma a incentivar de 
modo efetivo a partilha de informação e 
boas práticas, é essencial assegurar que 
os operadores do mercado e as 
administrações públicas críticas, referidas 
no artigo 3.º, n.º 8, alínea b) da presente 
diretiva, que participam nos referidos 
intercâmbios não ficam em desvantagem 
devido à sua cooperação. São necessárias 
garantias adequadas para assegurar que 
tal cooperação não expõe estes operadores 
a um maior risco de incumprimento ou a 
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novas responsabilidades no âmbito, inter 
alia, da concorrência, propriedade 
intelectual, proteção de dados ou 
legislação em matéria de 
cibercriminalidade, nem os expõe a 
maiores riscos operacionais ou de 
segurança.

Or. en

Alteração 166
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Uma vez que a maioria das redes e dos 
sistemas informáticos é explorada pelo 
setor privado, a cooperação entre este setor 
e o setor público é essencial. Os operadores 
do mercado deverão ser encorajados a 
prosseguir os seus próprios mecanismos de 
cooperação informal para garantir a 
segurança das redes e da informação. 
Deverão também cooperar com o setor 
público e partilhar informações e boas 
práticas em troca de apoio operacional em 
caso de incidentes.

(15) Uma vez que a maioria das redes e dos 
sistemas informáticos é explorada pelo 
setor privado, a cooperação entre este setor 
e o setor público é essencial. Os operadores 
do mercado deverão ser encorajados a 
prosseguir os seus próprios mecanismos de 
cooperação informal para garantir a 
segurança das redes e da informação. 
Deverão também cooperar com o setor 
público e partilhar informações e boas 
práticas em troca de apoio operacional e 
informação relevante em caso de 
incidentes.

Or. en

Alteração 167
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Uma vez que a maioria das redes e dos 
sistemas informáticos é explorada pelo 
setor privado, a cooperação entre este setor 

(15) Uma vez que a maioria das redes e dos 
sistemas informáticos é explorada pelo 
setor privado, a cooperação entre este setor 
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e o setor público é essencial. Os operadores 
do mercado deverão ser encorajados a 
prosseguir os seus próprios mecanismos de 
cooperação informal para garantir a 
segurança das redes e da informação. 
Deverão também cooperar com o setor 
público e partilhar informações e boas 
práticas em troca de apoio operacional em 
caso de incidentes.

e o setor público é essencial. Os operadores 
do mercado deverão ser encorajados a 
prosseguir os seus próprios mecanismos de 
cooperação informal para garantir a 
segurança das redes e da informação. 
Deverão também cooperar com o setor 
público e partilhar informações e boas 
práticas em troca de apoio operacional e 
informação em caso de incidentes.

Or. en

Alteração 168
Ioannis A. Tsoukalas

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, a ENISA e
as autoridades competentes deverão criar 
um sítio Web comum onde serão 
publicadas informações não confidenciais 
sobre os incidentes e riscos.

Or. en

Alteração 169
Ivailo Kalfin

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 

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

Or. en

Alteração 170
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 e prestar 
aconselhamento sobre as medidas de 
manutenção adequadas.

Or. en

Alteração 171
Amelia Andersdotter

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, riscos e medidas para atenuar 
os riscos.

Or. en
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Alteração 172
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Caso as informações sejam 
consideradas confidenciais em 
conformidade com as regras nacionais e da 
União em matéria de sigilo comercial, essa 
confidencialidade deve ser assegurada no 
exercício das atividades e no cumprimento 
dos objetivos estabelecidos pela presente 
diretiva.

(17) A política de classificação da 
informação, disposta no considerando 14, 
deve seguir o protocolo relativo a 
sinalização luminosa para a partilha de 
informação recomendado pela ENISA. 
Qualquer informação partilhada deve ser 
classificada e tratada de acordo com o seu 
nível de sensibilidade, como determinado 
pela fonte da informação. Caso as 
informações sejam consideradas 
confidenciais em conformidade com as 
regras nacionais e da União em matéria de 
sigilo comercial, essa confidencialidade 
deve ser assegurada no exercício das 
atividades e no cumprimento dos objetivos 
estabelecidos pela presente diretiva.

Or. en

Alteração 173
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Com base, nomeadamente, nas 
experiências nacionais de gestão de crises e 
em cooperação com a ENISA, a Comissão 
e os Estados-Membros deverão elaborar 
um plano de cooperação da União em 
matéria de SRI que defina mecanismos de 
cooperação para fazer face aos riscos e 
incidentes. Esse plano deverá ser 
devidamente tido em conta no desencadear 
de alertas rápidos no âmbito da rede de 
cooperação.

(18) Com base, nomeadamente, nas 
experiências nacionais de gestão de crises e 
em cooperação com a ENISA, a Comissão 
e os Estados-Membros deverão elaborar 
um plano de cooperação da União em 
matéria de SRI que defina mecanismos de 
cooperação para evitar, detetar e fazer face 
aos riscos e incidentes. Esse plano deverá 
ser devidamente tido em conta no 
desencadear de alertas rápidos no âmbito 
da rede de cooperação.
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Or. en

Alteração 174
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Com base, nomeadamente, nas 
experiências nacionais de gestão de crises e 
em cooperação com a ENISA, a Comissão 
e os Estados-Membros deverão elaborar 
um plano de cooperação da União em 
matéria de SRI que defina mecanismos de 
cooperação para fazer face aos riscos e 
incidentes. Esse plano deverá ser 
devidamente tido em conta no desencadear 
de alertas rápidos no âmbito da rede de 
cooperação.

(18) Com base, nomeadamente, nas 
experiências nacionais de gestão de crises e 
em cooperação com a ENISA, a Comissão 
e os Estados-Membros deverão elaborar 
um plano de cooperação da União em 
matéria de SRI que defina mecanismos de 
cooperação, boas práticas e padrões de 
operação para fazer face aos riscos e 
incidentes. Esse plano deverá ser 
devidamente tido em conta no desencadear 
de alertas rápidos no âmbito da rede de 
cooperação.

Or. en

Alteração 175
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A notificação de um alerta precoce 
na rede deverá ser exigida apenas quando 
a escala e a gravidade do incidente ou do 
risco em causa forem ou puderem vir a 
ser de tal modo significativas que sejam 
necessárias informações ou a 
coordenação da resposta a nível da União. 
Os alertas precoces devem, por 
conseguinte, limitar-se aos incidentes ou 
riscos reais ou potenciais que ganhem 
rapidamente dimensão, excedam a 
capacidade de resposta nacional ou 

Suprimido
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afetem mais de um Estado-Membro. A fim 
de permitir uma avaliação adequada, 
todas as informações relevantes para a 
avaliação dos riscos ou incidentes deverão 
ser comunicadas à rede de cooperação.

Or. en

Alteração 176
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Após receção de um alerta precoce e 
sua avaliação, as autoridades competentes 
devem chegar a acordo quanto a uma 
resposta coordenada no âmbito do plano 
de cooperação da União em matéria de 
SRI. As autoridades competentes, bem 
como a Comissão, deverão ser informadas 
das medidas adotadas a nível nacional em 
resultado da resposta coordenada.

Suprimido

Or. en

Alteração 177
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Após receção de um alerta precoce e 
sua avaliação, as autoridades competentes 
devem chegar a acordo quanto a uma 
resposta coordenada no âmbito do plano de 
cooperação da União em matéria de SRI. 
As autoridades competentes, bem como a 
Comissão, deverão ser informadas das 
medidas adotadas a nível nacional em 

(20) Após receção de um alerta precoce e 
sua avaliação, as autoridades competentes 
devem chegar a acordo quanto a uma 
resposta coordenada no âmbito do plano de 
cooperação da União em matéria de SRI. 
As autoridades competentes e a ENISA, 
bem como a Comissão, deverão ser 
informadas das medidas adotadas a nível 
nacional em resultado da resposta 
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resultado da resposta coordenada. coordenada.

Or. en

Alteração 178
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As responsabilidades na garantia da 
SRI incumbem, em grande medida, às 
administrações públicas e aos operadores 
do mercado. Dever-se-á promover e 
desenvolver uma cultura de gestão dos 
riscos, que abranja a avaliação dos riscos e 
a implementação de medidas de segurança 
adequadas aos riscos enfrentados através 
de requisitos regulamentares adequados e 
práticas setoriais voluntárias. Estabelecer 
condições de concorrência equitativas é 
também essencial para um funcionamento 
eficaz da rede de cooperação tendo em 
vista assegurar a eficácia da cooperação 
entre todos os Estados-Membros.

(22) As responsabilidades na garantia da 
SRI incumbem, em grande medida, às 
administrações públicas e aos operadores 
do mercado. Dever-se-á promover e 
desenvolver uma cultura de gestão dos 
riscos e de cooperação estreita, que 
abranja a avaliação dos riscos e a 
implementação de medidas de segurança 
adequadas aos riscos enfrentados através 
de requisitos regulamentares adequados e 
práticas setoriais voluntárias. Estabelecer 
condições de concorrência equitativas é 
também essencial para um funcionamento 
eficaz da rede de cooperação tendo em 
vista assegurar a eficácia da cooperação 
entre todos os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 179
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Essas obrigações não devem cingir-se 
ao setor das comunicações eletrónicas, mas 
ser extensíveis aos principais prestadores 
de serviços da sociedade da informação, tal 
como definidos na Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

(24) Essas obrigações não devem cingir-se 
ao setor das comunicações eletrónicas, mas 
ser extensíveis aos principais prestadores 
de serviços da sociedade da informação, tal 
como definidos na Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
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de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação4, que estão na 
base dos serviços da sociedade da 
informação ou das atividades em linha, 
como as plataformas de comércio 
eletrónico, portais de pagamento Internet, 
redes sociais, motores de pesquisa, serviços 
de computação em nuvem, lojas de 
aplicações em linha. A perturbação destes 
serviços da sociedade da informação 
horizontais impede a prestação de outros 
serviços deste setor que neles se baseiam. 
Os responsáveis pelo desenvolvimento de 
software e os fabricantes de hardware não 
são prestadores de serviços da sociedade 
da informação, pelo que são excluídos. 
Essas obrigações deverão ser também 
alargadas às administrações públicas e 
aos operadores das infraestruturas 
críticas que dependem em larga medida 
das tecnologias da informação e da 
comunicação e são essenciais para a 
manutenção de funções económicas ou 
sociais vitais como a eletricidade e o gás, 
os transportes, as instituições de crédito, a 
bolsa e a saúde. A perturbação dessas 
redes e sistemas informáticos afetaria o 
mercado interno.

de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação4, que estão na 
base dos serviços da sociedade da 
informação ou das atividades em linha, 
como as plataformas de comércio 
eletrónico, portais de pagamento Internet, 
redes sociais, motores de pesquisa, serviços 
de computação em nuvem, lojas de 
aplicações em linha.

__________________ __________________
4 JO L 204 de 21.7.1998, p. 37. 4 JO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Alteração 180
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Essas obrigações não devem cingir-se (24) Essas obrigações não devem cingir-se 
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ao setor das comunicações eletrónicas, mas 
ser extensíveis aos principais prestadores 
de serviços da sociedade da informação, 
tal como definidos na Diretiva 98/34/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação4, que estão na 
base dos serviços da sociedade da 
informação ou das atividades em linha, 
como as plataformas de comércio 
eletrónico, portais de pagamento Internet, 
redes sociais, motores de pesquisa, serviços 
de computação em nuvem, lojas de 
aplicações em linha. A perturbação destes 
serviços da sociedade da informação 
horizontais impede a prestação de outros 
serviços deste setor que neles se baseiam.
Os responsáveis pelo desenvolvimento de 
software e os fabricantes de hardware não 
são prestadores de serviços da sociedade 
da informação, pelo que são excluídos.
Essas obrigações deverão ser também 
alargadas às administrações públicas e 
aos operadores das infraestruturas 
críticas que dependem em larga medida 
das tecnologias da informação e da 
comunicação e são essenciais para a 
manutenção de funções económicas ou 
sociais vitais como a eletricidade e o gás, 
os transportes, as instituições de crédito, a 
bolsa e a saúde. A perturbação dessas 
redes e sistemas informáticos afetaria o 
mercado interno.

ao setor das comunicações eletrónicas, mas 
ser extensíveis aos principais prestadores 
públicos e privados e aos operadores das 
infraestruturas críticas que dependem em 
larga medida das tecnologias da 
informação e da comunicação e são 
essenciais para a manutenção de funções 
económicas ou sociais vitais como a 
eletricidade e o gás, os transportes, as 
instituições de crédito, a bolsa e a saúde. 
A perturbação dessas redes e sistemas 
informáticos afetaria o mercado interno e 
a integridade física ou financeira dos 
beneficiários dos serviços prestados. Os
serviços da sociedade da informação ou 
das atividades em linha, como as 
plataformas de comércio eletrónico, redes 
sociais, motores de pesquisa lojas de 
aplicações em linha, bem como os 
responsáveis pelo desenvolvimento de 
software e os fabricantes de hardware, não
podem ser vinculados à comunicação 
obrigatória no âmbito da presente 
diretiva. No entanto, a comunicação e 
partilha de informação voluntária com as 
autoridades competentes no seguimento 
dos mecanismos, definidos na presente 
diretiva, é recomendada vivamente, em 
particular no caso de incidentes graves ou 
perturbações.

__________________
4 JO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Alteração 181
Christian Ehler, Manfred Weber
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Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Essas obrigações não devem cingir-se 
ao setor das comunicações eletrónicas, mas 
ser extensíveis aos principais prestadores 
de serviços da sociedade da informação, tal 
como definidos na Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação4, que estão na 
base dos serviços da sociedade da 
informação ou das atividades em linha, 
como as plataformas de comércio 
eletrónico, portais de pagamento Internet, 
redes sociais, motores de pesquisa, serviços 
de computação em nuvem, lojas de 
aplicações em linha. A perturbação destes 
serviços da sociedade da informação 
horizontais impede a prestação de outros 
serviços deste setor que neles se baseiam. 
Os responsáveis pelo desenvolvimento de 
software e os fabricantes de hardware não 
são prestadores de serviços da sociedade 
da informação, pelo que são excluídos.
Essas obrigações deverão ser também 
alargadas às administrações públicas e aos 
operadores das infraestruturas críticas que 
dependem em larga medida das tecnologias 
da informação e da comunicação e são 
essenciais para a manutenção de funções 
económicas ou sociais vitais como a 
eletricidade e o gás, os transportes, as 
instituições de crédito, a bolsa e a saúde. A 
perturbação dessas redes e sistemas 
informáticos afetaria o mercado interno.

(24) Essas obrigações não devem cingir-se 
ao setor das comunicações eletrónicas, mas 
ser extensíveis aos principais prestadores 
de serviços da sociedade da informação, tal 
como definidos na Diretiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação4, que estão na 
base dos serviços da sociedade da 
informação ou das atividades em linha, 
como as plataformas de comércio 
eletrónico, portais de pagamento Internet, 
redes sociais, motores de pesquisa, serviços 
de computação em nuvem, lojas de 
aplicações em linha. A perturbação destes 
serviços da sociedade da informação 
horizontais impede a prestação de outros 
serviços deste setor que neles se baseiam. 
Essas obrigações deverão ser também 
alargadas às administrações públicas e aos 
operadores das infraestruturas críticas que 
dependem em larga medida das tecnologias 
da informação e da comunicação e são 
essenciais para a manutenção de funções 
económicas ou sociais vitais como a 
eletricidade e o gás, os transportes, as 
instituições de crédito, a bolsa e a saúde. A 
perturbação dessas redes e sistemas 
informáticos afetaria o mercado interno. As 
obrigações devem também ser aplicáveis a 
empresas cotadas em bolsa devido ao seu 
papel vital para o funcionamento do 
mercado interno.

__________________ __________________
4 JO L 204 de 21.7.1998, p. 37. 4 JO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

Or. en
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Justificação

A cadeia de segurança começa e acaba com as soluções dos responsáveis pelo 
desenvolvimento de hardware e software. Por conseguinte, estes não devem ser excluídos. As 
violações da segurança de empresas cotadas em bolsa podem afetar materialmente os 
produtos da empresa, os seus serviços, as relações com clientes e fornecedores e as 
condições de concorrência em geral, tendo portanto um grande impacto no funcionamento do 
mercado interno e externo. Por conseguinte, as empresas cotadas em bolsa devem ser 
também abrangidas pela presente Diretiva.

Alteração 182
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) As medidas técnicas e 
organizacionais impostas às 
administrações públicas e aos operadores 
do mercado não deverão exigir que um 
determinado produto das tecnologias da 
informação e da comunicação para fins 
comerciais seja concebido, desenvolvido 
ou fabricado de um modo específico.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta situação poderia excluir a possibilidade de criar uma solução europeia quando 
necessário, em particular no âmbito das normas europeias comuns, pelo que este número 
deve ser suprimido.

Alteração 183
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) As medidas técnicas e organizacionais 
impostas às administrações públicas e aos 

(25) As medidas técnicas e organizacionais 
impostas às administrações públicas e aos 
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operadores do mercado não deverão exigir 
que um determinado produto das 
tecnologias da informação e da 
comunicação para fins comerciais seja 
concebido, desenvolvido ou fabricado de 
um modo específico.

operadores do mercado não deverão exigir 
que um determinado produto das 
tecnologias da informação e da 
comunicação para fins comerciais seja 
concebido, desenvolvido ou fabricado de 
um modo específico. Por outro lado, deve 
exigir-se a utilização de normas 
internacionais relativas à cibersegurança.

Or. en

Alteração 184
Amelia Andersdotter

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 185
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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 

(27) A fim de não impor encargos 
financeiros e administrativos 
desproporcionados aos pequenos 
operadores e aos utilizadores, os requisitos 
devem ser proporcionais ao risco 
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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.

apresentado pela rede ou sistema 
informático em causa, devendo as medidas 
ter em conta os mais recentes progressos 
técnicos.

Or. en

Justificação

A dimensão da empresa nem sempre é igual à dimensão da relevância da segurança dos seus 
produtos.

Alteração 186
Amelia Andersdotter

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. 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.

Or. en
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Alteração 187
Ivailo Kalfin

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, 
incluindo os balcões únicos, 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 e devem 
tratar todas as informações comunicadas 
de acordo com a classificação de 
segurança indicada pela fonte. 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.

Or. en

Alteração 188
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) As autoridades competentes deverão (28) As autoridades competentes deverão 
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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.

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. As 
vulnerabilidades e os incidentes 
anteriormente desconhecidos 
comunicados às autoridades competentes 
devem ser notificadas aos fabricantes e 
prestadores de serviços dos produtos e 
serviços de TIC afetados. 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.

Or. en

Justificação

Caso as autoridades tenham conhecimento de vulnerabilidades de certos produtos ou 
serviços de TIC, devem notificar os fabricantes e os prestadores de serviços a fim de permitir 
que estes adaptem os seus produtos e serviços em tempo útil.

Alteração 189
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 

(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 
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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.

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, embora não 
devam atrasar a notificação mais do que o 
exigido.

Or. en

Alteração 190
Ioannis A. Tsoukalas

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.

(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, medirem o 
número, a escala e o âmbito dos 
incidentes, bem como dos dados completos 
e fiáveis sobre eventuais incidentes que 
tenham tido impacto no seu 
funcionamento.

Or. en
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Alteração 191
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 30

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 192
Francisco Sosa Wagner

Proposta de diretiva
Considerando 30

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 

(30) Em muitos casos, o incidente pode ser 
causado por atividades criminosas. 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 
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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.

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. es

Justificação

Pressupor por defeito que todos os impactos na segurança de alguma parte da rede são 
criminosos é injustificado e reflete uma abordagem desproporcional e excessivamente 
centrada no domínio da «segurança», pressupondo um risco para a garantia dos direitos 
civis.

Alteração 193
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 30

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 

(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, bem 
como a cooperação com o EC3 (Centro 
Europeu da Cibercriminalidade, instalado 
na Europol) e a ENISA, 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 



PE523.040v01-00 46/126 AM\1009437PT.doc

PT

atribuído aos incidentes deverá ser avaliado 
à luz da legislação da UE sobre a 
cibercriminalidade.

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. en

Alteração 194
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 30

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 ou de 
guerra cibernética. 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, as autoridades policiais e 
judiciais e as instituições de defesa 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 e dos possíveis incidentes de 
guerra cibernética às instituições de 
defesa. O caráter de crime grave atribuído 
aos incidentes deverá ser avaliado à luz da 
legislação da UE sobre a 
cibercriminalidade.

Or. en

Alteração 195
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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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 
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 dados5. 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.

(31) Os dados pessoais ficam em muitos 
casos comprometidos em consequência de 
incidentes. Os Estados-Membros e os 
operadores do mercado devem proteger os 
dados pessoais armazenados, tratados ou 
transmitidos contra a destruição acidental 
ou ilícita, perda ou alteração acidental e 
armazenamento, acesso ou divulgação 
não autorizada ou ilícita, difusão ou 
acesso; e devem assegurar a 
implementação de uma política de 
segurança no domínio do tratamento de 
dados pessoais. 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 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 dados5. 
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.
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__________________ __________________
5 SEC(2012) 72 final. 5 SEC(2012) 72 final.

Or. en

Justificação

Em consonância com o projeto de diretiva relativa à proteção de dados.

Alteração 196
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A normalização dos requisitos de 
segurança é um processo dirigido pelo 
mercado. A fim de garantir uma aplicação 
convergente das normas de segurança, os 
Estados-Membros deverão incentivar o 
cumprimento ou a conformidade com as 
normas especificadas para assegurar um 
elevado nível de segurança a nível da 
União. Para o efeito, poderá ser necessário 
elaborar normas harmonizadas, o que 
deverá ser efetuado em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de outubro de 2012, relativo à 
normalização europeia, que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e revoga a Decisão 87/95/CEE 
do Conselho e a Decisão n.º 1673/2006/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho6.

(32) A normalização dos requisitos de 
segurança é um processo dirigido pelo 
mercado. A fim de garantir uma aplicação 
convergente das normas de segurança, os 
Estados-Membros deverão incentivar o 
cumprimento ou a conformidade com as 
normas especificadas para assegurar um 
elevado nível de segurança a nível da 
União. Para o efeito, poderá ser necessário 
elaborar normas harmonizadas, o que 
deverá ser efetuado em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de outubro de 2012, relativo à 
normalização europeia, que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e revoga a Decisão 87/95/CEE 
do Conselho e a Decisão n.º 1673/2006/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho6. As 
normas internacionais relativas à 
cibersegurança devem ser 
cuidadosamente aprovadas a fim de 
assegurar que não foram comprometidas 
e que fornecem níveis adequados de 
segurança, garantindo, assim, que o 
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cumprimento obrigatório das normas 
relativas à cibersegurança melhora o 
nível geral da cibersegurança da União e 
que não tem o efeito contrário.

__________________ __________________
6 JO L 316 de 14.11.2012, p. 12. 6 JO L 316 de 14.11.2012, p. 12.

Or. en

Alteração 197
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A normalização dos requisitos de 
segurança é um processo dirigido pelo 
mercado. A fim de garantir uma aplicação 
convergente das normas de segurança, os 
Estados-Membros deverão incentivar o 
cumprimento ou a conformidade com as 
normas especificadas para assegurar um 
elevado nível de segurança a nível da 
União. Para o efeito, poderá ser necessário 
elaborar normas harmonizadas, o que 
deverá ser efetuado em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de outubro de 2012, relativo à 
normalização europeia, que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e revoga a Decisão 87/95/CEE 
do Conselho e a Decisão n.º 1673/2006/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho6.

(32) A normalização dos requisitos de 
segurança é um processo dirigido pelo 
mercado. A fim de garantir uma aplicação 
convergente das normas de segurança, os 
Estados-Membros deverão incentivar o 
cumprimento ou a conformidade com as 
normas especificadas para assegurar um 
elevado nível de segurança a nível da 
União. Para o efeito, deve ser considerada 
a aplicação de normas internacionais 
abertas na segurança das redes e da 
informação ou a criação de tais 
instrumentos. Poderá ser necessário dar 
mais um passo em frente para elaborar 
normas harmonizadas, o que deverá ser 
efetuado em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de outubro de 2012, relativo à 
normalização europeia, que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e revoga a Decisão 87/95/CEE 
do Conselho e a Decisão n.º 1673/2006/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho6.
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Em particular, o ETSI, o CEN e o 
CENELEC devem ser mandatados a 
sugerir normas europeias de segurança 
abertas, eficazes e eficientes, em que as 
preferências tecnológicas são evitadas o 
mais possível, e que devem ser facilmente 
exequíveis por pequenos e médios 
operadores do mercado e por 
administrações públicas mais pequenas.

__________________ __________________
6 JO L 316 de 14.11.2012, p. 12. 6 JO L 316 de 14.11.2012, p. 12.

Or. en

Alteração 198
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A Comissão deverá rever 
periodicamente a presente diretiva, 
nomeadamente para decidir da eventual 
necessidade de alterações à luz da evolução 
tecnológica ou do mercado.

(33) A Comissão deverá rever 
periodicamente a presente diretiva, em 
consulta com todas as partes interessadas, 
nomeadamente para decidir da eventual 
necessidade de alterações à luz da evolução 
tecnológica ou do mercado.

Or. en

Alteração 199
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A Comissão deverá rever 
periodicamente a presente diretiva, 
nomeadamente para decidir da eventual 
necessidade de alterações à luz da evolução 

(33) A Comissão deverá rever 
periodicamente a presente diretiva, 
nomeadamente para decidir da eventual 
necessidade de alterações à luz da evolução 
social, política, tecnológica ou do 
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tecnológica ou do mercado. mercado.

Or. en

Alteração 200
Amelia Andersdotter

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 Comissão7.

(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 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 Comissão7.

__________________ __________________
7 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 7 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Alteração 201
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 37
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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 do governo eletrónico, energia, 
transportes e saúde.

Or. en

Alteração 202
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) As informações que sejam 
consideradas confidenciais por uma 
autoridade competente, em conformidade 
com as regras nacionais e da União em 
matéria de sigilo comercial, só devem ser 
trocadas com a Comissão e outras 
autoridades competentes nos casos em que 
tal seja estritamente necessário para a 
aplicação da presente diretiva. As 
informações comunicadas deverão 
limitar-se ao que for pertinente e adequado 
ao objetivo dessa comunicação.

(38) As informações que sejam 
consideradas confidenciais por uma 
autoridade competente, em conformidade 
com as regras nacionais e da União em 
matéria de sigilo comercial, só devem ser 
trocadas com a Comissão, as suas 
agências relevantes e/ou outras 
autoridades nacionais competentes nos 
casos em que tal seja estritamente 
necessário para a aplicação da presente 
diretiva. As informações comunicadas 
deverão limitar-se ao que for pertinente e 
adequado ao objetivo dessa comunicação, 
respeitando simultaneamente os critérios 
predefinidos para a confidencialidade, a 
segurança e os protocolos de classificação 
que regem os procedimentos de partilha 
de informações.

Or. en

Alteração 203
Amelia Andersdotter
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 204
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3

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. en

Alteração 205
Ivailo Kalfin

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.

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, ou aos serviços 
da sociedade da informação, cuja 
confidencialidade e autenticidade não são 
essenciais para a manutenção de funções 
económicas ou sociais vitais.

Or. en

Alteração 206
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não prejudica a 
legislação da UE em matéria de luta contra 
a criminalidade informática nem a 
Diretiva 2008/114/CE do Conselho, de 8 
de dezembro de 2008, relativa à 
identificação e designação das 
infraestruturas críticas europeias e à 
avaliação da necessidade de melhorar a sua 
proteção9.

4. A presente diretiva não prejudica a 
legislação da UE em matéria de luta contra 
a criminalidade informática nem a 
Diretiva 2008/114/CE do Conselho, de 8 
de dezembro de 2008, relativa à 
identificação e designação das 
infraestruturas críticas europeias e à 
avaliação da necessidade de melhorar a sua 
proteção9. Contudo, a diretiva deve ser 
revista sem demora, em particular no que 
diz respeito à inclusão das TIC como uma 
infraestrutura europeia.

__________________ __________________
9 JO L 345 de 23.12.2008, p. 75. 9 JO L 345 de 23.12.2008, p. 75.

Or. en
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Justificação

Inicialmente, as TIC não foram elencadas como uma infraestrutura crítica europeia. Os 
Estados-Membros acordaram refletir sobre esta questão e rever a diretiva em tempo 
oportuno. Uma vez que tal ainda não foi feito e tendo em conta a relevância das TIC para as 
infraestruturas críticas, instamos os Estados-Membros a retomarem esta questão logo que 
possível.

Alteração 207
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não prejudica a 
legislação da UE em matéria de luta 
contra a criminalidade informática nem a 
Diretiva 2008/114/CE do Conselho, de 8 
de dezembro de 2008, relativa à 
identificação e designação das 
infraestruturas críticas europeias e à 
avaliação da necessidade de melhorar a sua 
proteção9.

4. A presente diretiva não prejudica a 
Diretiva 2013/40/UE relativa a ataques 
contra os sistemas de informação nem a 
Diretiva 2008/114/CE do Conselho, de 8 
de dezembro de 2008, relativa à 
identificação e designação das 
infraestruturas críticas europeias e à 
avaliação da necessidade de melhorar a sua 
proteção9.

__________________ __________________
9 JO L 345 de 23.12.2008, p. 75. 9 JO L 345 de 23.12.2008, p. 75.

Or. en

Alteração 208
Ivailo Kalfin

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 

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 a comunicação a terceiros 
de confiança e o tratamento de dados 
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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.

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 adotam medidas 
legislativas de acordo com o artigo 13.º da 
Diretiva 95/46/CE, com vista a assegurar 
que as administrações públicas, os 
operadores do mercado e as autoridades 
competentes não são responsabilizados 
pelo tratamento de dados pessoais 
necessários para a troca de informações 
no âmbito da rede de cooperação e 
notificação de incidentes.

Or. en

Alteração 209
Amelia Andersdotter

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, após tomar todas 
as medidas para assegurar que os dados 
são anónimos.

Or. en
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Alteração 210
Francisco Sosa Wagner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

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 não devem ser 
impedidos de adotar ou manter disposições 
que assegurem um nível de segurança 
superior em conformidade com a Carta 
dos Direitos Fundamentais da UE, desde 
que tal não prejudique o cumprimento das 
obrigações que lhes incumbem por força da 
legislação da União.

Or. es

Justificação

A discricionariedade conferida aos Estados-Membros em matéria de segurança deve estar 
sujeita ao respeito pelos direitos reconhecidos na Carta dos Direitos Fundamentais da UE, 
nomeadamente, e entre outros, o direito ao respeito pela vida e comunicações privadas, a 
proteção de dados pessoais, a liberdade de empresa e o direito a recurso judicial.

Alteração 211
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 212
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os dados informáticos armazenados, 
tratados, obtidos ou transmitidos por 
elementos indicados nas alíneas a) e b) 
tendo em vista a sua exploração, utilização, 
proteção e manutenção.

(c) os dados digitais armazenados, tratados, 
obtidos ou transmitidos por elementos 
indicados nas alíneas a) e b) tendo em vista 
a sua exploração, utilização, proteção e 
manutenção.

Or. en

Alteração 213
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Segurança»: a capacidade de uma rede 
ou sistema informático para resistir, com 
um dado nível de confiança, a eventos 
acidentais ou a ações dolosas que 
comprometem a disponibilidade, 
autenticidade, integridade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
ou transmitidos e dos serviços conexos 
oferecidos ou acessíveis através dessa rede 
ou sistema;

(2) «Segurança»: a capacidade de uma rede 
ou sistema informático para resistir, com 
um dado nível de confiança, a eventos 
acidentais ou a ações dolosas que 
comprometem a disponibilidade, 
autenticidade, integridade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
ou transmitidos e dos serviços conexos 
oferecidos ou acessíveis através dessa rede 
ou sistema; a «segurança», como aqui 
definida, inclui dispositivos técnicos, 
soluções e procedimentos operacionais 
adequados que asseguram os requisitos de 
segurança definidos na presente diretiva.

Or. en

Alteração 214
Amelia Andersdotter
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «elevado nível comum de segurança 
das redes e da informação»: um sistema 
de rede e de informação em toda a União 
em que os incidentes são corrigidos e não 
são repetidos.

Or. en

Alteração 215
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Incidente»: qualquer circunstância ou 
evento com um efeito adverso real na 
segurança;

(4) «Incidente»: qualquer circunstância ou 
evento razoavelmente identificável com 
um efeito adverso real na segurança;

Or. en

Justificação

A redação original é demasiado abrangente e dificultaria a aplicação da definição.

Alteração 216
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 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
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Alteração 217
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Tratamento de incidentes»: todos os 
procedimentos de apoio à análise, 
contenção e resposta em caso de incidente;

(7) «Tratamento de incidentes»: todos os 
procedimentos de apoio à deteção, 
prevenção, análise, contenção e resposta 
em caso de incidente;

Or. en

Alteração 218
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(8) «Operador do mercado»: (8) «Operador»:

Or. en

Alteração 219
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 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
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Alteração 220
Francisco Sosa Wagner

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – 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;

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

Or. es

Justificação

A lista deve ser exaustiva a fim de assegurar a transparência.

Alteração 221
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 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 público ou privado de 
infraestruturas críticas essenciais para a 
manutenção de atividades económicas e 
sociais vitais nos domínios da energia, dos 
transportes, da banca e dos serviços 
financeiros, da bolsa, das tecnologias da 
informação e das comunicações e da 
saúde, cuja lista não exaustiva consta do 
anexo II.

Or. en

Alteração 222
Jürgen Creutzmann
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 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 
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 consta do anexo 
II.

Or. en

Alteração 223
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 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 
essenciais para a manutenção de atividades 
económicas e sociais vitais, tais como nos 
domínios da energia, dos transportes, da 
banca, da bolsa e da saúde, cuja lista não 
exaustiva consta do anexo II.

Or. en

Alteração 224
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) «incidente com um impacto 
significativo»: um incidente que afeta a 
segurança e continuidade de uma rede ou 
sistema de informação que conduz a uma 
grande perturbação das funções 
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económicas e sociais vitais;

Or. en

Alteração 225
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) «serviço»: serviço prestado por uma 
administração pública ou operador do 
mercado, excluindo quaisquer outros 
serviços da mesma entidade.

Or. en

Alteração 226
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

O valor acrescentado e o efeito jurídico desta disposição não são claros.

Alteração 227
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 4 – título
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Texto da Comissão Alteração

Princípio Obrigações gerais

Or. en

Alteração 228
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 229
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

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.

A União Europeia e os seus
Estados-Membros, administrações 
públicas e operadores do mercado devem 
garantir um elevado nível de segurança das 
redes e dos sistemas informáticos que 
desenvolvem, operam ou têm sob controlo.

Or. en

Alteração 230
Francisco Sosa Wagner
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

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 Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE e com a presente 
diretiva.

Or. es

Justificação

A discricionariedade conferida aos Estados-Membros em matéria de segurança deve estar 
sujeita ao respeito pelos direitos reconhecidos na Carta dos Direitos Fundamentais da UE, 
nomeadamente, e entre outros, o direito ao respeito pela vida e comunicações privadas, a 
proteção de dados pessoais, a liberdade de empresa e o direito a recurso judicial.

Alteração 231
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

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 
nível elevado, sustentado e contínuo de 
segurança das redes e dos sistemas 
informáticos no seu território, em 
conformidade com a presente diretiva.

Or. en

Alteração 232
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Responsabilidades dos operadores 

do mercado
Um operador do mercado ao abrigo do 
artigo 3.º deve ser responsável por 
qualquer dano direto causado a qualquer 
pessoa singular ou coletiva devido a 
incumprimento das obrigações dispostas 
na presente diretiva, caso o dano derive de 
uma falha ou negligência da sua parte.

Or. en

Alteração 233
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Os Estados-Membros podem 
solicitar a assistência da Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e 
da Informação («ENISA») para a 
elaboração das suas estratégias nacionais 
e dos seus planos de cooperação nacional 
em matéria de SRI, baseados num plano 
mínimo comum de estratégia e 
cooperação em matéria de SRI.

Or. en

Alteração 234
Hans-Peter Martin

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 
autoridade nacional competente em matéria 
de segurança das redes e dos sistemas 
informáticos («autoridade competente»), 
que não integre os serviços secretos e não 
seja total ou parcialmente idêntica aos 
serviços secretos, em termos de pessoal ou 
de infraestrutura.

Or. de

Alteração 235
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada Estado-Membro designa uma 
autoridade nacional competente em matéria 
de segurança das redes e dos sistemas 
informáticos utilizados no mercado 
interno («autoridade competente»).

Or. en

Alteração 236
Francisco Sosa Wagner

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que necessário, as autoridades 
competentes consultam as autoridades 
policiais e judiciais nacionais e as 
autoridades encarregadas da proteção dos 
dados, com elas cooperando.

5. As autoridades competentes realizam 
consultas obrigatórias com as autoridades 
encarregadas da proteção dos dados e, 
sempre que necessário, cooperam com as 
autoridades policiais e judiciais nacionais e 
as autoridades.
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Or. es

Justificação

A existência de uma única autoridade competente para exercer o poder de controlo a nível 
nacional sem a colaboração de outro organismo de compensação não é proporcional no 
equilíbrio entre a garantia da segurança e da liberdade.

Alteração 237
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 238
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro cria uma equipa 
de resposta a emergências informáticas (a 
seguir designada por «CERT»), 
responsável pelo tratamento de incidentes e 
riscos de acordo com um processo bem 
definido, que deve cumprir as condições 

1. Cada Estado-Membro cria pelo menos
uma equipa de resposta a emergências 
informáticas (a seguir designada por 
«CERT») ou um sistema de várias CERT, 
abrangendo os setores dispostos no 
anexo II, responsável pelo tratamento de 
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estabelecidas no anexo I, ponto 1. A CERT 
pode ser estabelecida no âmbito da 
autoridade competente.

incidentes e riscos de acordo com um 
processo bem definido, que deve cumprir 
as condições estabelecidas no anexo I, 
ponto 1. A CERT pode ser estabelecida no 
âmbito da autoridade competente.

Or. en

Alteração 239
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter liberdade para criar mais de uma CERT, por exemplo, numa 
base por setor.

Alteração 240
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro cria uma equipa
de resposta a emergências informáticas (a 
seguir designada por «CERT»), 
responsável pelo tratamento de incidentes e 

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

tratamento de incidentes e riscos de acordo 
com um processo bem definido, que deve 
cumprir as condições estabelecidas no 
anexo I, ponto 1. A CERT pode ser 
estabelecida no âmbito da autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 241
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A CERT funciona sob a supervisão da 
autoridade competente, que deve rever 
periodicamente a adequação dos seus 
recursos, o seu mandato e a eficácia do seu 
processo de tratamento de incidentes.

5. A CERT ou as CERT funcionam sob a 
supervisão da autoridade competente, que 
deve rever periodicamente a adequação dos 
seus recursos, mandatos e a eficácia do seu 
processo de tratamento de incidentes.

Or. en

Alteração 242
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) A CERT deve poder e ser incentivada 
a iniciar e participar em exercícios 
conjuntos com determinadas CERT, com 
todas as CERT dos Estados-Membros e 
com as instituições adequadas dos 
Estados não membros, bem como com 
CERT de organismos multi-institucionais 
e instituições internacionais, tais como a 
NATO e a ONU.

Or. en
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Alteração 243
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros podem solicitar 
a assistência da Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação 
(«ENISA») ou de outros 
Estados-Membros para a elaboração das 
suas CERT nacionais.

Or. en

Alteração 244
Silvia-Adriana Ţicău
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades competentes, a Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e 
da informação (ENISA) e a Comissão 
devem constituir uma rede («rede de 
cooperação») para cooperarem contra os 
riscos e os incidentes que afetem as redes e 
os sistemas informáticos.

Or. ro

Alteração 245
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes e a 
Comissão devem constituir uma rede 
(«rede de cooperação») para cooperarem 

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

coordenação da ENISA, para cooperarem 
contra os riscos e os incidentes que afetem 
as redes e os sistemas informáticos.

Or. en

Alteração 246
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 247
Silvia-Adriana Ţicău
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, a 
ENISA e as autoridades competentes.

Or. ro

Alteração 248
Ivailo Kalfin
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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 as 
autoridades competentes e, consoante o 
caso, as administrações públicas e os 
operadores de mercado pertinentes. 
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.

Or. en

Alteração 249
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 as 
autoridades competentes. A Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e da 
informação («ENISA») apoiará a rede de 
cooperação, fornecendo conhecimentos 
especializados e aconselhamento.

Or. en

Alteração 250
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2
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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 as 
autoridades competentes. A Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e da 
informação («ENISA») apoiará a rede de 
cooperação, fornecendo conhecimentos 
especializados e aconselhamento.

Or. en

Alteração 251
Ivailo Kalfin

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Sempre que a informação, os alertas 
rápidos e as boas práticas provenientes de 
operadores do mercado ou administrações 
públicas são partilhadas dentro da, ou 
divulgadas pela, rede de cooperação, essas 
partilhas ou divulgações devem ser 
realizadas de acordo com a classificação 
da informação determinada pela fonte de 
origem em conformidade com o artigo 9.º, 
n.º 1. Deve assegurar-se que a fonte de 
origem é informada da partilha ou 
divulgação, incluindo quais os operadores 
e autoridades competentes que devem ser 
informadas dos incidentes, e que tais 
partilhas e divulgações não prejudicam os 
interesses legítimos da fonte.

Or. en

Alteração 252
Hans-Peter Martin



AM\1009437PT.doc 75/126 PE523.040v01-00

PT

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 num sítio Web 
comum informações não confidenciais 
sobre alertas rápidos em curso e a resposta 
coordenada, bem como em formato legível 
por computador;

Or. de

Alteração 253
Silvia-Adriana Ţicău
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 num sítio Web 
comum e no sítio Web da ENISA 
informações não confidenciais sobre 
alertas rápidos em curso e a resposta 
coordenada;

Or. ro

Alteração 254
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Debater e coordenar conjuntamente 
as suas medidas em matéria de exigências 
de segurança e notificação de incidentes, 
referidas no artigo 14.º, e em matéria de 
implementação e aplicação, como referido 
no artigo 15.º;

Or. en
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Justificação

As práticas divergentes das autoridades competentes em relação às disposições de 
notificação e divulgação e, em geral, à implementação e aplicação da presente diretiva 
podem tornar a conformidade mais difícil para os operadores do mercado ativos em mais de 
um Estado-Membro. Em última instância, os operadores poderiam receber instruções 
divergentes de várias autoridades competentes. Por conseguinte, deve assegurar-se que as 
autoridades competentes coordenam estas atividades o mais possível.

Alteração 255
Christian Ehler, Manfred Weber

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 
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 
aplicar medidas para resolver as 
fraquezas identificadas sem demora;

Or. en

Alteração 256
Vicky Ford

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 informações sobre 
todas as questões pertinentes com 
organismos europeus competentes, em 
especial nos domínios da proteção de 
dados, energia, transportes, banca, bolsa e 
saúde;

Or. en
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Justificação

Referido no artigo 10.º, n.º 4.

Alteração 257
Amelia Andersdotter

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 informações sobre 
todas as questões pertinentes com 
organismos europeus competentes, em 
especial nos domínios da proteção de 
dados, energia, transportes, banca, bolsa e 
saúde;

Or. en

Alteração 258
Christian Ehler, Manfred Weber

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 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
investigação criminal, proteção de dados, 
energia, transportes, banca, bolsa e saúde;

Or. en

Alteração 259
Francisco Sosa Wagner
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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 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 
energia, transportes, banca, bolsa e saúde;

Or. es

Justificação

A criação de uma rede de cooperação para a segurança deve ser equilibrada com a 
participação obrigatória das autoridades de proteção de dados. Deve ser criada uma rubrica 
específica para o desenvolvimento desta colaboração.

Alteração 260
Ivailo Kalfin

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Debater e acordar conjuntamente 
sobre a interpretação comum, a aplicação 
coerente e a implementação harmoniosa 
na União das disposições do capítulo IV;

Or. en

Alteração 261
Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Cooperação obrigatória com as 
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autoridades nacionais de proteção de 
dados e com a Autoridade Europeia para 
a Proteção de Dados;

Or. es

Justificação

A criação de uma rede de cooperação para a segurança deve ser equilibrada, com a 
participação obrigatória das autoridades de proteção de dados.

Alteração 262
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – alínea i) – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1) As autoridades da SRI devem ser 
incentivadas a participar em investigação 
no âmbito da segurança e noutros 
programas adequados do Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 263
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se necessário, os operadores do 
mercado podem ser convidados a 
participar nas atividades da rede de 
cooperação referidas no n.º 3, alíneas a), 
g), h) e i).

Or. en
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Alteração 264
Silvia-Adriana Ţicău
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 
artigo 19.º, n.º 2.

4. A Comissão deve estabelecer, por meio 
de atos de execução, as modalidades 
necessárias para facilitar a cooperação 
entre as autoridades competentes, a ENISA
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 
artigo 19.º, n.º 2.

Or. ro

Alteração 265
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 266
Hans-Peter Martin

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O intercâmbio de informações sensíveis 
e confidenciais na rede de cooperação deve 
ocorrer através de uma infraestrutura 
segura.

1. O intercâmbio de informações sensíveis 
e confidenciais na rede de cooperação deve 
ocorrer através de uma infraestrutura 
segura. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as informações partilhadas 
sensíveis ou confidenciais de outros 
Estados ou da Comissão não são 
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partilhadas com países terceiros ou 
utilizadas para fins desconhecidos, como, 
por exemplo, para operações secretas ou 
em tomadas de decisões económicas.

Or. de

Alteração 267
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O intercâmbio de informações sensíveis 
e confidenciais na rede de cooperação deve 
ocorrer através de uma infraestrutura 
segura.

1. O intercâmbio de informações sensíveis 
e confidenciais na rede de cooperação deve 
ocorrer através de uma infraestrutura 
segura operada sob supervisão da ENISA.

Or. en

Alteração 268
Silvia-Adriana Ţicău
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No prazo de cinco anos a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva, os Estados-Membros devem 
garantir que os critérios mencionados no 
n.º 2 são cumpridos.

Or. ro

Alteração 269
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

Comissão, sob coordenação da ENISA,
devem emitir um alerta rápido na rede de 
cooperação sobre os riscos e incidentes que 
preencham, pelo menos, uma das seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 270
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Alteração 271
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Aumentem rapidamente ou possam 
aumentar rapidamente em escala e afetem 
ou possam afetar mais de um 
Estado-Membro;

Or. en

Justificação

O simples facto de um aumento rápido em escala não é, por si próprio, um indicador de que a 
questão é relevante para a rede de cooperação. Se a questão puder ser gerida pelas 
autoridades num Estado-Membro e se não for provável que afete outros Estados-Membros, 
não parece adequado iniciar um alerta rápido para toda a rede.
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Alteração 272
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Fundida com a alínea a).

Alteração 273
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos alertas rápidos, as autoridades 
competentes e a Comissão devem 
comunicar todas as informações 
pertinentes de que dispõem e possam ser 
úteis para avaliar o risco ou o incidente.

2. Nos alertas rápidos, as autoridades 
competentes e a Comissão devem 
comunicar todas as informações 
pertinentes de que dispõem e possam ser 
úteis para avaliar o risco ou o incidente,
sempre que a gravidade da situação assim 
o dite. A Comissão é responsável por 
apreciar a gravidade da situação para 
efeitos de aplicação da presente 
disposição.

Or. fr

Justificação

A notificação sistemática dos incidentes não é relevante e importa prever uma avaliação da 
Comissão no que se refere a um caráter de gravidade da situação.
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Alteração 274
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos alertas rápidos, as autoridades 
competentes e a Comissão devem 
comunicar todas as informações 
pertinentes de que dispõem e possam ser 
úteis para avaliar o risco ou o incidente.

2. Nos alertas rápidos, as autoridades 
competentes e a Comissão devem 
comunicar todas as informações 
pertinentes de que dispõem e possam ser 
úteis para avaliar o risco ou o incidente. As 
informações consideradas classificadas 
ou confidenciais pela administração 
pública ou operador do mercado em 
causa, respetivamente, e a identidade 
deste último devem ser divulgadas apenas 
o necessário para avaliar o risco ou o 
incidente.

Or. en

Justificação

Devem ser tomadas medidas para incentivar a comunicação dos incidentes e a cooperação 
com as autoridades. Tal requer confiança por parte dos operadores do mercado, que será 
reforçada se o anonimato e a confidencialidade forem assegurados. Por exemplo, caso um 
hacker viole a vulnerabilidade de sistemas de software amplamente utilizados, a identidade 
da entidade em causa pode não ser relevantes e, portanto, pode ser tratada 
confidencialmente, o que por sua vez reduz os impactos negativos na entidade em causa.

Alteração 275
Amelia Andersdotter

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.

Suprimido
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Or. en

Alteração 276
Vicky Ford

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, as autoridades nacionais 
competentes colaboram com as 
autoridades nacionais da 
cibercriminalidade, que cooperam e 
trocam informações com o Centro 
Europeu da Cibercriminalidade na Europol.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem colaborar primeiro com as suas autoridades nacionais da 
cibercriminalidade, que informam posteriormente o EC3. Tal evita a duplicação 
desnecessária de comunicações e assegura que o balcão nacional permanece o interlocutor 
essencial para o EC3.

Alteração 277
Jürgen Creutzmann

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, as autoridades competentes ou a 
Comissão devem informar o Centro 
Europeu da Cibercriminalidade na Europol, 
se for caso disso.

Or. en
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Justificação

Uma obrigação automática de informar a Europol seria demasiado excessiva. Uma 
abordagem mais seletiva centrada em questões criminosas graves é mais adequada. Além 
disso, as autoridades competentes e a Comissão devem dispor de algum poder discricionário 
para decidir se devem informar a Europol.

Alteração 278
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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, as autoridades competentes ou a 
Comissão devem informar o Centro 
Europeu da Cibercriminalidade na Europol 
sem demora.

Or. en

Alteração 279
Ivailo Kalfin

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se se suspeitar que o risco ou 
incidente objeto de um alerta rápido é de 
natureza técnica transfronteiras grave, as 
autoridades competentes ou a Comissão 
devem informar a Agência Europeia para 
a Segurança das Redes e da Informação;

Or. en

Alteração 280
Jürgen Creutzmann
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 18.º para especificar melhor os 
riscos e incidentes que desencadeiam o 
alerta rápido referido no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os critérios parecem ser suficientemente claros na diretiva.

Alteração 281
Francisco Sosa Wagner

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 18.º para especificar melhor os 
riscos e incidentes que desencadeiam o 
alerta rápido referido no n.º 1.

Suprimido

Or. es

Alteração 282
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão tem poderes para adotar, 
por meio de atos de execução, um plano de
cooperação da União em matéria de SRI. 

1. A Comissão tem poderes para adotar, 
por meio de atos de execução, um quadro 
para assegurar a cooperação em matéria 



PE523.040v01-00 88/126 AM\1009437PT.doc

PT

Os referidos atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 19.º, n.º 3.

de SRI em todos os Estados-Membros. Os 
referidos atos de execução são adotados em
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 19.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Será difícil chegar a acordo em relação a normas operacionais que respeitem os processos 
existentes dos Estados-Membros. Nem todos os instrumentos e técnicas são relevantes para 
todos os Estados-Membros, já que estes têm diferentes ameaças e diferentes indústrias. Um 
quadro (tal como o já elaborado através da colaboração entre vários Estados-Membros) 
seria, portanto, preferível, uma vez que conferiria flexibilidade adicional aos 
Estados-Membros para manter as suas estruturas existentes, cumprindo simultaneamente os 
requisitos da diretiva.

Alteração 283
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão tem poderes para adotar, 
por meio de atos de execução, um plano de 
cooperação da União em matéria de SRI. 
Os referidos atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 19.º, n.º 3.

1. A Comissão tem poderes para adotar, 
por meio de atos de delegados, um plano 
de cooperação da União em matéria de 
SRI. Os referidos atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 19.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 284
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de cooperação da União em 2. O quadro de cooperação da União em 
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matéria de SRI deve prever: matéria de SRI deve prever:

Or. en

Alteração 285
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de cooperação da União em 
matéria de SRI deve ser adotado o mais 
tardar um ano após a entrada em vigor da 
presente diretiva e ser revisto 
periodicamente.

3. O plano de cooperação da União em 
matéria de SRI deve ser adotado o mais 
tardar um ano após a entrada em vigor da 
presente diretiva e ser revisto 
periodicamente. Os resultados de cada 
revisão são comunicados ao Parlamento 
Europeu.

Or. en

Alteração 286
Francisco Sosa Wagner

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

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. Nesses acordos
especifica-se o procedimento de controlo a 
realizar para assegurar a proteção dos 
dados pessoais que circulam na rede de 
cooperação O Parlamento Europeu deve 
ser informado sobre a negociação do 
acordo e a sua transparência deve 
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garantida.

Or. es

Justificação

Os acordos internacionais celebrados com outros países ou agências de segurança devem 
abranger obrigatoriamente um mecanismo de controlo da observância dos direitos civis. 
Além disso, deve ser exercido um controlo democrático efetivo dos acordos por parte do 
Parlamento Europeu, que deve ser informado atempadamente sobre o conteúdo das 
negociações do acordo.

Alteração 287
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

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, sem divulgar os dados 
pessoais dos cidadãos da UE a terceiros.

Or. en

Alteração 288
Silvia-Adriana Ţicău
Proposta de diretiva
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da possibilidade de a rede de Sem prejuízo da possibilidade de a rede de 
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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.

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, em conformidade com a 
legislação da União Europeia atualmente 
em vigor.

Or. ro

Alteração 289
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 13 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

A proposta consiste em incluir a disposição aquando da conclusão dos acordos 
internacionais em que a União seja parte.

Alteração 290
Ivailo Kalfin
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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 
redes e sistemas.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os 
operadores do mercado que prestam ou 
operam serviços, referidos no artigo 3.º, 
n.º 8, alínea b) da presente diretiva, 
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 
redes e sistemas.

Or. en

Alteração 291
Amelia Andersdotter

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 

1. A União Europeia e os seus
Estados-Membros, administrações públicas 
e operadores do mercado devem adotar
medidas técnicas e organizacionais 
adequadas para gerir os riscos que se 
colocam à segurança das redes e dos 
sistemas informáticos que desenvolvem 
e/ou operam e/ou controlam e utilizam na 
sua atividade. Tendo em conta os 
progressos técnicos, essas medidas devem 
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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.

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.

Or. en

Alteração 292
Vicky Ford

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 
redes e sistemas.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que 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 
redes e sistemas.

Or. en

Justificação

As organizações públicas já estão incluídas na definição de operador do mercado.
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Alteração 293
Jürgen Creutzmann

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 
redes e sistemas.

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 
tecnológicos, essas medidas devem 
assegurar um nível de segurança adequado 
em função do risco existente. Em 
particular, devem ser tomadas medidas 
adequadas 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.

Or. en

Alteração 294
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os 
operadores do mercado adotem medidas 
técnicas e organizacionais adequadas para 
detetar e gerir efetivamente 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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 295
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os 
operadores do mercado notifiquem às 
autoridades competentes os incidentes com 
impacto significativo na segurança dos 
serviços essenciais que fornecem.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os 
operadores do mercado que prestam ou 
operam serviços, referidos no artigo 3.º, 
n.º 8, alínea b) da presente diretiva,
notifiquem às autoridades competentes os 
incidentes com impacto significativo na 
segurança e continuidade dos serviços 
essenciais que fornecem. Os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
cumprimento destes requisitos não altera 
as disposições do artigo 9.º, n.º 1, da 
presente diretiva, nem expõem a parte 
notificante a responsabilidades acrescidas 
ou riscos operacionais ou de segurança 
desnecessários. 

Or. en

Alteração 296
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os 
operadores do mercado notifiquem às 
autoridades competentes os incidentes com 
impacto significativo na segurança dos 
serviços essenciais que fornecem.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que são criados mecanismos que 
permitam que os operadores do mercado 
notifiquem às autoridades competentes os 
incidentes com impacto significativo na 
segurança dos serviços essenciais que 
fornecem.

Or. en

Justificação

A obrigação de comunicar incidentes pode conduzir a incentivos perversos para as empresas 
procurarem e abordarem incidentes, bem como conduzir a uma cultura de «assinalar o 
cumprimento», em vez de uma alteração comportamental completa. Uma abordagem 
voluntária em que os operadores do mercado são incentivados a comunicar incidentes seria 
preferível.

Alteração 297
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os 
operadores do mercado notifiquem às 
autoridades competentes os incidentes com 
impacto significativo na segurança dos 
serviços essenciais que fornecem.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os 
operadores do mercado notifiquem às 
autoridades competentes, no 
Estado-Membro em que os serviços 
essenciais são afetados, os incidentes com 
impacto significativo na segurança e/ou 
continuidade dos serviços essenciais que 
fornecem.

Or. en

Justificação

Deve esclarecer-se qual a autoridade competente que deve receber as notificações. Além 
disso, devem adaptar-se às orientações da ENISA em matéria de comunicação de incidentes.
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Alteração 298
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os 
operadores do mercado notifiquem às 
autoridades competentes os incidentes com 
impacto significativo na segurança dos 
serviços essenciais que fornecem.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os 
operadores do mercado notifiquem às 
autoridades competentes os incidentes com 
impacto significativo na segurança dos 
serviços essenciais que fornecem, de modo 
completo e sem demora.

Or. en

Alteração 299
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os 
operadores do mercado notifiquem às 
autoridades competentes os incidentes com 
impacto significativo na segurança dos 
serviços essenciais que fornecem.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as administrações públicas e os 
operadores do mercado notifiquem às 
autoridades competentes os incidentes com 
impacto na segurança dos serviços 
essenciais que fornecem.

Or. en

Alteração 300
Ivailo Kalfin

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. As administrações públicas e os 
operadores do mercado referidos no 
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artigo 3.º, n.º 8, alínea b), da presente 
diretiva devem comunicar incidentes 
voluntariamente e em caso de 
perturbações, ameaças ou incidentes 
graves na sua rede ou sistema.

Or. en

Alteração 301
Ivailo Kalfin

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os balcões únicos ou as autoridades 
nacionais competentes devem, logo que 
possível, informar as administrações 
públicas ou os operadores do mercado 
pertinentes que comunicaram um 
incidente sobre as medidas, decisões ou 
recomendações tomadas, bem como sobre 
todos os terceiros informados e os 
protocolos de confidencialidade e 
segurança que regem a partilha de 
informações.

Or. en

Alteração 302
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As exigências previstas nos n.os 1 e 2 
aplicam-se a todos os operadores do 
mercado que fornecem serviços na União 
Europeia.

3. As exigências previstas nos n.os 1 e 2 
aplicam-se a todos os operadores públicos 
e do mercado, referidos no artigo 3.º, n.º 8, 
alínea b), e que fornecem serviços na 
União Europeia. Estes operadores 
notificam os incidentes a que se referem 
os n.os 1 e 2 ao balcão único no 



AM\1009437PT.doc 99/126 PE523.040v01-00

PT

Estado-Membro onde o serviço essencial é 
afetado. Sempre que forem afetados 
serviços essenciais em mais de um 
Estado-Membro, o balcão único que 
recebeu a notificação deve, com base na 
informação fornecida pela fonte de 
origem, alertar os outros balcões únicos 
pertinentes através de protocolos mútuos 
predefinidos para a confidencialidade e a 
segurança. A fonte de origem deve ser 
informada, o mais rapidamente possível, 
sobre os outros balcões únicos que foram 
informados do incidente, bem como das 
medidas tomadas, resultados ou qualquer 
informação relevante para o incidente.

Or. en

Alteração 303
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As exigências previstas nos n.os 1 e 2 
aplicam-se a todos os operadores do 
mercado que fornecem serviços na União 
Europeia.

3. As exigências previstas nos n.os 1 e 2 
aplicam-se a todos os operadores do 
mercado que fornecem serviços na União 
Europeia. As autoridades públicas e os 
operadores do mercado devem 
proporcionar a divulgação adequada às 
circunstâncias particulares.

Or. en

Alteração 304
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente pode informar 4. A autoridade competente pode informar 
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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.

o público ou exigir que as administrações 
públicas e os operadores do mercado o 
façam, caso considere que o interesse 
público da revelação do incidente supera 
os possíveis danos à reputação ou 
comerciais da administração ou operador 
do mercado em causa. As administrações 
e os operadores têm o direito a ser ouvidos 
pela autoridade competente relativamente 
à adequação da divulgação antes de 
serem tomadas decisões. Em todo o caso, 
os Estados-Membros devem evitar a 
divulgação de informação confidencial 
empresarial. Uma vez por ano, 
apresentam à rede de cooperação um
relatório resumido sobre as notificações 
recebidas e as medidas tomadas em 
conformidade com o presente número.

Or. en

Alteração 305
Vicky Ford

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. No caso de incidentes 
notificados à rede de cooperação referida 
no artigo 8.º, outras autoridades 
nacionais competentes não devem tornar 
públicas quaisquer informações recebidas 
relativas a riscos e incidentes sem 
autorização da autoridade competente 
notificante.
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Or. en

Alteração 306
Amelia Andersdotter

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. Em 
particular, a autoridade competente 
assegura que o público pode atenuar os 
riscos relacionados com ele próprio 
resultantes de qualquer incidente de 
segurança num serviço público ou 
operado pelo mercado. 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.

Or. en

Alteração 307
Jürgen Creutzmann

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 

4. A autoridade competente, após consulta 
com a administração pública ou o 
operador do mercado, 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 e caso esse 
interesse supere qualquer interesse 
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as medidas tomadas em conformidade com 
o presente número.

incompatível da administração pública ou 
operador do mercado em causa. 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.

Or. en

Justificação

É importante consultar previamente e pesar os respetivos interesses do público e das 
entidades em causa. As informações adicionais permitem que a autoridade competente avalie 
adequadamente se a divulgação é necessária e permitem que as administrações públicas e os 
operadores do mercado em causa se preparem para qualquer impacto que a divulgação 
possa ter nos seus serviços, sejam eles, por exemplo, mais incidentes de segurança devido à 
divulgação de vulnerabilidades ou eventuais impactos na reputação.

Alteração 308
Christian Ehler, Manfred Weber

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. A cada 
seis meses, 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.

Or. en

Alteração 309
Francisco Sosa Wagner

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4
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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 deve 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.

Or. es

Justificação

Deve estabelecer-se a obrigatoriedade de informar os cidadãos de qualquer incidente de 
interesse público, com limites adequados que garantam a resolução de incidentes em curso. 
Este trata-se de um exercício básico de transparência e compensação para tornar mais 
equitativo o poder sobre os dados pessoais que os cidadãos disponibilizam às autoridades 
nacionais.

Alteração 310
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além de comunicar às autoridades 
competentes, os operadores do mercado 
devem ser incentivados a divulgar 
incidentes que envolvam a sua sociedade 
nos relatórios financeiros 
(voluntariamente).

Or. en

Justificação

Os incidentes informáticos podem implicar grandes perdas financeiras e custos substanciais. 
Os acionistas e investidores devem ser informados sobre as consequências destes incidentes. 
Ao incentivar as empresas a divulgar os seus incidentes informáticos voluntariamente, 
poderão estimular-se os debates transversais relativos à probabilidade de incidentes futuros, 
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a dimensão desses riscos, bem como a adequação das medidas preventivas tomadas para 
reduzir as violações da cibersegurança.

Alteração 311
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 18.º para definir as circunstâncias 
em que as administrações públicas e os 
operadores do mercado são obrigados a 
notificar incidentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 312
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 18.º para definir as circunstâncias 
em que as administrações públicas e os 
operadores do mercado são obrigados a 
notificar incidentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 313
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Sob reserva de quaisquer atos 
delegados adotados ao abrigo do n.º 5, as 
autoridades competentes podem adotar 
orientações e, se for caso disso, emitir 
instruções sobre as circunstâncias em que 
as administrações públicas e os 
operadores do mercado são obrigados a 
notificar incidentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

As circunstâncias em que é exigido às administrações públicas e aos operadores do mercado 
que notifiquem incidentes devem basear-se unicamente nos atos delegados da Comissão do 
número anterior. De outro modo, os operadores com disposições de serviço transfronteiras, 
ou até mesmo à escala da UE, poderiam receber instruções/orientações divergentes e 
poderia, teoricamente, ser-lhes exigido que notificassem exatamente o mesmo incidente num 
Estado-Membro, mas não noutro.

Alteração 314
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sob reserva de quaisquer atos 
delegados adotados ao abrigo do n.º 5, as 
autoridades competentes podem adotar 
orientações e, se for caso disso, emitir 
instruções sobre as circunstâncias em que 
as administrações públicas e os 
operadores do mercado são obrigados a 
notificar incidentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 315
Vicky Ford
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sob reserva de quaisquer atos 
delegados adotados ao abrigo do n.º 5, as 
autoridades competentes podem adotar 
orientações e, se for caso disso, emitir 
instruções sobre as circunstâncias em que 
as administrações públicas e os operadores 
do mercado são obrigados a notificar 
incidentes.

6. As autoridades competentes ou os 
balcões únicos adotam orientações sobre 
as circunstâncias em que os operadores do 
mercado são obrigados a notificar 
incidentes.

Or. en

Justificação

Uma vez que o ato delegado foi suprimido, existe uma necessidade clara para elaborar 
orientações claras que especifiquem as situações em que os operadores do mercado são 
obrigados a notificar incidentes, a fim de assegurar a clareza nas empresas.

Alteração 316
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão tem poderes para definir, 
por meio de atos de execução, as 
modalidades e procedimentos aplicáveis 
para efeitos do disposto no n.º 2. Os 
referidos atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 19.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Alteração 317
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão tem poderes para definir, 
por meio de atos de execução, as 
modalidades e procedimentos aplicáveis 
para efeitos do disposto no nº 2. Os 
referidos atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 19.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Alteração 318
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os n.os 1 e 2 não se aplicam às 
microempresas na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 
à definição de micro, pequenas e médias 
empresas12.

Suprimido

__________________
12 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Alteração 319
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os n.os 1 e 2 não se aplicam às 
microempresas na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
de 6 de maio de 2003, relativa à definição 

8. Os n.os 1 e 2 não se aplicam às 
microempresas e PME na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
de 6 de maio de 2003, relativa à definição 
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de micro, pequenas e médias empresas12. de micro, pequenas e médias empresas12.
__________________ __________________
12 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36. 12 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Alteração 320
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes tenham 
todos os poderes necessários para
investigar os casos de incumprimento por 
parte das administrações públicas ou dos 
operadores do mercado das obrigações 
que lhes incumbem por força do artigo 
14.º, bem como os efeitos desse 
incumprimento na segurança das redes e 
sistemas informáticos.

1. As autoridades competentes devem 
investigar os casos de incumprimento das 
obrigações da presente diretiva, bem como 
os efeitos desse incumprimento na 
segurança das redes e sistemas 
informáticos.

Or. en

Alteração 321
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes tenham 
todos os poderes necessários para 
investigar os casos de incumprimento por 
parte das administrações públicas ou dos 
operadores do mercado das obrigações que 
lhes incumbem por força do artigo 14.º, 
bem como os efeitos desse incumprimento 
na segurança das redes e sistemas 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes tenham 
todos os poderes necessários para 
assegurar o cumprimento por parte das 
administrações públicas ou dos operadores 
do mercado das obrigações que lhes 
incumbem por força do artigo 14.º, bem 
como os efeitos desse incumprimento na 
segurança das redes e sistemas 
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informáticos. informáticos.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem decidir que poderes são conferidos às autoridades competentes 
para assegurar o cumprimento.

Alteração 322
Ivailo Kalfin

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 323
András Gyürk

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) demonstrar a aplicação efetiva das
políticas (medida através da aplicação em 
curso das boas práticas globais da 
indústria) mediante meios adequados, 
nomeadamente disponibilizando à 
autoridade competente ou ao balcão único 
os resultados de uma auditoria de 
segurança realizada por um representante 
interno autorizado ou um auditor externo 
qualificado.

Or. en
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Alteração 324
Jürgen Creutzmann

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 se submetam, caso a informação 
fornecida de acordo com a alínea a) deste 
número não seja concludente, a uma 
auditoria de segurança efetuada por um 
organismo qualificado independente ou 
autoridade nacional e coloquem os 
resultados à disposição da autoridade 
competente.

Or. en

Justificação

As auditorias de segurança não devem ser realizadas no seu próprio interesse, mas apenas 
no caso de uma administração pública ou operador do mercado não fornecer informações 
convincentes sobre o estado da segurança das suas redes e sistemas informáticos.

Alteração 325
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes tenham 
poderes para emitir instruções 
vinculativas aos operadores do mercado e 
às administrações públicas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Já não é necessário, uma vez que, no n.º 1, é proposto conferir às autoridades competentes 
«todos os poderes necessários para assegurar o cumprimento [...]», o que pode ou não 
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implicar instruções vinculativas.

Alteração 326
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes tenham 
poderes para emitir instruções vinculativas 
aos operadores do mercado e às 
administrações públicas.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes tenham 
poderes para emitir instruções vinculativas 
aos operadores do mercado e às 
administrações públicas e para emitir 
disposições de obrigações jurídicas ou de 
responsabilidade, especialmente nos casos 
em que uma abordagem voluntária não é 
eficiente.

Or. en

Alteração 327
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 328
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4



PE523.040v01-00 112/126 AM\1009437PT.doc

PT

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 podem, 
após informar a administração pública ou 
o operador do mercado em causa, 
notificar os incidentes que se suspeite 
serem de caráter criminoso grave às 
autoridades policiais e judiciais.

Or. en

Justificação

Enquanto os incidentes de caráter criminoso grave devem ser notificados às autoridades 
policiais e judiciais, as empresas em causa devem ser informadas por forma a poderem 
preparar-se para os eventuais impactos nos seus interesses. Além disso, uma vez que a 
expressão «caráter criminoso grave» pode ser interpretada de modo diferente em cada 
Estado-Membro e a fim de conceder às autoridades competentes a discrição necessária para 
julgar os incidentes, «devem» é substituído por «podem».

Alteração 329
András Gyürk

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. Sem prejuízo da legislação aplicável em 
matéria de proteção dos dados e em 
consulta intensiva com os responsáveis 
pelo tratamento dos dados e respetivos 
subcontratantes, 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.

Or. en

Alteração 330
Vicky Ford
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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, sem 
exigirem a utilização de qualquer 
tecnologia em particular, devem encorajar 
a utilização das normas e/ou especificações 
interoperáveis pertinentes para a segurança 
das redes e da informação. Tais normas 
e/ou especificações, se necessário, têm em 
conta os equivalentes internacionais e/ou 
globais.

Or. en

Alteração 331
Ivailo Kalfin

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, sem 
exigirem a utilização de qualquer 
tecnologia em particular, devem encorajar 
a utilização das normas e/ou especificações 
abertas, interoperáveis e internacionais
pertinentes para a segurança das redes e da 
informação.

Or. en

Alteração 332
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1



PE523.040v01-00 114/126 AM\1009437PT.doc

PT

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 abertas pertinentes 
para a segurança das redes e da informação 
e assegurar que estas normas respeitam a 
legislação existente da União.

Or. en

Alteração 333
Jürgen Creutzmann

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 europeias ou 
internacionais pertinentes para a 
segurança das redes e da informação.

Or. en

Justificação

As normas nacionais divergentes devem ser evitadas ao máximo, com vista a alcançar 
condições equitativas e requisitos jurídicos equivalentes em todos os Estados-Membros.

Alteração 334
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão estabelece, por meio de 
atos de execução, uma lista das normas 

2. Um grupo de missão da indústria 
estabelece, com o apoio da Comissão, uma 
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referidas no n.º 1, que será publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia.

lista das normas e/ou especificações 
referidas no n.º 1.

Or. en

Alteração 335
Francisco Sosa Wagner

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros determinam o 
regime de sanções aplicável às violações 
das disposições nacionais aprovadas em 
execução da presente diretiva e adotam as 
medidas necessárias para assegurar a 
aplicação dessas disposições. As sanções 
impostas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. O mais 
tardar até à data da transposição da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
notificam à Comissão as referidas 
disposições, devendo notificá-la 
imediatamente de qualquer alteração 
posterior das mesmas.

1. A Comissão Europeia apresenta uma 
proposta para estabelecer os requisitos 
mínimos do sistema de sanções aplicável 
às violações das disposições nacionais 
aprovadas em execução da presente 
diretiva. Os Estados-Membros adotam 
todas as medidas necessárias para 
assegurar a aplicação dessas disposições.

Or. es

Justificação

Os requisitos mínimos devem ser harmonizados a fim de evitar a criação de desequilíbrios 
económicos e na competência ou, se for caso disso, evitar que possam afetar a própria 
segurança em determinados Estados-Membros com exigências mínimas repressivas.

Alteração 336
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros determinam o 
regime de sanções aplicável às violações 
das disposições nacionais aprovadas em 

1. Os Estados-Membros determinam o 
regime de sanções aplicável às violações 
negligentes ou intencionais das 
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execução da presente diretiva e adotam as 
medidas necessárias para assegurar a 
aplicação dessas disposições. As sanções 
impostas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. O mais 
tardar até à data da transposição da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
notificam à Comissão as referidas 
disposições, devendo notificá-la 
imediatamente de qualquer alteração 
posterior das mesmas.

disposições nacionais aprovadas em 
execução da presente diretiva e adotam as 
medidas necessárias para assegurar a 
aplicação dessas disposições. As sanções 
impostas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. O mais 
tardar até à data da transposição da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
notificam à Comissão as referidas 
disposições, devendo notificá-la 
imediatamente de qualquer alteração 
posterior das mesmas.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que as sanções só podem ser aplicadas às violações em que os operadores 
do mercado não conseguiram tomar todas as medidas que se esperava, razoavelmente, que 
tomassem. Caso contrário, os operadores do mercado poderiam ser desencorajados a 
comunicar os incidentes.

Alteração 337
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as sanções dispostas no n.º 1 deste artigo 
são aplicadas apenas se os operadores do 
mercado e as administrações públicas não 
tiverem cumprido as suas obrigações.

Or. en

Alteração 338
Silvia-Adriana Ţicău
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2
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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 períodos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho a tal se opuserem pelo menos três 
meses antes do final de cada período.

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, 
durante um período de cinco anos, a 
partir de [OPOCE inserir data de entrada 
em vigor da presente diretiva]. 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 períodos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho a tal se opuserem pelo menos três 
meses antes do final de cada período.

Or. ro

Alteração 339
Amelia Andersdotter

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 períodos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho a tal se opuserem pelo menos três 
meses antes do final de cada período.

2. É conferido à Comissão o poder de 
adotar os atos delegados referidos nos 
artigos 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 períodos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho a tal se opuserem pelo menos três 
meses antes do final de cada período.

Or. en

Alteração 340
Amelia Andersdotter
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 9.º, n.º 2, 10.º, n.º 5, e 14.º, n.º 5, 
pode ser revogada a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. Uma decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. A revogação 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
indicada. A decisão de revogação não afeta 
a validade de qualquer ato delegado em 
vigor.

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 10.º, n.º 5, e 14.º, n.º 5, pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. 
Uma decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. A revogação produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada. A decisão de 
revogação não afeta a validade de qualquer 
ato delegado em vigor.

Or. en

Alteração 341
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 9.º, n.º 2, do artigo 10.º, n.º 5, e 
do artigo 14.º, n.º 5, só entram em vigor se 
não tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não têm 
objeções a formular. O referido prazo pode 
ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 10.º, n.º 5, e do artigo 14.º, n.º 5, 
só entram em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se,
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho informarem a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo pode ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en
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Alteração 342
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve avaliar periodicamente a 
aplicação da presente diretiva e apresentar 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. O primeiro relatório deve ser 
apresentado no prazo de três anos após a 
data de transposição referida no artigo 21.º. 
Para o efeito, a Comissão pode solicitar aos 
Estados-Membros que lhe forneçam 
informações sem demora injustificada.

A Comissão deve avaliar periodicamente a 
aplicação da presente diretiva e apresentar 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. A revisão tem como principal 
objetivo as disposições do anexo II, em 
particular as disposições relativas aos 
viabilizadores de Internet. O primeiro 
relatório deve ser apresentado no prazo de 
dois anos após a data de transposição 
referida no artigo 21.º. Para o efeito, a 
Comissão pode solicitar aos 
Estados-Membros que lhe forneçam 
informações sem demora injustificada.

A revisão deve também avaliar os 
incentivos voluntários para as empresas 
cotadas em bolsa definidas na presente 
diretiva. A eficácia desta abordagem 
voluntária deve ser avaliada pela 
autoridade nacional competente a cada 
dois anos. Os resultados devem ser 
comunicados à Comissão Europeia sem 
demora. Caso a abordagem voluntária 
com vista a proteger os interesses dos 
clientes e dos investidores não seja 
suficiente, os Estados-Membros 
introduzem obrigações jurídicas.

Or. en

Justificação

Por forma a acompanhar a evolução das ameaças e condições no âmbito da cibersegurança, 
o anexo II deve ser revisto e editado regularmente.

Alteração 343
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de diretiva
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve avaliar periodicamente a 
aplicação da presente diretiva e apresentar 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. O primeiro relatório deve ser 
apresentado no prazo de três anos após a 
data de transposição referida no artigo 21.º. 
Para o efeito, a Comissão pode solicitar aos 
Estados-Membros que lhe forneçam 
informações sem demora injustificada.

A Comissão deve avaliar de três em três 
anos a aplicação da presente diretiva e 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O primeiro 
relatório deve ser apresentado no prazo de 
três anos após a data de transposição 
referida no artigo 21.º. Para o efeito, a 
Comissão pode solicitar aos 
Estados-Membros que lhe forneçam 
informações sem demora injustificada.

Or. ro

Alteração 344
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os gabinetes da CERT e os sistemas 
informáticos de apoio devem estar situados 
em locais seguros.

(c) Os gabinetes da CERT e os sistemas 
informáticos de apoio devem estar situados 
em locais seguros com redes e sistemas 
informáticos seguros.

Or. en

Alteração 345
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Monitorizar os incidentes a nível 
nacional;

– Detetar e monitorizar os incidentes a 
nível nacional;

Or. en
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Alteração 346
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Anexo II – título 1

Texto da Comissão Alteração

Lista de operadores do mercado Lista de operadores do mercado – Esta 
lista não é exaustiva e é revista a cada 
dois anos:

Or. en

Alteração 347
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Anexo II – título 1

Texto da Comissão Alteração

Lista de operadores do mercado Lista de operadores públicos e privados

Or. en

Alteração 348
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Plataformas de comércio eletrónico Suprimido

Or. en

Alteração 349
Ivailo Kalfin
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Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Portais de pagamento pela Internet Suprimido

Or. en

Alteração 350
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Portais de pagamento pela Internet Suprimido

Or. en

Alteração 351
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Redes sociais Suprimido

Or. en

Alteração 352
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Motores de pesquisa Suprimido
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Or. en

Alteração 353
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Motores de pesquisa Suprimido

Or. en

Alteração 354
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Serviços de computação em nuvem Suprimido

Or. en

Alteração 355
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Serviços de computação em nuvem 5. Serviços de computação em nuvem 
«empresa a utilizadores»

Or. en

Alteração 356
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Serviços de computação em nuvem 5. Serviços de computação em nuvem e de 
armazenamento

Or. en

Alteração 357
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Tecnologias da Informação e das 
Comunicações: serviços de computação 
em nuvem «empresa a utilizadores», 
portais de pagamento pela Internet

Or. en

Alteração 358
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Serviços hídricos

Or. en

Alteração 359
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Responsáveis pelo desenvolvimento e 
criação de hardware 

Or. en

Alteração 360
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Responsáveis pelo desenvolvimento e 
criação de software

Or. en

Alteração 361
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Lojas de aplicações em linha Suprimido

Or. en

Alteração 362
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Infraestruturas informáticas de 
elevado desempenho 
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Or. en


