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Alteração 34
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Citação 2

Texto da Comissão Alteração

o artigo 83.º, n.º 1, o artigo 16.º e o artigo 83.º, n.º 1

Or. en

Alteração 35
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A presente diretiva tem como objetivo 
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 diretiva tem como objetivo 
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 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 Europeia.

Or. ro

Alteração 36
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
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 infraestrutura 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 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 
infraestrutura 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 uma maior coordenação e 
cooperação a nível internacional.

Or. ro

Alteração 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
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 infraestrutura 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 

(2) Os ataques contra os sistemas de 
informação, pelo menos 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 infraestrutura 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 
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Europeia. Europeia.

Or. fr

Alteração 38
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
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 setor 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 setor 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, 
como as "botnets", caracterizadas pela 
infeção, através de um programa 
informático, de um número significativo 
de sistemas informáticos, tendo em vista o 
seu controlo e a sua utilização para levar 
a cabo ataques informáticos de grandes 
proporções.

Or. ro

Alteração 39
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
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 efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

(6) Os Estados-Membros devem prever 
mecanismos de combate e prevenção, bem 
como sanções para os ataques contra os 
sistemas de informação. As sanções 
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previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. ro

Alteração 40
Jan Mulder

Proposta de diretiva
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 efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

(6) Os Estados-Membros devem prever 
sanções para os ataques contra os sistemas 
de informação. As sanções devem ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas, 
podendo incluir penas de prisão e/ou 
sanções financeiras.

Or. en

Alteração 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
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 efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

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

Or. fr

Alteração 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

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

(6) Os Estados-Membros devem prever 
medidas efetivas de prevenção dos ataques 
contra os sistemas de informação e sanções 
aplicáveis a esses ataques. Os 
Estados-Membros e a União devem 
garantir um quadro exaustivo para a 
prevenção, incluindo a formação dos 
cidadãos em cibersegurança como parte 
fundamental de todos os cursos de 
formação digital. As sanções previstas 
devem ser efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas.

Or. en

Alteração 43
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Quando se trate de um "caso de 
menor gravidade", deveria ser possível 
renunciar à imposição de uma sanção. Os 
“casos de menor gravidade"deveriam 
poder ser considerados como tais, por 
exemplo, quando os danos e/ou o risco 
que acarretam para os interesses públicos 
ou privados, tais como a integridade de 
um sistema de informação ou de dados 
informáticos, ou para a integridade, os 
direitos e outros interesses de uma pessoa, 
sejam insignificantes ou de uma natureza 
que torne desnecessária a aplicação de  
sanções penais, no respeito da lei, ou a 
imposição de responsabilidade penal;

Or. de
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Justificação

A definição do conceito "caso de menor gravidade" deve figurar principalmente no artigo 2.º. 
Todavia, dada a escassa precisão jurídica do conceito, afigura-se imprescindível incluir nos 
considerandos uma explicação complementar que proporcione à prática jurídica algumas 
coordenadas relativas ao seu âmbito de aplicação.

Alteração 44
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
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 infração, 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, por exemplo 
através da utilização das “bolnets”, ou 
quando, para cometer uma infração, 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 
infraestruturas críticas ou interesses 
essenciais.

Or. ro

Alteração 45
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) A presente diretiva não pretende 
impor responsabilidade penal quando as 
infrações forem cometidas sem objetivos 
criminosos, por exemplo para efetuar testes 
autorizados ou proteger sistemas 
informáticos.

(10) A presente diretiva não pretende 
impor responsabilidade penal quando as 
infrações forem cometidas sem objetivos 
criminosos, por exemplo para efetuar testes 
ou proteger sistemas informáticos, desde 
que o operador ou vendedor do sistema 
seja devidamente informado da 
vulnerabilidade em tempo útil, ou quando 
a recusa de autorização de acesso a um 
sistema constitua, em si, um abuso de 
direito.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a proteção de quantos denunciam a presença de falhas 
informáticas, o que, segundo os peritos em cibersegurança, constitui uma função vital para o 
funcionamento do sistema de segurança informática mundial. A relatora propõe 
descriminalizar o acesso “conforme à legislação em vigor”, em vez de “autorizado”, o que 
se afigura pertinente, mas a presente diretiva constitui o diploma legislativo que deveria 
enunciar claramente o que é autorizado e o que o não é. A última parte da frase fundamenta-
se na alteração 7 apresentada pela relatora.

Alteração 46
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A presente diretiva não pretende 
impor responsabilidade penal quando as 
infrações forem cometidas sem objetivos 
criminosos, por exemplo para efetuar 
testes autorizados ou proteger sistemas 
informáticos.

(10) A presente diretiva não abrange as 
medidas adotadas para garantir a 
segurança dos sistemas de informação, 
como, por exemplo, a capacidade de um 
sistema de informação para resistir a atos 
criminosos conforme definidos na 
presente diretiva, ou para deles retirar as 
ferramentas utilizadas ou destinadas a ser 
utilizadas nesses atos. Tão-pouco pretende 
a presente diretiva impor responsabilidade 
penal quando os critérios objetivos das 
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infrações nela enumeradas estiverem 
reunidos mas os atos forem cometidos 
sem intenção criminosa.

Or. fr

Alteração 47
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A presente diretiva não pretende 
impor responsabilidade penal quando as 
infrações forem cometidas sem objetivos 
criminosos, por exemplo para efetuar testes 
autorizados ou proteger sistemas 
informáticos.

(10) A presente diretiva não pretende 
impor responsabilidade penal quando os 
critérios objetivos das infrações 
enumerados na presente diretiva forem 
cumpridos e as infrações forem cometidas 
sem objetivos criminosos, por exemplo 
para efetuar testes conformes à legislação 
em vigor ou proteger sistemas 
informáticos, ou quando a recusa de 
autorização de acesso a um sistema 
constitua, em si, um abuso de direito.

Or. en

Alteração 48
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A presente diretiva 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 infrações penais ligadas a 

(11) A presente diretiva 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 infrações penais ligadas a 
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sistemas e dados informáticos, ou para 
recolher provas eletrónicas de uma infração 
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 diretamente 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.

sistemas e dados informáticos, ou para 
recolher provas eletrónicas de uma infração 
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 diretamente 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 
proteção dos dados pessoais, a recolha de 
provas, a prestação de informações 
jurídicas e a localização e identificação de 
suspeitos.

Or. ro

Alteração 49
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto proposto pela Comissão Alteração

(12) É necessário recolher dados sobre as 
infrações abrangidas pela presente diretiva, 
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 
infrações abrangidas pela presente diretiva, 
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 dados relativos 
aos ataques contra os sistemas de 
informação são pouco numerosos, dado 
que nem todos os Estados-Membros 
procedem à recolha de dados relativos a 
esses ataques. Uma vez que os métodos de 
recolha de dados estatísticos são 
diferentes, os Estados-Membros que 
procedem à recolha de tais dados não 
podem comparar estes últimos com os 
dados recolhidos por outros 
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Estados-Membros. 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.

Or. lt

Alteração 50
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É também necessário promover e 
melhorar a cooperação entre prestadores 
de serviços, produtores, organismos 
responsáveis pela aplicação da lei e 
autoridades judiciais, respeitando por 
completo o Estado de Direito, 
especialmente quanto à segurança e 
previsibilidade jurídicas, bem como os 
direitos dos suspeitos e acusados, como a 
presunção de inocência e a garantia de 
vias de recurso. A cooperação deve 
incluir, por exemplo, o apoio dado pelos 
fornecedores de serviços para fechar, total 
ou parcialmente, os sistemas ou funções 
ilegais, em conformidade com a legislação 
em vigor.

Or. ro

Alteração 51
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de combater eficazmente a 
cibercriminalidade, também é necessário 
aumentar a resiliência dos sistemas de 
informação, protegendo-os de modo mais 
eficiente contra os ataques e criando 
incentivos adequados para o efeito. Neste 
contexto, a criação de normas mínimas 
para a proteção adequada dos sistemas de 
informação e a responsabilidade dos 
vendedores e operadores por essa 
proteção devem desempenhar um papel 
central. Por conseguinte, o combate da 
União e dos Estados-Membros à 
cibercriminalidade só terá impacto se a 
presente diretiva for acompanhada de 
medidas preventivas contra tais infrações, 
adotadas nos termos do artigo 67.º, n.º 3, e 
do artigo 84.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Justificação

A presente alteração corresponde à alteração 9 da relatora, a que foram aditadas  as 
medidas de incentivo e na responsabilidade dos vendedores e operadores. Se a ação se 
restringir às normas, sem medidas de execução nem incentivos, permaneceremos na situação 
anterior. Os vendedores e os operadores de sistemas informáticos que recusam, de modo 
flagrante, aplicar as técnicas de segurança modernas ou reparar vulnerabilidades de que têm 
conhecimento devem assumir responsabilidades, incluindo a responsabilidade penal em 
casos graves.

Alteração 52
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os Estados-Membros devem 
considerar a proteção dos seus sistemas 
de informação e dados associados como 
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sendo parte do seu dever de cuidado. 
Devem ser oferecidos níveis de proteção 
razoáveis contra ameaças razoavelmente 
identificáveis. Os custos e o peso dessa 
proteção devem refletir os danos prováveis 
provocados por um ciberataque contra as 
pessoas afetadas. 

Or. fr

Justificação

A presente alteração inspira-se na alteração 10 da Deputada Hohlmeier, mas diverge em 
certos pontos.

Alteração 53
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os Estados-Membros devem 
considerar a proteção dos seus sistemas 
de informação e dos dados associados 
como parte do seu dever de diligência. Há 
que garantir níveis adequados de proteção 
contra ameaças razoavelmente 
identificáveis. Os custos e encargos 
inerentes a essa proteção devem ser 
proporcionais aos danos eventualmente 
sofridos pelas pessoas afetadas.

Or. en

Alteração 54
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Considerando 12-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(12-B) A União Europeia e os 
Estados-Membros devem ter em vista a 
proteção dos seus sistemas de informação 
e dos dados conexos e oferecer um nível 
elevado de proteção contra as ameaças ou 
as vulnerabilidades identificáveis. Os 
custos e obrigações associados a esta 
proteção deveriam ser proporcionais aos 
danos eventuais sofridos pelas pessoas 
afetadas pelos ataques contra os sistemas 
de informação.

Or. ro

Alteração 55
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Os Estados-Membros devem 
considerar a proteção dos seus sistemas 
de informação e dos dados associados.  
Há que garantir níveis adequados de 
proteção contra ameaças e 
vulnerabilidades razoavelmente 
identificáveis. Os custos e encargos 
inerentes a essa proteção devem ser 
proporcionais aos danos eventualmente 
sofridos pelas pessoas afetadas.

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a alteração 10 da relatora, com a supressão da noção "dever de 
cuidado" e o aditamento de "vulnerabilidades". As ameaças são de difícil identificação e
podem proceder de toda a parte, pelo que a proteção deve incidir nas vulnerabilidades.



PE480.665v01-00 16/61 AM\890251PT.doc

PT

Alteração 56
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Os Estados-Membros devem 
também tomar medidas adequadas para 
obrigar as pessoas coletivas que explorem 
ou forneçam sistemas de informação no 
seu território a, dentro das suas 
jurisdições, protegerem os dados pessoais 
ao seu cuidado das infrações referidas na 
presente diretiva. As pessoas coletivas 
devem oferecer níveis de proteção 
adequados contra ameaças as ameaças e 
as vulnerabilidades suscetíveis de ser 
razoavelmente identificáveis. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
pessoas coletivas que não assegurem um 
nível razoável de proteção, tornando, 
consequentemente, considerável o 
prejuízo devido a essa carência, possam 
ser objeto de sanções severas e de ações 
penais por negligência.

Or. fr

Justificação

A presente alteração inspira-se na alteração 11 da Deputada Hohlmeier, mas diverge em 
certos pontos.

Alteração 57
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Os Estados-Membros devem 
também tomar medidas adequadas para 
obrigar as pessoas coletivas, no seu 
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território, a protegerem os dados pessoais 
que lhes são confiados contra as infrações 
visadas na presente diretiva, como 
previsto já na legislação da UE em sede 
de telecomunicações e de proteção de 
dados. As pessoas coletivas devem 
assegurar níveis adequados de proteção 
contra ameaças razoavelmente 
identificáveis à luz dos conhecimentos 
técnicos e tecnológicos disponíveis para 
setores específicos e tendo em conta 
situações específicas em matéria de 
tratamento de dados. Os custos e encargos 
inerentes a essa proteção devem ser 
proporcionais aos danos eventualmente 
sofridos pelas pessoas afetadas. Se uma 
pessoa coletiva não tiver claramente 
fornecido um nível adequado de proteção 
e quando o dano resultante de tal omissão 
for considerável, os Estados-Membros 
devem garantir a possibilidade de 
instaurar uma ação judicial contra essa 
pessoa coletiva.

Or. en

Justificação

No seu contacto com dados pessoais, compete às pessoas coletivas protegerem esses dados a 
um nível adequado contra as ameaças razoavelmente identificáveis. Tal é já previsto na 
Diretiva 2002/58/CE relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas, na Diretiva 
95/46/EC relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses dados e na proposta de Regulamento geral sobre a 
proteção de dados COM(2012) 11 final (inter alia, art. 22.º e 30.º). Caso esse nível de 
proteção não seja assegurado, os Estados-Membros devem garantir a possibilidade de 
instaurar uma ação judicial contra a pessoa coletiva em causa.

Alteração 58
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) A Agência Europeia para a 
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Segurança das Redes e da Informação 
(ENISA) deveria desempenhar um papel 
fundamental no que respeita a facultar 
aos Estados-Membros e às instituições e 
órgãos da União Europeia uma peritagem 
de ordem técnica no domínio da 
prevenção e do combate aos ataques 
contra os sistemas de informação, em 
conformidade com o seu mandato. Neste 
sentido, a ENISA deveria oferecer aos 
Estados-Membros consultoria no que 
respeita à instituição e ao funcionamento 
de pontos de contacto nacionais e de 
equipas eficientes de resposta a 
emergências informáticas (CERT). A 
ENISA deveria igualmente receber, de 
parte dos Estados-Membros, dados 
estatísticos referentes aos casos 
mencionados na presente diretiva e, com 
base nesses dados e nas demais 
informações relevantes, elaborar 
relatórios e recomendações relativos à 
situação dos sistemas e dos dados 
informáticos em matéria de segurança.

Or. ro

Alteração 59
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) Por outro lado, é necessário 
promover e melhorar a cooperação entre 
prestadores de serviços, produtores, 
organismos responsáveis pela aplicação 
da lei e autoridades judiciais, respeitando 
plenamente o Estado de direito, em 
especial no que respeita à segurança 
jurídica, bem como os direitos dos 
suspeitos e acusados, designadamente a 
presunção de inocência e a garantia de 
vias de recurso. Acresce que, num Estado 
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de direito, as pessoas responsáveis pela 
aplicação da lei têm a obrigação de 
respeitar esse Estado de direito.

Or. fr

Justificação

A presente alteração inspira-se na alteração 12 da Deputada Hohlmeier, mas diverge no seu 
final. Recorda igualmente certos princípios.

Alteração 60
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) Os Estados-Membros devem 
igualmente tomar medidas adequadas 
para obrigar as pessoas coletivas, no seu 
território, que operem ou forneçam 
sistemas informáticos a prevenirem as 
infrações referidas na presente diretiva. 
As pessoas coletivas devem garantir níveis 
de proteção razoáveis contra ameaças e 
vulnerabilidades razoavelmente 
identificáveis. Essa proteção deve ser 
proporcional aos danos eventualmente 
sofridos pelas pessoas afetadas. Se uma 
pessoa coletiva não tiver claramente 
fornecido um nível razoável de proteção e 
quando o dano resultante de tal omissão 
for considerável, os Estados-Membros 
devem garantir a possibilidade de impor 
sanções dissuasivas e de instaurar uma 
ação judicial por negligência contra essa 
pessoa coletiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração adita a menção de vulnerabilidades e substitui "dados pessoais ao seu 
cuidado", o que teria apenas como destinatário os operadores, pela expressão "que operem 
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ou forneçam sistemas informáticos", de modo a incluir os vendedores. Suprime a menção 
"pessoais", uma vez que se impõe proteger todos os dados e não apenas os de caráter pessoal, 
e integra a menção de "negligência" e de "sanções dissuasivas" para os casos em que a 
ausência de uma proteção razoável cause um prejuízo considerável. Tal permitiria superar as 
atuais licenças de software “tal como está" ("as is”) que isentam o vendedor de todas as 
responsabilidades.

Alteração 61
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) É também necessário promover e 
melhorar a cooperação entre prestadores 
de serviços, produtores, organismos 
responsáveis pela aplicação da lei e 
autoridades judiciais, respeitando 
plenamente o Estado de direito, 
especialmente quanto à segurança e 
previsibilidade jurídicas, bem como os 
direitos dos suspeitos e arguidos, como 
sejam a presunção de inocência e a 
garantia de vias de recurso. Tal deve, por 
exemplo, incluir o apoio por parte dos 
prestadores de serviços a fim de 
contribuírem para a preservação de 
eventuais provas, de fornecerem 
elementos de identificação dos autores de 
infrações e, em última instância, de 
encerrarem sistemas ou funções ilegais.

Or. en

Justificação

A cooperação entre o setor privado e o setor público é essencial, de forma a combater 
eficazmente os ciberataques.

Alteração 62
Marie-Christine Vergiat
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Proposta de diretiva
Considerando 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não obstante a cooperação voluntária 
entre pessoas coletivas, como prestadores 
de serviços e produtores, por um lado, e 
organismos responsáveis pela aplicação 
da lei e autoridades judiciais, por outro, 
os Estados-Membros devem definir os 
casos em que a intenção criminosa possa 
dever-se a uma omissão.

Or. fr

Justificação

A presente alteração inspira-se na alteração 13 da Deputada Hohlmeier, mas diverge no seu 
final a fim de a tornar mais vinculativa.

Alteração 63
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-D) É também necessário promover e 
melhorar a cooperação entre prestadores 
de serviços, produtores, organismos 
responsáveis pela aplicação da lei e 
autoridades judiciais, respeitando 
plenamente o Estado de direito, 
especialmente quanto à segurança e 
previsibilidade jurídicas, bem como os 
direitos dos suspeitos e arguidos, como 
sejam a presunção de inocência e a 
garantia de vias de recurso.

Or. en

Justificação

A presente alteração corresponde à alteração 12 da relatora sem a última frase, ora 
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suprimida. O encerramento de sistemas (alegadamente) ilegais é muito arriscado, 
processando-se atualmente, de um modo geral, sem verdadeiros procedimentos conformes ao 
Estado de direito, pelo que introduz uma “polícia privada”. Convém tratar este aspeto no 
quadro da futura iniciativa da Comissão em matéria de notificação & procedimento de 
retirada (anunciada no programa de trabalho da Comissão para 2012).

Alteração 64
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 12-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-E) A fim de combater eficazmente a 
cibercriminalidade, é também necessário 
aumentar a resiliência dos sistemas de 
informação de modo a protegê-los mais 
eficazmente contra os ataques e adotar as 
medidas adequadas para tal. A este 
respeito, a aplicação de normas mínimas e 
da responsabilidade penal dos operadores 
e dos fornecedores com vista a uma 
proteção adequada dos sistemas 
informáticos deveria desempenhar um 
papel central. Por essa razão, o combate 
da União e dos Estados-Membros contra 
a cibercriminalidade só terá impacto se a 
presente diretiva for acompanhada de 
medidas preventivas contra tais infrações, 
adotadas nos termos do artigo 67.º, n.º 3 e 
do artigo 84.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. fr

Alteração 65
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Considerando 13
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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 
adotar medidas suplementares para 
harmonizar o direito penal neste domínio. 
Além disso, a coordenação da ação penal 
contra casos de ataques a sistemas de 
informação será facilitada com a adoção 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 
adotar medidas suplementares para 
harmonizar o direito penal neste domínio. 
Além disso, a coordenação da ação penal 
contra casos de ataques a sistemas de 
informação será facilitada com a adoção da 
Decisão-Quadro 2009/948/JAI do 
Conselho relativa à prevenção e resolução 
de conflitos de exercício de competência 
em processo penal. A União Europeia 
deve igualmente continuar a melhorar a 
cooperação a nível internacional no 
domínio da segurança das redes, dos 
sistemas de informação e dos dados 
informáticos e a garantir que todos os 
acordos internacionais que impliquem o 
intercâmbio de dados tenham em 
consideração a segurança da 
transferência e da armazenagem dos 
dados.

Or. ro

Alteração 66
Tiziano Motti

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As consideráveis lacunas e diferenças (13) As consideráveis lacunas e diferenças 
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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 
adotar medidas suplementares para 
harmonizar o direito penal neste domínio. 
Além disso, a coordenação da ação penal 
contra casos de ataques a sistemas de 
informação será facilitada com a adoção da 
Decisão-Quadro 2009/948/JAI do 
Conselho relativa à prevenção e resolução 
de conflitos de exercício de competência 
em processo penal.

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 
adotar medidas suplementares para 
harmonizar o direito penal neste domínio. 
Além disso, a coordenação da ação penal 
contra casos de ataques a sistemas de 
informação será facilitada com a adoção da 
Decisão-Quadro 2009/948/JAI do 
Conselho relativa à prevenção e resolução 
de conflitos de exercício de competência 
em processo penal. Além disso, é urgente a 
aplicação da Recomendação, de 23 de 
junho de 2010, sobre a criação de um 
sistema de alerta rápido europeu (SARE) 
contra a pedofilia e os abusos sexuais1,
transmitida à Comissão Europeia;
_______________
JO C 1 E de 12.08.11, p. 152.

Or. it

Alteração 67
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto proposto pela 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 

(13) As consideráveis lacunas e diferenças 
entre as legislações e os procedimentos e 
sistemas de direito penal nacionais 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 
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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 
adotar medidas suplementares para 
harmonizar o direito penal neste domínio.
Além disso, a coordenação da ação penal 
contra casos de ataques a sistemas de 
informação será facilitada com a adoção da 
Decisão-Quadro 2009/948/JAI do 
Conselho relativa à prevenção e resolução 
de conflitos de exercício de competência 
em processo penal.

judicial internacional eficaz nesta área, 
uma vez que, para lutar contra tais 
crimes, é possível recorrer a medidas 
fundamentalmente diferentes. 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 
adotar medidas suplementares para 
harmonizar o direito penal neste domínio.
Além disso, a coordenação da ação penal 
contra casos de ataques a sistemas de 
informação será facilitada com a adoção da 
Decisão-Quadro 2009/948/JAI do 
Conselho relativa à prevenção e resolução 
de conflitos de exercício de competência 
em processo penal.

Or. lt

Alteração 68
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Atendendo a que os objetivos da 
presente diretiva, a saber, garantir que os 
ataques contra os sistemas de informação 
sejam puníveis, em todos os 
Estados-Membros, com sanções penais 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas e 
melhorar e favorecer a cooperação 
judiciária suprimindo eventuais 
dificuldades, não podem ser 
suficientemente realizados pelos Estados-
Membros, já que as normas devem ser 
comuns e compatíveis, e podem, pois, ser 
melhor alcançados ao nível da União, esta 
pode adotar medidas em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia. A presente diretiva não 

(14) Atendendo a que os objetivos da 
presente decisão-quadro, a saber, garantir 
que os ataques contra os sistemas de 
informação, pelo menos quando sejam 
movidos por uma intenção criminosa, 
sejam puníveis em todos os 
Estados-Membros com sanções penais 
proporcionadas, bem como melhorar e 
favorecer a cooperação judiciária, não 
podem ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros, já que as normas devem 
ser comuns e compatíveis, e podem, pois, 
ser melhor alcançados ao nível da União, 
esta pode tomar medidas em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado CE. A 
presente diretiva não excede o necessário 



PE480.665v01-00 26/61 AM\890251PT.doc

PT

excede o necessário para atingir estes 
objetivos.

para atingir estes objetivos.

Or. fr

Alteração 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O tratamento de dados pessoais no 
quadro da aplicação da presente diretiva 
deve ser conforme com as regras 
estabelecidas na Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho, de 27 de 
novembro de 2008, relativa à proteção dos 
dados pessoais tratados no âmbito da 
cooperação policial e judiciária em matéria 
penal no que diz respeito às atividades de 
tratamento abrangidas pelo seu âmbito de 
aplicação e pelo Regulamento (CE) n.° 
45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2000, 
relativo à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados.

(15) O tratamento de dados pessoais no 
quadro da aplicação da presente diretiva 
deve ser conforme com as regras 
estabelecidas na Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho, de 27 de 
novembro de 2008, relativa à proteção dos 
dados pessoais tratados no âmbito da 
cooperação policial e judiciária em matéria 
penal no que diz respeito às atividades de 
tratamento abrangidas pelo seu âmbito de 
aplicação e pelo Regulamento (CE) n.° 
45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2000, 
relativo à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados. É conveniente que a presente 
diretiva respeite igualmente a Diretiva 
95/46/CE1, bem como a Convenção do 
Conselho da Europa para a Proteção das 
Pessoas Singulares no que respeita ao 
Tratamento Informático dos Dados 
Pessoais, de 28 de janeiro de 1981; por 
outro, lado, deveria ter em conta as 
recomendações do Comité dos Ministros 
do Conselho da Europa n.° R(87)15 que 
regulamenta a utilização de dados 
pessoais no setor da polícia e n.° R(95)4 
relativa à proteção dos dados de caráter 
pessoal no domínio dos serviços de 
telecomunicações, nomeadamente no 
atinente aos serviços telefónicos.
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_________________
1 Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 24.10.1995, relativa à 
proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à 
livre circulação desses dados (JO L 281 de 
23.11.1995, p. 31).

Or. fr

Alteração 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
designadamente a proteção dos dados 
pessoais, a liberdade de expressão e de 
informação, o direito à ação e a um tribunal 
imparcial, a presunção de inocência e os 
direitos de defesa, bem como os princípios 
da legalidade e da proporcionalidade dos 
delitos e das penas. A presente diretiva 
procura nomeadamente garantir o pleno 
respeito destes direitos e princípios e deve
ser aplicada em conformidade.

(16) É conveniente que a presente diretiva 
respeite as liberdades e os direitos 
fundamentais e seja conforme com os 
princípios reconhecidos pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e pela Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, 
designadamente a proteção dos dados 
pessoais, o respeito da vida privada, a 
liberdade de expressão e de informação, o 
direito à ação e a um tribunal imparcial, a 
presunção de inocência e os direitos de 
defesa, bem como os princípios da 
legalidade e da proporcionalidade dos 
delitos e das penas. A presente diretiva 
deve garantir o pleno respeito destes 
direitos e princípios e deveria ser 
transposta em conformidade.

Or. fr

Alteração 71
Marie-Christine Vergiat
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Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A presente diretiva não deve ser 
aplicada pelos Estados-Membros de 
forma contraditória com o estipulado no 
artigo 2.° e no artigo 3.°, n.°s 1 e 2 do 
Tratado da União Europeia, cujos 
princípios devem aplicar-se ao 
ciberespaço e à luta contra a 
cibercriminalidade. Não pode atentar 
contra o caráter inalienável da 
neutralidade da Internet.

Or. fr

Alteração 72
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente diretiva define infrações penais 
no domínio de ataques contra os sistemas 
de informação e estabelece normas 
mínimas harmonizadas relativas às sanções 
aplicáveis a essas infrações. 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 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

A presente diretiva define infrações penais 
no domínio de ataques contra os sistemas 
de informação e estabelece normas 
mínimas relativas às sanções aplicáveis a 
essas infrações. Visa também introduzir 
disposições comuns para prevenir tais 
ataques e melhorar a cooperação judicial 
europeia neste domínio. Além disso, a 
presente diretiva visa favorecer a 
produção de ferramentas informática e a 
implementação de sistemas informáticos 
cada vez mais seguros.

Or. fr

Alteração 74
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Pessoa coletiva», qualquer entidade 
que beneficie desse estatuto por força do 
direito aplicável, com exceção do Estado 
ou de outras entidades de direito público 
no exercício das suas prerrogativas de 
autoridade pública e das organizações 
internacionais de direito público;

(c) «Pessoa coletiva», qualquer entidade 
que beneficie desse estatuto por força do 
direito aplicável;

Or. ro

Alteração 75
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) «Pessoa coletiva», qualquer entidade 
que beneficie desse estatuto por força do 
direito aplicável, com exceção do Estado 
ou de outras entidades de direito público 
no exercício das suas prerrogativas de 
autoridade pública e das organizações 
internacionais de direito público;

(c) «Pessoa coletiva», qualquer entidade 
que beneficie desse estatuto por força do 
direito aplicável;

Or. en

Alteração 76
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Pessoa coletiva», qualquer entidade 
que beneficie desse estatuto por força do 
direito aplicável, com exceção do Estado 
ou de outras entidades de direito público no 
exercício das suas prerrogativas de 
autoridade pública e das organizações 
internacionais de direito público;

(c) «Pessoa coletiva», qualquer entidade 
que beneficie desse estatuto por força do 
direito aplicável, com exceção do Estado 
ou de outras entidades de direito público no 
exercício das suas prerrogativas de 
autoridade pública e das organizações 
internacionais de direito público, o que não 
implica que Estados ou outros organismos 
de direito público devam estar habilitados 
a atacar sistemas de informação sem uma 
base legal e o pleno respeito dos direitos 
fundamentais.

Or. en

Justificação

Não desejamos que o Estado legalize a pirataria informática, pois tal violaria o direito 
fundamental à integridade e à confidencialidade dos sistemas técnicos de informação, como 
determinado prelo Tribunal Constitucional alemão.

Alteração 77
Ioan Enciu
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Proposta de diretiva
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, 
utilização 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 
ou do direito da União Europeia.

Or. ro

Alteração 78
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
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, 
utilização ou interferência não consentidos 
pelo proprietário ou por outro titular dos
direitos do sistema ou de parte dele, a não 
ser que a recusa de autorização constitua, 
em si, um abuso de direito ou um tal 
acesso ou interferência sejam permitidos
nos termos do direito nacional.

Or. en

Justificação

A presente alteração baseia-se na alteração 17 da relatora sem o termo "utilização" 
(demasiado lato). Propomos igualmente esclarecer a expressão “ou não permitidos nos 
termos do direito nacional”, a fim de assegurar que seja interpretada como uma cláusula de 
exceção e não como uma opção que permite aos Estados-Membros alargar o âmbito de 
aplicação da diretiva.

Alteração 79
Monika Hohlmeier
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Proposta de diretiva
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, 
utilização 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.

Or. en

Alteração 80
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
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, exceto se a 
rejeição de tal autorização constituir, por 
si só, um abuso de direito ou se tal acesso 
ou tal interferência forem permitidos nos 
termos do direito nacional.

Or. fr

Alteração 81
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) "caso de menor gravidade", um 
caso em que a culpa do autor da infração, 
o interesse público na instauração de uma 
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ação penal e as consequências da 
infração são pouco importantes.

Or. de

Justificação

Uma vez que os "casos de menor gravidade" constituem um elemento essencial da presente 
diretiva, o artigo 2.º deve conter uma definição suficientemente precisa desta noção.

Alteração 82
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 2 – alínea d-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) "Interceção", a utilização de meios 
técnicos para a escuta, a vigilância e o 
controlo do conteúdo de comunicações, 
bem como a obtenção do conteúdo de 
dados, direta ou indiretamente, através do 
recurso a dispositivos de escuta 
eletrónicos.

Or. de

Justificação

É necessária uma definição precisa do conceito de "Interceção" .

Alteração 83
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.°-A
Medidas preventivas

1. Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Agência Europeia para a 
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Segurança das Redes e da Informação, 
devem promover as boas práticas no que 
diz respeito à segurança do tratamento de 
dados e apoiar a cooperação entre as 
partes interessadas públicas e privadas, 
facilitando a partilha de informações, a 
sensibilização e o diálogo sobre a 
segurança das redes e da informação, 
inclusive sobre aspetos do combate à 
cibercriminalidade.
2. Os Estados-Membros devem garantir 
que, em caso de violação de dados 
pessoais, os responsáveis pelo controlo e 
pelo tratamento dos dados notifiquem sem 
demora essa violação, o mais tardar nas 
24 horas subsequentes à respetiva 
constatação, à autoridade nacional 
competente, em conformidade com o 
artigo 4.º da Diretiva 2002/58/CE na 
redação que lhe foi dada pelas Diretivas 
2006/24/CE e 2009/136/CE (Diretiva 
"Privacidade e comunicações 
eletrónicas").
3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para proteger as 
infraestruturas críticas dos ciberataques e 
fornecer os meios que permitam cortar 
hermeticamente o acesso a uma 
infraestrutura crítica caso um ciberataque 
direto ameace gravemente o seu bom 
funcionamento.

Or. en

Alteração 84
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que o 
acesso intencional, não autorizado, à 

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que o 
acesso intencional, não autorizado - ou 
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totalidade ou a parte de um sistema de 
informação seja punível como infração 
penal, pelo menos nos casos que tenham 
alguma gravidade.

seja, a intrusão na totalidade ou em parte 
de um sistema de informação - seja punível 
como infração penal, pelo menos nos casos 
que tenham alguma gravidade.

Os Estados-Membros podem decidir que o 
comportamento referido no primeiro 
parágrafo seja punível apenas quando a 
infração tiver sido cometida em violação 
de uma medida de segurança efetiva.

Or. en

Alteração 85
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que o 
acesso intencional, não autorizado, à 
totalidade ou a parte de um sistema de 
informação seja punível como infração 
penal, pelo menos nos casos que tenham 
alguma gravidade.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que o 
acesso intencional, não autorizado, à 
totalidade ou a parte de um sistema de 
informação seja punível como infração 
penal, pelo menos nos casos que tenham 
sido movidos por uma intenção criminosa 
e tenham consequências graves e nocivas 
para a existência ou o funcionamento do 
ou dos sistemas de informação.

O comportamento a que alude o primeiro 
parágrafo só deve ser considerado uma 
infração penal em caso de infração a uma 
medida de segurança e se o operador ou o 
fornecedor do sistema não tiver sido plena 
e atempadamente informado da 
vulnerabilidade do sistema de informação.

Or. fr

Alteração 86
Jan Philipp Albrecht
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Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que o 
acesso intencional, não autorizado, à 
totalidade ou a parte de um sistema de 
informação seja punível como infração 
penal, pelo menos nos casos que tenham 
alguma gravidade.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que o 
acesso intencional, não autorizado - ou 
seja, a intrusão na totalidade ou em parte 
de um sistema de informação - seja punível 
como infração penal, pelo menos nos casos 
que tenham alguma gravidade. O 
comportamento referido no primeiro 
parágrafo só é punível quando a infração 
tiver sido cometida em violação de uma 
medida de segurança e desde que o 
operador ou vendedor do sistema não seja 
devidamente informado da 
vulnerabilidade em tempo útil.

Or. en

Justificação

A presente alteração baseia-se na alteração 20 da relatora com duas modificações: 1) não 
confia aos Estados-Membros a fixação, como critério de infração penal, do limiar de 
infração de uma medida de segurança, o que permite, nomeadamente, utilizar a rede WiFi 
pública e aberta de um vizinho sem que tal constitua uma infração; 2) adita a expressão 
"desde que o operador ou vendedor do sistema não seja devidamente informado da 
vulnerabilidade em tempo útil".  Tal releva da nossa alteração sobre a proteção das pessoas 
que denunciam falhas informáticas.

Alteração 87
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que o 
acesso intencional, não autorizado, à 
totalidade ou a parte de um sistema de 
informação seja punível como infração 
penal, pelo menos nos casos que tenham 

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que o 
acesso intencional - ou seja, a entrada na
totalidade ou em parte de um sistema de 
informação - não autorizado, seja punível 
como infração penal, pelo menos nos casos 
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alguma gravidade. que tenham alguma gravidade.

Os Estados-Membros podem decidir que o 
comportamento referido no primeiro 
parágrafo só é punível quando a infração 
tiver sido cometida em violação de uma 
medida de segurança.

Or. en

Alteração 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que o 
ato intencional e não autorizado de impedir 
ou interromper gravemente o 
funcionamento de um sistema de 
informação, introduzindo, transmitindo, 
danificando, apagando, deteriorando, 
alterando, suprimindo ou tornando 
inacessíveis os dados informáticos, seja 
punível como infração penal, pelo menos 
nos casos que tenham alguma gravidade.

Cada Estado-Membro deve tomar as 
medidas necessárias para assegurar que o 
ato intencional e não autorizado de impedir 
ou interromper gravemente o 
funcionamento de um sistema de 
informação, introduzindo, transmitindo, 
danificando, apagando, deteriorando, 
alterando, suprimindo ou tornando 
inacessíveis os dados informáticos, seja 
punível como infração penal, pelo menos 
nos casos que tenham sido movidos por 
uma intenção criminosa e tenham 
consequências graves e nocivas para a 
existência ou o funcionamento do ou dos 
sistemas de informação.

Or. fr

Alteração 89
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as Os Estados-Membros devem tomar as 
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medidas necessárias para assegurar que o 
ato intencional e não autorizado de apagar, 
danificar, deteriorar, alterar, suprimir ou 
tornar inacessíveis os dados informáticos 
de um sistema de informação seja punível 
como infração penal, pelo menos nos casos 
que tenham alguma gravidade.

medidas necessárias para assegurar que o 
ato intencional e não autorizado de apagar, 
danificar, deteriorar, alterar, suprimir ou 
tornar inacessíveis os dados informáticos 
de um sistema de informação seja punível 
como infração penal, pelo menos nos casos 
que tenham sido movidos por uma 
intenção criminosa e tenham 
consequências graves e nocivas para a 
existência ou o funcionamento do ou dos 
sistemas de informação.

Or. fr

Alteração 90
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
interceção intencional e não autorizada, 
através de meios técnicos, de transmissões 
não públicas de dados informáticos, a partir 
de ou num sistema de informação, 
incluindo emissões eletromagnéticas de um 
sistema de informação que comporte esses 
dados, seja punível como infração penal.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
interceção intencional e não autorizada, 
através de meios técnicos, de transmissões 
não públicas de dados informáticos, a partir 
de ou num sistema de informação, 
incluindo emissões eletromagnéticas de um 
sistema de informação que comporte esses 
dados, seja punível como infração penal, 
pelo menos, quando não se trate de um 
"caso de menor gravidade".

A interceção pode também compreender 
gravações. A transmissão de dados 
corresponde ao intervalo de tempo 
compreendido entre o envio pelo emissor 
e a chegada ao recetor, durante o qual os 
dados são transportados por meio de 
linhas de transmissão ou de ondas 
radioelétricas. Os meios técnicos incluem 
dispositivos técnicos ligados a linhas de 
transmissão, bem como dispositivos de 
recolha e gravação de comunicações sem 
fios, incluindo software, palavras-passe e 
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códigos.

Or. de

Alteração 91
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
interceção intencional e não autorizada, 
através de meios técnicos, de transmissões 
não públicas de dados informáticos, a partir 
de ou num sistema de informação, 
incluindo emissões eletromagnéticas de um 
sistema de informação que comporte esses 
dados, seja punível como infração penal.

Os Estados-Membros devem tomar, nos 
termos do artigo 8.° da Convenção 
Europeia para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais e 
em conformidade com a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, as medidas necessárias para 
assegurar que a interceção intencional e 
não autorizada, através de meios técnicos, 
de transmissões não públicas de dados 
informáticos, a partir de ou num sistema de 
informação, incluindo emissões 
eletromagnéticas de um sistema de 
informação que comporte esses dados, seja 
punível como infração penal, pelo menos 
nos casos que tenham sido movidos por 
uma intenção criminosa e tenham 
consequências graves e nocivas para a 
existência ou o funcionamento do ou dos 
sistemas de informação.

Or. fr

Alteração 92
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as Os Estados-Membros devem tomar as 
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medidas necessárias para assegurar que a 
interceção intencional e não autorizada, 
através de meios técnicos, de transmissões 
não públicas de dados informáticos, a partir 
de ou num sistema de informação, 
incluindo emissões eletromagnéticas de um 
sistema de informação que comporte esses 
dados, seja punível como infração penal.

medidas necessárias para assegurar que a 
interceção intencional e não autorizada, 
através de meios técnicos, de transmissões 
não públicas de dados informáticos, a partir 
de ou num sistema de informação, 
incluindo emissões eletromagnéticas de um 
sistema de informação que comporte esses 
dados, seja punível como infração penal,
pelo menos nos casos que tenham alguma 
gravidade.

Or. en

Alteração 93
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
produção, venda, aquisição para 
utilização, importação, posse, distribuição 
ou outra forma de disponibilizar os 
seguintes elementos seja punível como 
infração penal quando cometida 
intencionalmente e sem autorização para 
os utilizar a fim de praticar qualquer das 
infrações referidas nos artigos 3.º a 6.º:

Suprimido

(a) um dispositivo, incluindo um 
programa informático, concebido ou 
adaptado essencialmente para cometer 
qualquer das infrações referidas nos 
artigos 3.° a 6.°;
(b) uma palavra-passe, um código de 
acesso ou dados similares que permitam 
aceder à totalidade ou a parte de um 
sistema de informação.

Or. en



AM\890251PT.doc 41/61 PE480.665v01-00

PT

Justificação

As "ferramentas de pirataria informática" têm, por inerência, uma dupla utilização e são 
indispensáveis para testar a segurança.  Se pretendemos proteger quantos denunciam as 
falhas informáticas, é necessário legalizar a posse e a distribuição dessas ferramentas.  As 
palavras-passe e os códigos de acesso não devem ser considerados como ferramentas de 
pirataria.  Uma vez perdidos, o operador deveria melhorar imediatamente as suas medidas 
de segurança e alterar as palavras-passe, à semelhança do que faz quem perde as suas
chaves.

Alteração 94
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) um dispositivo, incluindo um programa 
informático, concebido ou adaptado 
essencialmente para cometer qualquer das 
infrações referidas nos artigos 3.° a 6.°;

a) um dispositivo, incluindo um programa 
informático, concebido ou adaptado 
essencialmente para cometer qualquer das 
infrações referidas nos artigos 3.° a 6.°, 
com exceção do computador;

Or. fr

Alteração 95
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 7 – alínea b)

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.

Suprimida

Or. fr
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Alteração 96
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Instigação, auxílio, cumplicidade e 
tentativa

Suprimido

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a instigação, o auxílio e a 
cumplicidade na prática de uma infração 
referida nos artigos 3.º a 7.º sejam 
puníveis como infrações penais.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a tentativa de prática das infrações 
referidas nos artigos 3.º a 6.º seja punível 
como infração penal.

Or. en

Justificação

As pessoas que denunciam as falhas informáticas incorrem no risco de ser consideradas 
como delinquentes se a publicação das vulnerabilidades (no caso em que os vendedores ou os 
operadores não reagem) for julgada como instigação à prática de uma infração ou como 
auxílio ou cumplicidade nessa prática. Esta disposição colocaria, além disso, a 
criminalização muito a montante da prática real de uma infração. Tal seria particularmente 
desproporcionado, considerando as salvaguardas que propomos no caso de infrações de 
importância menor, etc.

Alteração 97
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a instigação, o auxílio e a 
cumplicidade na prática de uma infração 
referida nos artigos 3.º a 7.º sejam 

Suprimido
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puníveis como infrações penais.

Or. fr

Alteração 98
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Responsabilidade dos fabricantes

Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para garantir que os 
fabricantes sejam considerados 
penalmente responsáveis pela produção, 
colocação no mercado, comercialização, 
exploração ou omissão de segurança 
suficiente de produtos e sistemas 
defeituosos ou que apresentem falhas 
comprovadas a nível da segurança que 
possam facilitar os ciberataques ou a 
perda de dados.

Or. fr

Alteração 99
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 8.º 
sejam puníveis com sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 8.º 
sejam puníveis com sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas, incluindo a 
imposição de coimas adequadas.
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Or. en

Alteração 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 8.º 
sejam puníveis com sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 8.º 
sejam puníveis com sanções 
proporcionadas.

Or. fr

Justificação

É conveniente suprimir certos termos, pois os mesmos remetem para a aplicação da lei e não 
têm sentido do ponto de vista jurídico.

Alteração 101
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 8.º
sejam puníveis com sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 6.º
sejam puníveis com sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

Consequência lógica da supressão dos artigos 7.º e 8.º.
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Alteração 102
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 7.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão não inferior a dois anos.

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 7.º
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão não inferior a dois anos, incluindo a 
imposição de coimas adequadas.

Or. en

Alteração 103
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 7.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão não inferior a dois anos.

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 7.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão de dois anos.

Or. fr

Justificação

A redação inicial é contraditória, pelo que é conveniente suprimir tal contradição. Recorde-
se que o princípio que estabelece a proporcionalidade da pena à infração só pode ser 
determinado e pronunciado no âmbito processual. Deve assentar na determinação da 
materialidade dos factos no âmbito de um processo.

Alteração 104
Jan Philipp Albrecht
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 7.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão não inferior a dois anos.

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 7.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão de, pelo menos, um a três anos.

Or. en

Justificação

O desvio do nível de sanções previsto nos artigos 6.º e 7.º da Decisão-Quadro 2005/222/JAI 
relativa a ataques contra os sistemas de informação não foi fundamentado.

Alteração 105
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Circunstâncias agravantes Suprimido
1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
as infrações referidas nos artigos 3.º a 7.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão não inferior a cinco anos, quando 
cometidas no âmbito de uma organização 
criminosa, tal como definida na Decisão-
Quadro 2008/841/JAI.
2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
as infrações 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 afetem 
um número significativo de sistemas de 
informação ou ataques que causem danos 
consideráveis, como perturbações de 
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serviços do sistema, custos financeiros ou 
perda de dados pessoais.
3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
as infrações referidas nos artigos 3.º a 6.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão não inferior a cinco anos, quando 
cometidas mediante a dissimulação da 
identidade real do seu autor e causando 
prejuízos ao titular legítimo da identidade.

Or. en

Alteração 106
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 7.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão não inferior a cinco anos, quando 
cometidas no âmbito de uma organização 
criminosa, tal como definida na Decisão-
Quadro 2008/841/JAI.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 7.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão de cinco anos, quando cometidas no 
âmbito de uma organização criminosa, tal 
como definida na Decisão-Quadro 
2008/841/JAI.

Or. fr

Justificação

A redação inicial é contraditória, pelo que é conveniente suprimir tal contradição. Recorde-
se que o princípio que estabelece a proporcionalidade da pena à infração só pode ser 
determinado e pronunciado no âmbito processual. Deve assentar na determinação da 
materialidade dos factos no âmbito de um processo.

Alteração 107
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 7.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão não inferior a cinco anos, quando 
cometidas no âmbito de uma organização 
criminosa, tal como definida na 
Decisão-Quadro 2008/841/JAI.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações referidas nos artigos 3.º a 7.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão de, pelo menos, dois a cinco anos, 
quando cometidas no âmbito de uma 
organização criminosa, tal como definida 
na Decisão-Quadro 2008/841/JAI.

Or. en

Justificação

O desvio do nível de sanções previsto nos artigos 6.º e 7.º da Decisão-Quadro 2005/222/JAI 
relativa a ataques contra os sistemas de informação não foi fundamentado.

Alteração 108
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações 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 afetem 
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 
infrações 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 afetem 
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 sensíveis ou pessoais ou de 
informação sensível, ou que afetem 
sistemas de informação de infraestruturas 
críticas.

Or. ro
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Alteração 109
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações 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 afetem 
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 
infrações referidas nos artigos 3.º a 6.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão de cinco anos, quando cometidas 
recorrendo a um instrumento concebido 
para lançar ataques que afetem 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.

Or. fr

Justificação

A redação inicial é contraditória, pelo que é conveniente suprimir tal contradição. 
Recorde-se que o princípio que estabelece a proporcionalidade da pena à infração só pode 
ser determinado e pronunciado no âmbito processual. Deve assentar na determinação da 
materialidade dos factos no âmbito de um processo.

Alteração 110
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infrações 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 afetem 
um número significativo de sistemas de 

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

sistemas de informação ou ataques que 
causem danos consideráveis, como 
perturbações de serviços do sistema, custos 
financeiros ou perda de dados pessoais.

Or. en

Justificação

O desvio do nível de sanções previsto nos artigos 6.º e 7.º da Decisão-Quadro 2005/222/JAI 
relativa a ataques contra os sistemas de informação não foi fundamentado.

Alteração 111
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
as infrações referidas nos artigos 3.º a 6.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão não inferior a cinco anos, quando 
cometidas mediante a dissimulação da 
identidade real do seu autor e causando 
prejuízos ao titular legítimo da identidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

A dissimulação da identidade real do autor e os danos causados aos titulares legítimos da 
identidade não são só importantes para a penalização de infrações que se inscrevem no 
âmbito da presente Diretiva. A longo prazo, este tipo de infrações deve, antes, ser objeto de 
um instrumento horizontal que vá além dos ataques contra sistemas de informação.

Alteração 112
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
as infrações referidas nos artigos 3.º a 6.º 
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão não inferior a cinco anos, quando 
cometidas mediante a dissimulação da 
identidade real do seu autor e causando 
prejuízos ao titular legítimo da identidade.

Suprimido

Or. fr

Alteração 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que as sanções visadas no artigo 9.º 
não se apliquem às infrações a que se 
referem os artigos 3.º a 7.º quando as 
infrações não sejam, manifestamente, 
cometidas com objetivos criminosos, 
nomeadamente no contexto da realização 
de testes conformes à legislação em vigor 
ou da proteção de sistemas informáticos, 
ou se o operador ou vendedor tiver sido 
devidamente informado da 
vulnerabilidade em tempo útil.

Or. en

Alteração 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros devem 
examinar a proteção dos seus sistemas de 
informação e dos dados neles contidos.  
As pessoas coletivas devem garantir níveis 
de proteção razoáveis contra ameaças e 
vulnerabilidades razoavelmente 
identificáveis. Essa proteção deve ser 
proporcional aos danos eventualmente 
sofridos pelas partes afetadas.

Or. en

Justificação

A relatora já incluiu medidas de incentivo para melhorar a segurança nas alterações 3 e 4 
(considerandos). Importa integrá-las também num artigo.

Alteração 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas para obrigar as 
pessoas coletivas, no seu território, a 
protegerem os sistemas de informação das 
infrações referidas nos artigos 3 a 7. 
Devem ser garantidos níveis de proteção 
razoáveis contra ameaças e 
vulnerabilidades razoavelmente 
identificáveis. Essa proteção deve ser 
proporcional aos danos eventualmente 
sofridos pelas partes afetadas.

Or. en

Justificação

A relatora já incluiu medidas de incentivo para melhorar a segurança nas alterações 3 e 4 
(considerandos). Importa integrá-las também num artigo.
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Alteração 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Se uma pessoa coletiva não tiver 
claramente fornecido um nível razoável 
de proteção, como previsto nos n.ºs 3-B e 
3-C, contra as infrações referidas nos 
artigos 3.º a 7.º e se essas infrações forem 
consideradas como cometidas com 
objetivos criminosos manifestos, há que 
fazer valer circunstâncias atenuantes 
aquando da aplicação de sanções penais.

Or. en

Justificação

A relatora já incluiu medidas de incentivo para melhorar a segurança nas alterações 3 e 4 
(considerandos). Importa integrá-las também num artigo. O n.º 3-D introduz circunstâncias 
atenuantes para autores de infrações que apenas tenham tido de superar medidas de 
segurança inadequadamente fracas.

Alteração 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. Se uma pessoa coletiva não tiver 
claramente fornecido um nível razoável 
de proteção e sempre que o dano 
resultante de tal omissão seja 
considerável, os Estados-Membros devem 
garantir a possibilidade de impor sanções 
dissuasivas e de instaurar um processo 
por negligência contra essa pessoa 
coletiva.
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Or. en

Justificação

A relatora já incluiu medidas de incentivo para melhorar a segurança nas alterações 3 e 4 
(considerandos). Importa integrá-las também num artigo. O n.º 3-E introduz a 
responsabilidade penal (negligência) aplicável quando não tenha sido claramente fornecido 
um nível razoável de segurança e o dano resultante de tal omissão seja considerável. 

Alteração 118
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.°-A
Circunstâncias atenuantes

1. Os Estados-Membros devem velar por 
que as sanções visadas no artigo 9.º  não 
se apliquem às infrações a que se referem 
os artigos 3.º a 7.º quando as infrações 
não sejam, manifestamente, cometidas 
com objetivos criminosos, nomeadamente 
no caso de intervenções autorizadas 
tendentes a testar ou a proteger sistemas 
de informação.
2. Os Estados-Membros devem considerar 
a proteção dos seus sistemas de 
informação e dos dados neles contidos 
como parte do seu dever de diligência. 
Devem ser garantidos níveis de proteção 
razoáveis contra ameaças razoavelmente 
identificáveis.
3. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para obrigar os 
responsáveis pelo controlo e pelo 
tratamento dos dados no seu território a 
protegerem os dados contra as infrações 
visadas nos artigos 3.º a 6.ºe a porem em 
prática as medidas técnicas e 
organizativas necessárias para garantir 
um nível de segurança adaptado aos 
riscos que o tratamento representa e à 
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natureza dos dados pessoais a proteger, 
tendo em conta os conhecimentos técnicos 
e tecnológicos disponíveis e os custos 
resultantes da sua aplicação.
4. Quando se considere que um 
responsável pelo controlo ou pelo 
tratamento dos dados não forneceu um 
nível de proteção razoável contra as 
infrações a que se referem os artigos 3.º a 
6.º, essas infrações devem ser 
consideradas como cometidas em 
circunstâncias atenuantes aquando da 
aplicação de sanções penais.
5. Se um responsável pelo controlo de 
dados ou pelo tratamento dos dados não 
tiver claramente fornecido um nível 
razoável de proteção e sempre que o dano 
resultante de tal omissão seja 
considerável, os Estados-Membros devem 
garantir a possibilidade de instaurar uma 
ação judicial contra o responsável pelo 
controlo ou pelo tratamento dos dados em 
causa.

Or. en

Alteração 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
uma pessoa coletiva considerada 
responsável nos termos do artigo 11.º, n.º 
1, seja passível de sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas, incluindo 
multas ou coimas e, eventualmente, outras
sanções, designadamente:

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
uma pessoa coletiva considerada 
responsável nos termos do artigo 11.º, n.º 
1, seja passível de sanções proporcionadas, 
incluindo multas ou coimas e, 
eventualmente, outras sanções, 
designadamente:

Or. fr
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Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 9º.

Alteração 120
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Exclusão de benefícios ou auxílios 
públicos;

(a) Exclusão temporária ou permanente 
do direito a benefícios ou auxílios 
públicos;

Or. ro

Alteração 121
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
uma pessoa coletiva considerada 
responsável nos termos do artigo 11.º, n.º 
2, seja passível de sanções ou medidas 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
uma pessoa coletiva considerada 
responsável nos termos do artigo 11.º, n.º 
2, seja passível de sanções ou medidas 
proporcionadas.

Or. fr

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 9º.

Alteração 122
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por um nacional seu ou uma pessoa 
que tenha a sua residência habitual no 
território do Estado-Membro em causa; 
ou

(b) Por um dos seus nacionais; ou

Or. de

Justificação

Alargar a competência jurisdicional a nacionais de Estados estrangeiros que têm 
simplesmente a sua residência habitual num outro Estado-Membro representa uma medida 
excessiva, que cumpre rejeitar.

Alteração 123
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do intercâmbio de 
informações relativas às infrações referidas 
nos artigos 3.º a 8.º e em conformidade 
com as normas em matéria de proteção 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 infrações referidas 
nos artigos 3.º a 8.º e em conformidade 
com as normas em matéria de proteção de 
dados, os Estados-Membros devem 
garantir que 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 direta 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 
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princípios de proteção 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 124
Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do intercâmbio de 
informações relativas às infrações referidas 
nos artigos 3.º a 8.º e em conformidade 
com as normas em matéria de proteção 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 infrações referidas 
nos artigos 3.º a 8.º e em conformidade 
com as normas em matéria de proteção de 
dados, os Estados-Membros devem 
recorrer aos pontos de contacto 
operacionais nacionais e 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. en

Alteração 125
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.° 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 
infrações 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 (ENISA) o nome 
do seu ponto de contacto designado para 
efeitos do intercâmbio de informações 
sobre as infrações referidas nos artigos 3.º 
a 8.º. A Comissão deve transmitir essas 
informações aos restantes 
Estados-Membros.

Or. ro

Alteração 126
Marian-Jean Marinescu

Proposta de diretiva
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 infrações referidas nos 
artigos 3.° a 8.°.

1. Os Estados-Membros devem assegurar o 
bom funcionamento dos pontos de 
contacto nacionais e a existência de um 
sistema para o registo, produção e 
disponibilização de dados estatísticos sobre 
as infrações referidas nos artigos 3.° a 8.°; 
os pontos de contacto nacionais tratam 
dos pedidos de assistência e facilitam as 
seguintes medidas:  prestação de 
aconselhamento técnico e de informações 
jurídicas, bem como criação de 
programas de prevenção e de luta contra 
a cibercriminalidade.

Or. en

Alteração 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

«Artigo 15.°-A
Formação

1. Os Estados-Membros devem favorecer 
as formações dirigidas aos cidadãos e 
participar no seu financiamento a fim de 
que estes tenham consciência dos ataques 
que prejudicam um ciberespaço livre e 
seguro e possam proteger-se dos mesmos.
2. Os Estados-Membros devem integrar 
nas formações escolares uma 
aprendizagem das ferramentas 
informáticas, dos seus perigos e das 
formas como proteger-se dos mesmos.

Or. fr

Alteração 128
Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15º-B
Conformidade dos níveis de segurança

1. Os Estados-Membros devem definir nas 
respetivas legislações critérios de 
conformidade para todas as ferramentas 
informáticas relativamente aos níveis 
mínimos de segurança.
2. O mais tardar dois anos após a votação 
da presente diretiva, a Comissão deve 
apresentar uma proposta de diretiva que 
defina critérios mínimos de segurança 
para todas as ferramentas informáticas 
colocadas à venda no mercado interno.
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Or. fr


