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Alteração 12
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A presente directiva tem como 
objectivo aproximar as disposições em 
matéria de direito penal dos 
Estados-Membros relativas aos ataques 
contra os sistemas de informação e 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
judiciais e outras autoridades competentes, 
nomeadamente a polícia e outros serviços 
especializados dos Estados-Membros 
responsáveis pela aplicação da lei.

(1) A presente directiva tem como 
objectivo aproximar as disposições em 
matéria de direito penal dos 
Estados-Membros relativas aos ataques 
contra os sistemas de informação e 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
judiciais e outras autoridades competentes, 
nomeadamente a polícia e outros serviços 
especializados dos Estados-Membros e da 
União responsáveis pela aplicação da lei; 
este objectivo enquadra-se na estratégia 
global da União Europeia destinada a 
combater a criminalidade organizada, 
aumentar a resiliência das redes 
informáticas, proteger as infra-estruturas 
críticas da informação e a protecção dos 
dados.

Or. es

Alteração 13
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A presente directiva tem como 
objectivo aproximar as disposições em 
matéria de direito penal dos 
Estados-Membros relativas aos ataques 
contra os sistemas de informação e 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
judiciais e outras autoridades competentes, 
nomeadamente a polícia e outros serviços 
especializados dos Estados-Membros 

(1) A presente directiva tem como 
objectivo aproximar as disposições em 
matéria de direito penal dos 
Estados-Membros relativas aos ataques 
contra os sistemas de informação e 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
judiciais e outras autoridades competentes, 
nomeadamente a polícia, outros serviços 
especializados dos Estados-Membros 
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responsáveis pela aplicação da lei. responsáveis pela aplicação da lei, a 
Comissão e a Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação, 
com vista a permitir uma abordagem 
comum e abrangente por parte da União.

Or. ro

Alteração 14
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A presente directiva tem como 
objectivo aproximar as disposições em 
matéria de direito penal dos 
Estados-Membros relativas aos ataques 
contra os sistemas de informação e 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
judiciais e outras autoridades competentes, 
nomeadamente a polícia e outros serviços 
especializados dos Estados-Membros 
responsáveis pela aplicação da lei.

(1) A presente directiva tem como 
objectivo aproximar as disposições em 
matéria de direito penal dos 
Estados-Membros relativas aos ataques 
contra os sistemas de informação e 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
judiciais e outras autoridades competentes, 
nomeadamente a polícia e outros serviços 
especializados dos Estados-Membros 
responsáveis pela aplicação da lei, a 
Comissão e a Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação, 
com vista a permitir uma abordagem 
comum e abrangente por parte da União.

Or. en

Alteração 15
Ivailo Kalfin

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A presente directiva tem como 
objectivo aproximar as disposições em 
matéria de direito penal dos 

(1) A presente directiva tem como 
objectivo aproximar as disposições em 
matéria de direito penal dos 
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Estados-Membros relativas aos ataques 
contra os sistemas de informação e 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
judiciais e outras autoridades competentes, 
nomeadamente a polícia e outros serviços 
especializados dos Estados-Membros 
responsáveis pela aplicação da lei.

Estados-Membros relativas aos ataques 
contra os sistemas de informação e 
melhorar a cooperação entre as autoridades 
judiciais e outras autoridades competentes, 
nomeadamente a polícia, a ENISA, as 
equipas nacionais de resposta a 
emergências informáticas (CERT) e 
outros serviços especializados dos 
Estados-Membros responsáveis pela 
aplicação da lei.

Or. en

Alteração 16
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os sistemas de informação são um 
elemento essencial para a interacção 
política, social e económica na Europa. A 
dependência da sociedade relativamente a 
este tipo de sistemas é muito importante e 
continua a registar um crescimento. O 
bom funcionamento e a segurança desses 
sistemas na Europa é fundamental para o 
desenvolvimento do mercado único 
europeu e para o desenvolvimento de uma 
economia competitiva e inovadora. 
Contudo, ao mesmo tempo que 
proporcionam grandes benefícios, os 
sistemas de informação comportam uma 
série de riscos para a nossa segurança 
devido à sua complexidade e à sua 
vulnerabilidade face à cibercriminalidade 
de índole diversa. Assim sendo, a 
segurança dos sistemas de informação 
constitui uma preocupação constante e 
requer respostas eficazes por parte dos 
Estados-Membros e da União.

Or. es
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Alteração 17
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os ataques contra os sistemas de 
informação, em especial os perpetrados 
pela criminalidade organizada, constituem 
uma ameaça crescente e a eventualidade de 
ataques terroristas ou de natureza política 
contra os sistemas de informação que 
fazem parte da infra-estrutura crítica dos 
Estados-Membros e da União suscita uma 
preocupação cada vez maior. Esta ameaça 
pode pôr em causa a concretização de uma 
sociedade da informação mais segura, bem 
como a realização do espaço de liberdade, 
de segurança e de justiça, exigindo, 
portanto, uma resposta ao nível da União 
Europeia.

(2) Os ataques contra os sistemas de 
informação constituem uma ameaça 
crescente e podem provir de actores 
distintos, como terroristas, criminalidade 
organizada, Estados ou indivíduos 
isolados. A eventualidade de ataques 
terroristas ou de natureza política contra os 
sistemas de informação que fazem parte da 
infra-estrutura crítica dos 
Estados-Membros e da União suscita uma 
preocupação cada vez maior. O carácter 
transfronteiriço de certas infracções e o 
risco e custo relativamente baixos para os 
delinquentes, juntamente com os grandes 
benefícios que podem obter e os prejuízos 
que podem causar com os ataques, 
aumentam seriamente o nível desta 
ameaça. Esta ameaça pode pôr em causa a 
concretização de uma sociedade da 
informação mais segura, bem como a 
realização do espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça, exigindo, portanto, 
uma resposta não só ao nível da União 
Europeia, mas também por parte da 
comunidade internacional.

Or. es

Alteração 18
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) Os ataques contra os sistemas de 
informação, em especial os perpetrados 
pela criminalidade organizada, constituem 
uma ameaça crescente e a eventualidade de 
ataques terroristas ou de natureza política 
contra os sistemas de informação que 
fazem parte da infra-estrutura crítica dos 
Estados-Membros e da União suscita uma 
preocupação cada vez maior. Esta ameaça 
pode pôr em causa a concretização de uma 
sociedade da informação mais segura, bem 
como a realização do espaço de liberdade, 
de segurança e de justiça, exigindo, 
portanto, uma resposta ao nível da União 
Europeia.

(2) Os ataques contra os sistemas de 
informação, em especial os perpetrados 
pela criminalidade organizada, constituem 
uma ameaça crescente ao funcionamento 
dos sistemas de informação na União e à 
escala global, e a eventualidade de ataques 
terroristas ou de natureza política contra os 
sistemas de informação que fazem parte da 
infra-estrutura crítica dos 
Estados-Membros e da União suscita uma 
preocupação cada vez maior. Esta ameaça 
pode pôr em causa a concretização de uma 
sociedade da informação mais segura, bem 
como a realização do espaço de liberdade, 
de democracia, de segurança e de justiça, 
põe em risco a criação de um mercado 
digital único europeu, exigindo, portanto, 
uma resposta ao nível da União Europeia, 
bem como ao nível internacional, por 
exemplo através da Convenção do 
Conselho da Europa sobre a 
Cibercriminalidade.

Or. en

Alteração 19
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os ataques contra os sistemas de 
informação, em especial os perpetrados 
pela criminalidade organizada, constituem 
uma ameaça crescente e a eventualidade de 
ataques terroristas ou de natureza política 
contra os sistemas de informação que 
fazem parte da infra-estrutura crítica dos 
Estados-Membros e da União suscita uma 
preocupação cada vez maior. Esta ameaça 
pode pôr em causa a concretização de uma 

(2) Os ataques contra os sistemas de 
informação, em especial os perpetrados 
pela criminalidade organizada, constituem 
uma ameaça crescente tanto a nível da 
União Europeia como a nível mundial e a 
eventualidade de ataques terroristas ou de 
natureza política contra os sistemas de 
informação que fazem parte da infra-
estrutura crítica dos Estados-Membros e da 
União suscita uma preocupação cada vez 
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sociedade da informação mais segura, bem 
como a realização do espaço de liberdade, 
de segurança e de justiça, exigindo, 
portanto, uma resposta ao nível da União 
Europeia.

maior. Esta ameaça pode pôr em causa a 
concretização de uma sociedade da 
informação mais segura, bem como a 
realização do espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça, exigindo, portanto, 
uma resposta ao nível da União Europeia, 
bem como uma maior coordenação e 
cooperação a nível internacional.

Or. ro

Alteração 20
Ivailo Kalfin

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os ciberataques, recentemente 
perpetrados contra as redes e/ou sistemas 
de informação europeus causaram 
prejuízos substanciais à economia e à 
segurança da União.

Or. en

Justificação

Faz-se referência aos ciberataques perpetrados em 11 de Março de 2001 contra as 
Instituições europeias, bem como a numerosas violações do Regime de Comércio de Licenças 
de Emissão da EU, que conduziram ao roubo de milhões de euros em emissões.

Alteração 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Existem provas de uma tendência para 
perpetrar ataques cada vez mais perigosos 
e recorrentes em larga escala contra 

(3) Existem provas de uma tendência para 
perpetrar ataques cada vez mais perigosos 
e recorrentes em larga escala contra 
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sistemas de informação cruciais para os 
Estados ou para certas funções específicas 
do sector público ou privado. Esta 
tendência é acompanhada pelo 
desenvolvimento de instrumentos cada vez 
mais sofisticados, que podem ser utilizados 
pelos criminosos para lançar ciberataques 
de vários tipos.

sistemas de informação cruciais para as 
organizações internacionais, os Estados 
ou para certas funções específicas do sector 
público ou privado. Estes ataques podem 
provocar prejuízos económicos 
importantes tanto através da interrupção 
dos sistemas informáticos e de 
comunicação, como também através da 
perda ou da alteração dos dados. Esta 
tendência é acompanhada, 
deploravelmente, pela disponibilização e
pelo desenvolvimento de instrumentos 
cada vez mais sofisticados, que podem ser 
utilizados pelos criminosos para lançar 
ciberataques de vários tipos.

Or. ro

Alteração 22
Ivailo Kalfin

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Existem provas de uma tendência para 
perpetrar ataques cada vez mais perigosos 
e recorrentes em larga escala contra 
sistemas de informação cruciais para os 
Estados ou para certas funções específicas 
do sector público ou privado. Esta 
tendência é acompanhada pelo 
desenvolvimento de instrumentos cada vez 
mais sofisticados, que podem ser utilizados 
pelos criminosos para lançar ciberataques 
de vários tipos.

(3) Existem provas de uma tendência para 
perpetrar ataques cada vez mais perigosos 
e recorrentes em larga escala contra 
sistemas de informação cruciais para os 
Estados ou para certas funções específicas 
do sector público ou privado. Esta 
tendência é acompanhada pelo 
desenvolvimento de instrumentos cada vez 
mais sofisticados, que podem ser utilizados 
pelos criminosos para lançar ciberataques 
de vários tipos. Além disso, os ataques 
distribuídos por recusa de serviço contra 
os sistemas de informação e/ou os ataques 
contra as infra-estruturas de informação 
críticas com fins de perturbação podem 
ser utilizados com fins de ciberguerra 
e/ou de ciberterrorismo.

Or. en
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Alteração 23
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Existem provas de uma tendência para 
perpetrar ataques cada vez mais perigosos 
e recorrentes em larga escala contra 
sistemas de informação cruciais para os 
Estados ou para certas funções específicas 
do sector público ou privado. Esta 
tendência é acompanhada pelo 
desenvolvimento de instrumentos cada vez 
mais sofisticados, que podem ser utilizados 
pelos criminosos para lançar ciberataques 
de vários tipos.

(3) Existem provas de uma tendência para 
perpetrar ataques cada vez mais perigosos 
e recorrentes em larga escala contra 
sistemas de informação cruciais para os 
Estados, a União ou para certas funções 
específicas do sector público ou privado. 
Esta tendência é acompanhada pelo rápido 
desenvolvimento da tecnologia da 
informação e, consequentemente, de 
instrumentos cada vez mais sofisticados, 
que podem ser utilizados pelos criminosos 
para lançar ciberataques de vários tipos, 
alguns dos quais com grande potencial 
para provocar prejuízos económicos e 
sociais. 

Or. es

Alteração 24
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) É importante adoptar definições 
comuns neste domínio, nomeadamente no 
que diz respeito aos sistemas de 
informação e aos dados informáticos, de 
modo a assegurar a coerência da aplicação 
da presente directiva nos 
Estados-Membros.

(4) É fundamental adoptar definições 
comuns neste domínio, nomeadamente no 
que diz respeito aos sistemas de 
informação, aos dados informáticos e às 
infracções penais contra os sistemas e os 
dados informáticos, de modo a assegurar a 
coerência e a uniformidade da aplicação 
da presente directiva nos 
Estados-Membros.
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Or. ro

Alteração 25
Ivailo Kalfin

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) É importante adoptar definições 
comuns neste domínio, nomeadamente no 
que diz respeito aos sistemas de 
informação e aos dados informáticos, de 
modo a assegurar a coerência da aplicação 
da presente directiva nos 
Estados-Membros.

(4) É importante adoptar definições e 
normas de comportamento comuns neste 
domínio, nomeadamente no que diz 
respeito aos sistemas de informação e aos 
dados informáticos, de modo a assegurar a 
coerência da aplicação da presente 
directiva nos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 26
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A revogação de endereços IP ou de 
nomes de domínio são exemplos de 
interferência no sistema e podem ser 
considerados infracções penais na 
acepção do artigo 4.º da presente 
directiva. 

Or. en

Justificação

O relatório ITRE sobre o governo da Internet: as próximas etapas afirma que os governos 
devem garantir a "protecção da integridade da Internet global e da liberdade de 
comunicação, evitando quaisquer medidas regionais, como a revogação de endereços IP ou 
de nomes de domínios em países terceiros". A revogação ilegítima de endereço IP ou de 
nomes de domínios, isto é sem decisão judiciária prévia, pode afectar gravemente as 
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empresas legais e ter repercussões na liberdade de comunicação. O considerando precisa 
que, no que se refere à UE, a interferência ilegal no sistema abrange esse tipo de acções.

Alteração 27
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A revogação de endereços IP ou de 
nomes de domínio são exemplos de 
interferência no sistema e podem ser 
considerados infracções penais na 
acepção do artigo 4.° da presente 
directiva. 

Or. en

Alteração 28
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros devem prever 
sanções para os ataques contra os sistemas 
de informação. As sanções previstas devem 
ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

(6) Os Estados-Membros devem prever 
sanções para os ataques contra os sistemas 
de informação que deveriam ser adoptadas 
no quadro de estratégias nacionais mais 
amplas para dissuadir deste tipo de 
ataques e para os combater. As sanções 
previstas devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas. É necessária 
uma convergência das sanções e das 
penas aplicadas pelos Estados-Membros, 
tendo em conta a natureza 
frequentemente transfronteiriça das 
ameaças, que visa reduzir as disparidades 
existentes entre Estados-Membros 
aquando do tratamento das infracções 
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cometidas no interior da União.

Or. es

Alteração 29
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros devem prever 
sanções para os ataques contra os sistemas 
de informação. As sanções previstas devem 
ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

(6) Os Estados-Membros devem prever
sanções harmonizadas para os ataques 
contra os sistemas de informação, bem 
como medidas eficazes para prevenir esses 
ataques. As sanções previstas devem ser 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

Or. ro

Alteração 30
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os Estados-Membros, a União 
Europeia e o sector privado, em 
cooperação com a Agência Europeia para 
a Segurança das Redes e da Informação 
(ENISA), devem adoptar medidas 
destinadas a aumentar a segurança e a 
integridade dos sistemas de informação, a 
fim de prevenir os ataques e minimizar o 
impacto desses ataques.

Or. ro
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Alteração 31
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Convém prever sanções mais severas 
nos casos em que os ataques contra um 
sistema de informação forem perpetrados 
por organizações criminosas, tal como 
definidas na Decisão-Quadro 2008/841/JAI 
do Conselho, de 24 de Outubro de 2008, 
relativa à luta contra a criminalidade 
organizada, quando os ataques forem 
conduzidos em larga escala, ou quando, 
para cometer uma infracção, o seu autor 
dissimular a sua identidade real causando 
prejuízos ao titular legítimo da identidade. 
É igualmente oportuno prever sanções mais 
severas quando os ataques tiverem causado
danos graves ou lesado interesses 
essenciais.

(7) Convém prever sanções mais severas 
nos casos em que os ataques contra um 
sistema de informação forem perpetrados 
por organizações criminosas, tal como 
definidas na Decisão-Quadro 2008/841/JAI 
do Conselho, de 24 de Outubro de 2008, 
relativa à luta contra a criminalidade 
organizada, quando os ataques forem 
conduzidos em larga escala, ou quando, 
para cometer uma infracção, o seu autor 
dissimular a sua identidade real causando 
prejuízos ao titular legítimo da identidade. 
É igualmente oportuno prever sanções mais 
severas quando os ataques tiverem forem 
operados a partir de uma organização 
utilizando direitos de acesso e causem
danos graves ou lesem interesses 
essenciais.

Or. ro

Alteração 32
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Nas suas conclusões de 27 e 28 de 
Novembro de 2008, o Conselho convidou 
os Estados-Membros e a Comissão a 
desenvolverem uma nova estratégia, tendo 
em conta o conteúdo da Convenção do 
Conselho da Europa sobre a Criminalidade 
Informática de 2001. Esta Convenção é o 
quadro jurídico de referência do combate à 
cibercriminalidade, incluindo os ataques 

(8) Nas suas conclusões de 27 e 28 de 
Novembro de 2008, o Conselho convidou 
os Estados-Membros e a Comissão a 
desenvolverem uma nova estratégia, tendo 
em conta o conteúdo da Convenção do 
Conselho da Europa sobre a Criminalidade 
Informática de 2001. O Conselho e a 
Comissão devem encorajar os 
Estados-Membros que ainda não tenham 
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contra os sistemas de informação. A 
presente directiva baseia-se nessa 
Convenção.

ratificado a Convenção a fazê-lo o mais 
rapidamente possível. Esta Convenção é o 
quadro jurídico de referência do combate à 
cibercriminalidade, incluindo os ataques 
contra os sistemas de informação. A 
presente directiva baseia-se nessa 
Convenção.

Or. es

Alteração 33
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A presente directiva reforça a 
importância das redes, como a rede do G8 
ou do Conselho da Europa de pontos de 
contacto disponíveis 24 horas por dia e 7 
dias por semana para trocar informações, a 
fim de prestar assistência imediata no 
âmbito de inquéritos ou procedimentos 
relativos a infracções penais ligadas a 
sistemas e dados informáticos, ou para 
recolher provas electrónicas de uma 
infracção penal. Dada a velocidade com 
que os ataques em larga escala podem ser 
realizados, os Estados-Membros devem 
poder responder prontamente aos pedidos 
urgentes provenientes desta rede de pontos 
de contacto. A assistência solicitada deve 
consistir, nomeadamente, em facilitar ou 
executar directamente medidas como a 
prestação de aconselhamento técnico, a 
conservação de dados, a recolha de provas, 
a prestação de informações jurídicas e a 
localização de suspeitos.

(11) A presente directiva reforça a 
importância das redes, como a rede do G8 
ou do Conselho da Europa de pontos de 
contacto disponíveis 24 horas por dia e 7 
dias por semana para trocar informações, a 
fim de prestar assistência imediata no 
âmbito de inquéritos ou procedimentos 
relativos a infracções penais ligadas a 
sistemas e dados informáticos, ou para 
recolher provas de uma infracção penal ou 
tentativa de cometer uma infracção penal. 
Dada a velocidade com que os ataques em 
larga escala podem ser realizados, os 
Estados-Membros devem poder responder 
prontamente e com eficácia aos pedidos 
urgentes provenientes desta rede de pontos 
de contacto. A assistência solicitada deve 
consistir, nomeadamente, em facilitar ou 
executar directamente medidas como a 
prestação de aconselhamento técnico, 
inclusive no que respeita ao 
restabelecimento da funcionalidade do 
sistema de informação, a conservação de 
dados, de acordo com os princípios de 
protecção dos dados pessoais, a recolha de 
provas, a prestação de informações 
jurídicas e a localização e identificação de 
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suspeitos.

Or. ro

Alteração 34
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A presente directiva reforça a 
importância das redes, como a rede do G8 
ou do Conselho da Europa de pontos de 
contacto disponíveis 24 horas por dia e 7 
dias por semana para trocar informações, a 
fim de prestar assistência imediata no 
âmbito de inquéritos ou procedimentos 
relativos a infracções penais ligadas a 
sistemas e dados informáticos, ou para 
recolher provas electrónicas de uma 
infracção penal. Dada a velocidade com 
que os ataques em larga escala podem ser 
realizados, os Estados-Membros devem 
poder responder prontamente aos pedidos 
urgentes provenientes desta rede de pontos 
de contacto. A assistência solicitada deve 
consistir, nomeadamente, em facilitar ou 
executar directamente medidas como a 
prestação de aconselhamento técnico, a 
conservação de dados, a recolha de provas, 
a prestação de informações jurídicas e a 
localização de suspeitos.

(11) A presente directiva reforça a 
importância das redes, como a rede do G8 
ou do Conselho da Europa de pontos de 
contacto disponíveis 24 horas por dia e 7 
dias por semana para trocar informações, a 
fim de prestar assistência imediata no 
âmbito de inquéritos ou procedimentos 
relativos a infracções penais ligadas a 
sistemas e dados informáticos, ou para 
recolher provas electrónicas de uma
infracção penal. Dada a velocidade com 
que os ataques em larga escala podem ser 
realizados, os Estados-Membros, a UE e a 
ENISA devem poder responder 
prontamente aos pedidos urgentes 
provenientes desta rede de pontos de 
contacto. A assistência solicitada deve 
consistir, nomeadamente, em facilitar ou 
executar directamente medidas como a 
prestação de aconselhamento técnico, a 
conservação de dados, a recolha de provas, 
a prestação de informações jurídicas e a 
localização de suspeitos.

Or. ro

Alteração 35
Ivailo Kalfin

Proposta de directiva
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) A presente directiva reforça a 
importância das redes, como a rede do G8 
ou do Conselho da Europa de pontos de 
contacto disponíveis 24 horas por dia e 7 
dias por semana para trocar informações, a 
fim de prestar assistência imediata no 
âmbito de inquéritos ou procedimentos 
relativos a infracções penais ligadas a 
sistemas e dados informáticos, ou para 
recolher provas electrónicas de uma 
infracção penal. Dada a velocidade com 
que os ataques em larga escala podem ser 
realizados, os Estados-Membros devem 
poder responder prontamente aos pedidos 
urgentes provenientes desta rede de pontos 
de contacto. A assistência solicitada deve 
consistir, nomeadamente, em facilitar ou 
executar directamente medidas como a 
prestação de aconselhamento técnico, a 
conservação de dados, a recolha de provas, 
a prestação de informações jurídicas e a 
localização de suspeitos.

(11) A presente directiva reforça a 
importância das redes, como a rede do G8 
ou do Conselho da Europa de pontos de 
contacto disponíveis 24 horas por dia e 7 
dias por semana para trocar informações, a 
fim de prestar assistência imediata no 
âmbito de inquéritos ou procedimentos 
relativos a infracções penais ligadas a 
sistemas e dados informáticos, ou para 
recolher provas electrónicas de uma 
infracção penal. Dada a velocidade com 
que os ataques em larga escala podem ser 
realizados, os Estados-Membros devem 
poder responder prontamente aos pedidos 
urgentes provenientes desta rede de pontos 
de contacto. A assistência solicitada deve 
consistir, nomeadamente, em facilitar ou 
executar directamente medidas como a 
prestação de aconselhamento técnico, a 
conservação de dados, a recolha de provas, 
a prestação de informações jurídicas, a 
identificação da informação afectada e/ou 
extraída e a localização de suspeitos.

Or. en

Alteração 36
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A cooperação das autoridades 
públicas com o sector privado e a 
sociedade civil é de grande importância 
para evitar e combater os ataques contra 
os sistemas de informação. Deve 
estabelecer-se um diálogo permanente 
com estes, tendo em conta a utilização 
extensiva que fazem dos sistemas de 
informação e a responsabilidade 
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partilhada que requer a estabilidade e o 
bom funcionamento dos sistemas. Importa 
aumentar a consciencialização entre 
todos os actores implicados na utilização 
de sistemas de informação a fim de criar 
uma cultura de segurança informática

Or. es

Alteração 37
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário recolher dados sobre as 
infracções abrangidas pela presente 
directiva, a fim de dispor de uma imagem 
mais completa do problema a nível da 
União e contribuir assim para a formulação 
de respostas mais eficazes. Além disso, 
graças aos dados recolhidos, as agências 
especializadas, como a Europol e a 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação, poderão avaliar 
melhor a extensão da cibercriminalidade e 
o nível de segurança das redes e da 
informação na Europa.

(12) É necessário recolher dados sobre as 
infracções abrangidas pela presente 
directiva, a fim de dispor de uma imagem 
mais completa do problema a nível da 
União e contribuir assim para a formulação 
de respostas mais eficazes. Os 
Estados-Membros devem melhorar o 
intercâmbio de informação no referente 
aos ataques contra os sistemas de 
informação, com o apoio da Comissão e 
da Agência Europeia para a Segurança 
das Redes e da Informação. Além disso, 
graças aos dados recolhidos, as agências 
especializadas, como a Europol e a 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação, poderão avaliar 
melhor a extensão da cibercriminalidade e 
o nível de segurança das redes e da 
informação na Europa. Um melhor 
conhecimento sobre os riscos presentes e 
futuros permitirá adoptar decisões mais 
adequadas para dissuadir, combater ou 
reduzir os prejuízos dos ataques contra os 
sistemas de informação.

Or. es
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Alteração 38
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário recolher dados sobre as 
infracções abrangidas pela presente 
directiva, a fim de dispor de uma imagem 
mais completa do problema a nível da 
União e contribuir assim para a formulação 
de respostas mais eficazes. Além disso, 
graças aos dados recolhidos, as agências 
especializadas, como a Europol e a 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação, poderão avaliar 
melhor a extensão da cibercriminalidade e 
o nível de segurança das redes e da 
informação na Europa.

(12) É necessário recolher dados sobre as 
infracções abrangidas pela presente 
directiva, a fim de dispor de uma imagem 
mais completa do problema a nível da 
União e contribuir assim para a formulação 
de respostas mais eficazes. Além disso, 
graças aos dados recolhidos, as agências 
especializadas, como a Europol e a 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação, poderão avaliar 
melhor a extensão da cibercriminalidade e 
o nível de segurança das redes e da 
informação na Europa e apoiar os 
Estados-Membros na adopção de 
respostas aos incidentes de segurança da 
informação.

Or. ro

Alteração 39
Ivailo Kalfin

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário recolher dados sobre as 
infracções abrangidas pela presente 
directiva, a fim de dispor de uma imagem 
mais completa do problema a nível da 
União e contribuir assim para a formulação 
de respostas mais eficazes. Além disso, 
graças aos dados recolhidos, as agências 
especializadas, como a Europol e a 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação, poderão avaliar 
melhor a extensão da cibercriminalidade e 

(12) É necessário recolher dados sobre as 
infracções abrangidas pela presente 
directiva, a fim de dispor de uma imagem 
mais completa do problema a nível da 
União e contribuir assim para a formulação 
de respostas mais eficazes. Além disso, 
graças aos dados recolhidos, os órgãos e as 
agências especializadas, como as equipas 
nacionais de resposta a emergências 
informáticas (CERT) a Europol e a 
Agência Europeia para a Segurança das 
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o nível de segurança das redes e da 
informação na Europa.

Redes e da Informação, poderão avaliar 
melhor a extensão da cibercriminalidade e 
o nível de segurança das redes e da 
informação na Europa.

Or. en

Alteração 40
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As consideráveis lacunas e diferenças 
entre as legislações dos Estados-Membros 
no domínio dos ataques contra os sistemas 
de informação podem entravar a luta contra 
a criminalidade organizada e o terrorismo e 
dificultar uma cooperação policial e 
judicial eficaz nesta área. A natureza 
transnacional e sem fronteiras dos 
modernos sistemas de informação implica 
que os ataques contra estes sistemas 
tenham uma dimensão transfronteiriça, o 
que evidencia a necessidade urgente de 
adoptar medidas suplementares para 
harmonizar o direito penal neste domínio. 
Além disso, a coordenação da acção penal 
contra casos de ataques a sistemas de 
informação será facilitada com a adopção 
da Decisão-Quadro 2009/948/JAI do 
Conselho relativa à prevenção e resolução 
de conflitos de exercício de competência 
em processo penal.

(13) As consideráveis lacunas e diferenças 
entre as legislações dos Estados-Membros 
no domínio dos ataques contra os sistemas 
de informação podem entravar a luta contra 
a criminalidade organizada e o terrorismo e 
dificultar uma cooperação policial e 
judicial eficaz nesta área. A natureza 
transnacional e sem fronteiras dos 
modernos sistemas de informação implica 
que os ataques contra estes sistemas 
tenham uma dimensão transfronteiriça, o 
que evidencia a necessidade urgente de 
adoptar medidas suplementares a nível da 
União para harmonizar o direito penal 
nacional neste domínio. Da mesma forma, 
a União deve visar uma maior cooperação 
internacional no âmbito da segurança das 
redes e sistemas de informação que 
impliquem todos os actores internacionais 
relevantes.  Além disso, a coordenação da 
acção penal contra casos de ataques a 
sistemas de informação será facilitada com 
a adopção da Decisão-Quadro 
2009/948/JAI do Conselho relativa à 
prevenção e resolução de conflitos de 
exercício de competência em processo 
penal.

Or. es
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Alteração 41
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva define infracções 
penais no domínio de ataques contra os 
sistemas de informação e estabelece 
normas mínimas relativas às sanções 
aplicáveis a essas infracções. Visa também 
introduzir disposições comuns para 
prevenir tais ataques e melhorar a 
cooperação judicial europeia neste 
domínio.

A presente directiva define infracções 
penais no domínio de ataques contra os 
sistemas de informação e estabelece 
normas mínimas harmonizadas relativas às 
sanções aplicáveis a essas infracções. Visa 
também introduzir disposições comuns 
tanto para prevenir e combater tais ataques 
como para melhorar a cooperação judicial 
europeia neste domínio, nomeadamente 
em matéria de justiça penal.

Or. ro

Alteração 42
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Não autorizado», um acesso ou 
interferência não consentidos pelo 
proprietário ou por outro titular dos direitos 
do sistema ou de parte dele, ou não 
permitidos nos termos do direito nacional.

d) «Não autorizado», um acesso ou 
interferência não consentidos pelo 
proprietário ou por outro titular dos direitos 
do sistema ou de parte dele, ou não 
permitidos nos termos do direito nacional e 
europeu.

Or. ro

Alteração 43
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 7 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) uma palavra-passe, um código de acesso 
ou dados similares que permitam aceder à 
totalidade ou a parte de um sistema de 
informação.

b) uma palavra-passe, um código de 
acesso, um dispositivo de segurança 
digital ou físico ou dados similares que 
permitam aceder à totalidade ou a parte de 
um sistema de informação.

Or. en

Alteração 44
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a transmissão não 
autorizada a outra pessoa de quaisquer 
dados de identificação tendo em vista a 
realização de uma das operações previstas 
nos artigos 3.° a 7.° seja punível como 
infracção penal

Or. ro

Alteração 45
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso as infracções 
previstas nos artigos 3.º a 7.º sejam 
cometidas por uma pessoa que, em virtude 
das suas funções profissionais, tenha 
acesso aos mecanismos de segurança 
inerentes aos  sistemas de informação, tal  
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constitua uma circunstância agravante e 
seja punível como infracção penal.

Or. ro

Alteração 46
Ivailo Kalfin

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infracções referidas nos artigos 3.º a 6.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão não inferior a cinco anos, quando 
cometidas recorrendo a um instrumento 
concebido para lançar ataques que afectem 
um número significativo de sistemas de 
informação ou ataques que causem danos 
consideráveis, como perturbações de 
serviços do sistema, custos financeiros ou 
perda de dados pessoais.

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infracções referidas nos artigos 3.º a 6.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão não inferior a cinco anos, quando 
cometidas recorrendo a um instrumento 
concebido para lançar ataques que afectem 
um número significativo de sistemas de 
informação ou ataques que causem danos 
consideráveis, como perturbações de 
serviços do sistema, custos financeiros ou 
perda de dados pessoais ou de informação 
sensível.

Or. en

Alteração 47
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do intercâmbio de 
informações relativas às infracções 
referidas nos artigos 3.º a 8.º e em 
conformidade com as normas em matéria 
de protecção de dados, os 
Estados-Membros devem recorrer à rede 

1. Para efeitos do intercâmbio de 
informações relativas às infracções 
referidas nos artigos 3.º a 8.º e em 
conformidade com as normas em matéria 
de protecção de dados, os 
Estados-Membros devem garantir que 
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existente de pontos de contacto 
operacionais, disponível 24 horas por dia e 
7 dias por semana. Os Estados-Membros 
devem também assegurar que dispõem de 
procedimentos que lhes permitam 
responder aos pedidos urgentes no prazo 
máximo de oito horas. A resposta deve
pelo menos indicar se, de que forma e 
quando será atendido o pedido de ajuda.

dispõem de um ponto de contacto 
nacional operacional e recorrer à rede de 
pontos de contacto operacionais, disponível 
24 horas por dia e 7 dias por semana. Os 
Estados-Membros devem também 
assegurar que dispõem de procedimentos 
que lhes permitam responder aos pedidos 
urgentes no prazo máximo de oito horas. A 
resposta deve ser eficiente e incluir, se for 
caso disso, a facilitação ou a 
implementação directa das seguintes 
medidas: prestação de aconselhamento 
técnico, inclusive no que respeita ao 
restabelecimento da funcionalidade do 
sistema de informação, a conservação de 
dados, de acordo com os princípios de 
protecção dos dados pessoais, a recolha de 
provas, a prestação de informações 
jurídicas e a localização e identificação de 
suspeitos. Os pontos de contacto indicam 
sob que forma e com que calendário será 
atendido o pedido de ajuda.

Or. ro

Alteração 48
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do intercâmbio de 
informações relativas às infracções 
referidas nos artigos 3.º a 8.º e em 
conformidade com as normas em matéria 
de protecção de dados, os 
Estados-Membros devem recorrer à rede 
existente de pontos de contacto 
operacionais, disponível 24 horas por dia e 
7 dias por semana. Os Estados-Membros 
devem também assegurar que dispõem de 
procedimentos que lhes permitam 
responder aos pedidos urgentes no prazo 
máximo de oito horas. A resposta deve 

1. Para efeitos do intercâmbio de 
informações relativas às infracções 
referidas nos artigos 3.º a 8.º e em 
conformidade com as normas em matéria 
de protecção de dados, os 
Estados-Membros devem recorrer à rede 
existente de pontos de contacto 
operacionais, disponível 24 horas por dia e 
7 dias por semana. Os Estados-Membros 
devem também assegurar que dispõem de 
procedimentos que lhes permitam 
responder aos pedidos urgentes no prazo 
máximo de oito horas. A resposta deve 
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pelo menos indicar se, de que forma e 
quando será atendido o pedido de ajuda.

pelo menos indicar se, de que forma e 
quando será atendido o pedido de ajuda. A 
ENISA pode desempenhar este papel e 
supervisionar o intercâmbio de 
informações, funcionando como ponto de 
contacto único e como registo de 
incidentes de segurança informática da 
União.

Or. en

Alteração 49
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do intercâmbio de 
informações relativas às infracções 
referidas nos artigos 3.º a 8.º e em 
conformidade com as normas em matéria 
de protecção de dados, os 
Estados-Membros devem recorrer à rede 
existente de pontos de contacto 
operacionais, disponível 24 horas por dia e 
7 dias por semana. Os Estados-Membros 
devem também assegurar que dispõem de 
procedimentos que lhes permitam 
responder aos pedidos urgentes no prazo 
máximo de oito horas. A resposta deve 
pelo menos indicar se, de que forma e 
quando será atendido o pedido de ajuda.

1. Para efeitos do intercâmbio de 
informações relativas às infracções 
referidas nos artigos 3.º a 8.º e em 
conformidade com as normas em matéria 
de protecção de dados, os 
Estados-Membros devem transmitir essas 
informações à Comissão, à ENISA e aos 
demais Estados-Membros, recorrendo à 
rede existente de pontos de contacto 
operacionais, disponível 24 horas por dia e 
7 dias por semana. Os Estados-Membros 
devem também assegurar que dispõem de 
procedimentos que lhes permitam 
responder aos pedidos urgentes no prazo 
máximo de oito horas. A resposta deve 
pelo menos indicar se, de que forma e 
quando será atendido o pedido de ajuda.

Or. ro

Alteração 50
Ioan Enciu

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

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o nome do seu ponto de 
contacto designado para efeitos do 
intercâmbio de informações sobre as 
infracções referidas nos artigos 3.º a 8.º. A 
Comissão deve transmitir essas 
informações aos restantes 
Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão, à Europol, à Eurojust e à 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação o nome do seu 
ponto de contacto designado para efeitos 
do intercâmbio de informações sobre as 
infracções referidas nos artigos 3.º a 8.º. A 
Comissão deve transmitir essas 
informações aos restantes 
Estados-Membros.

Or. ro

Alteração 51
Niki Tzavela

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A ENISA deve desempenhar um 
papel estratégico na coordenação dos 
esforços entre os Estados-Membros e as 
instituições da União.

Or. en

Alteração 52
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de um sistema para o registo, 
produção e disponibilização de dados 
estatísticos sobre as infracções referidas 
nos artigos 3.° a 8.°.

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de um sistema para o registo, 
produção e disponibilização de dados 
estatísticos sobre as infracções referidas 
nos artigos 3.° a 8.°. Em caso de 
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infracções que envolvam mais de um 
Estado-Membro, a ENISA pode facilitar o 
intercâmbio desses dados entre todas as 
partes interessadas, incluindo a Europol e 
a Eurojust.

Or. en

Alteração 53
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão os dados recolhidos nos termos 
do presente artigo. Devem também
assegurar a publicação de uma revisão 
consolidada destes relatórios estatísticos.

3. Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão e à Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação os 
dados recolhidos nos termos do presente 
artigo e assegurar a publicação periódica 
de uma revisão consolidada destes 
relatórios estatísticos. A Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da 
Informação deve centralizar estes dados a 
nível da União Europeia e, com base 
nesses dados, elaborar relatórios 
respeitantes à situação da segurança dos 
sistemas e dos dados informáticos a nível 
europeu.

Or. ro

Alteração 54
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão os dados recolhidos nos termos 
do presente artigo. Devem também 

3. Os Estados-Membros devem transmitir 
à  Comissão e à Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação 
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assegurar a publicação de uma revisão 
consolidada destes relatórios estatísticos.

(ENISA) os dados recolhidos nos termos 
do presente artigo. Devem também 
assegurar a publicação de uma revisão 
consolidada destes relatórios estatísticos.

Or. ro

Alteração 55
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão todas as informações necessárias 
para a elaboração do relatório referido no 
n.º 1. As informações devem incluir uma 
descrição pormenorizada das medidas 
legislativas e não legislativas adoptadas 
para aplicar a presente directiva.

2. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão e à Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação 
(ENISA) todas as informações adequadas à 
preparação do relatório referido no n.º 1. 
As informações devem incluir uma 
descrição pormenorizada das medidas 
legislativas e não legislativas adoptadas 
para aplicar a presente directiva.

Or. ro


