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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à  matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto proposto pela 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 2

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto proposto pela 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 

(2) Os ataques contra os sistemas de 
informação, em especial os perpetrados 
pela criminalidade organizada, constituem 
uma ameaça crescente ao funcionamento 
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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.

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 segurança e de justiça, 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 3

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto proposto pela 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. Esses 
ataques podem provocar prejuízos 
económicos substanciais, quer através da 
interrupção dos serviços de informação e 
das comunicações propriamente ditas, 
quer através da perda de informação 
comercial confidencial importante. As 
PME inovadoras, que dependem de um 
funcionamento adequado e da 
disponibilidade dos sistemas de 
informação e, simultaneamente, estão 
menos aptas a dedicar recursos à 
segurança da informação, correm o risco 
de serem especialmente afectadas. Esta 
tendência é acompanhada pelo 
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desenvolvimento de instrumentos cada vez 
mais sofisticados, que podem ser utilizados 
pelos criminosos para lançar ciberataques 
de vários tipos.

Or. en

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto proposto pela 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) Para além das medidas adoptadas 
pelos Estados-Membros, pela União e 
pelo sector privado com o objectivo de 
aumentar a segurança e a integridade dos 
sistemas de informação e de prevenir os 
ataques e minimizar o seu impacto, os
Estados-Membros devem prever sanções 
para os ataques contra os sistemas de 
informação. As sanções previstas devem 
ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto proposto pela 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 
contra os sistemas de informação. A 

(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 
contra os sistemas de informação. A 
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presente directiva baseia-se nessa
Convenção.

presente Directiva tem em consideração as 
disposições relevantes dessa Convenção.

Or. en

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto proposto pela Comissão Alteração

(10) A presente directiva não pretende 
impor responsabilidade penal quando as 
infracções forem cometidas sem 
objectivos criminosos, por exemplo para 
efectuar testes autorizados ou proteger 
sistemas informáticos. 

(10) A presente Directiva não abrange as 
medidas adoptadas para garantir a 
segurança dos sistemas informáticos, 
como, por exemplo, a capacidade de um 
sistema informático para resistir a actos 
criminosos conforme definidos na 
presente directiva, ou para deles retirar as 
ferramentas utilizadas ou destinadas a ser 
utilizadas nesses actos.  Além disso, não 
pretende impor responsabilidade penal 
quando estiverem em causa os critérios 
objectivos enumerados na presente 
directiva mas a acção for cometida sem 
objectivos criminosos, por exemplo para 
efectuar testes autorizados ou proteger 
sistemas informáticos. 

Or. en

Justificação

Dada a delimitação por vezes pouco clara entre acesso doloso e não doloso (actualizações 
automáticas, etc.), a alteração visa clarificar, por exemplo, que o funcionamento de software 
para protecção antivírus ou de ferramentas de eliminação de vírus, ou a colocação de 
dispositivos infectados em quarentena, estão totalmente fora do âmbito da Directiva. 
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Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(12-A) Apesar de a presente directiva ter 
que cumprir requisitos rigorosos em 
termos de segurança e previsibilidade 
jurídicas em direito penal, é também 
necessário estabelecer - através das suas 
disposições no que respeita à recolha de 
dados, à troca de informação e à 
obrigação da Comissão de prestar 
periodicamente contas sobre a sua 
aplicação e de apresentar as propostas 
que possam ser necessárias - um 
mecanismo flexível que possibilite a 
adaptação a futuras evoluções, 
conduzindo eventualmente a um 
alargamento do âmbito da directiva. Tais 
evoluções futuras incluem quaisquer 
desenvolvimentos tecnológicos que 
permitam, por exemplo, uma aplicação 
mais eficaz da lei no domínio dos 
ciberataques, ou que facilitem a 
prevenção ou mitigação de tais ataques. 

Or. en

Justificação

Apesar de a introdução de sanções ser meritória, uma abordagem abrangente por parte da 
União para combater a cibercriminalidade não deve incidir apenas na aplicação eficaz da 
lei, devendo também criar estratégias e instrumentos para prevenir esse tipo de actividades 
criminosas. 

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea c)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(c) Em benefício de uma pessoa colectiva 
cuja sede se situe no território do Estado-

(c) Em benefício de uma pessoa colectiva 
constituída no território do Estado-
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Membro em causa. Membro em causa.

Or. en

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto proposto pela 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 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. en

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto proposto pela 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, à Europol e à Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e 
da Informação os dados recolhidos nos 
termos do presente artigo. Devem também 
assegurar a publicação de uma revisão 
consolidada destes relatórios estatísticos.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 
[QUATRO ANOS A CONTAR DA 
ADOPÇÃO] e, em seguida, de três em três 
anos, um relatório relativo à aplicação da 
presente directiva nos Estados-Membros, 
acompanhado de eventuais propostas 
consideradas necessárias.

1. Após ter consultado todas as partes 
interessadas pertinentes, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até [QUATRO ANOS A 
CONTAR DA ADOPÇÃO] e, em seguida, 
de três em três anos, um relatório relativo à 
aplicação da presente directiva nos
Estados-Membros, acompanhado de 
eventuais propostas consideradas 
necessárias. Os relatórios devem 
identificar e ter em consideração, 
relativamente a qualquer proposta 
necessária, soluções técnicas que 
permitam uma aplicação mais eficaz na 
União no domínio dos ciberataques, 
incluindo soluções técnicas que possam 
servir para prevenir ou mitigar tais 
ataques.

Or. en


