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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a ataques 
contra os sistemas de informação e que revoga a Decisão-Quadro 2005/222/JAI do 
Conselho
COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0517),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.° 1 do artigo 83.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0293/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 4 de Maio de 20111,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia (A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A presente directiva tem como 
objectivo aproximar as disposições em 
matéria de direito penal dos 
Estados-Membros relativas aos ataques 

(1) A presente directiva tem como 
objectivo aproximar as disposições em 
matéria de direito penal dos 
Estados-Membros relativas aos ataques 

                                               
1 JO C 218, de 23.7.2011, p. 130
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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.

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, bem 
como as agências especializadas da 
União.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a natureza transnacional dos ataques contra sistemas de informação, é 
essencial melhorar a colaboração entre as autoridades judiciais e policiais tanto dos 
Estados-Membros como da União Europeia.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) Os ataques contra os sistemas de 
informação, em especial os perpetrados 
pela criminalidade organizada, constituem 
uma ameaça crescente e a eventualidade de 
ataques terroristas ou de natureza política 
contra os sistemas de informação que 
fazem parte da infra-estrutura crítica dos 
Estados-Membros e da União suscita uma 
preocupação cada vez maior. Os ataques a 
infra-estruturas críticas podem ter 
impactos transfronteiriços significativos e 
perturbar ou destruir serviços 
absolutamente vitais para a segurança, 
saúde, mobilidade, bem-estar social e 
económico dos cidadãos da União, bem 
como para o bom funcionamento de 
serviços públicos, como centrais 
energéticas, redes de transporte e redes 
governamentais. 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, 
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uma resposta ao nível da União Europeia.

Or. en

Justificação

É necessário identificar os possíveis efeitos e a magnitude dos ciberataques, em particular se 
forem cometidos contra infra-estruturas críticas. 

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Embora a dissimulação da 
verdadeira identidade do autor e os 
consequentes prejuízos causados ao 
legítimo titular da identidade constituam 
um elemento importante para a 
determinação das sanções nos termos da 
presente directiva, a União deve 
desenvolver um instrumento horizontal 
que vise essas e outras infracções 
relacionadas de forma mais abrangente, 
nomeadamente, a usurpação de 
identidade, tendo em conta uma ligação 
com a legislação em matéria de nomes das 
pessoas e de protecção do consumidor.

Or. en

Justificação

A dissimulação da verdadeira identidade do autor e os danos causados aos titulares legítimos 
da identidade não são importantes apenas para a sanção de infracções no âmbito da presente 
Directiva. Estas e outras infracções relacionadas devem antes ser combatidas por um 
instrumento horizontal que vá para além dos ataques contra sistemas de informação.
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Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Nas suas conclusões de 27 e 28 de 
Novembro de 2008, o Conselho convidou 
os Estados-Membros e a Comissão a 
desenvolverem uma nova estratégia, tendo 
em conta o conteúdo da Convenção do 
Conselho da Europa sobre a Criminalidade 
Informática de 2001. Esta Convenção é o 
quadro jurídico de referência do combate à 
cibercriminalidade, incluindo os ataques 
contra os sistemas de informação. A 
presente directiva baseia-se nessa 
Convenção. É, por isso, essencial que os 
Estados-Membros que ainda não 
ratificaram a Convenção do Conselho da 
Europa sobre o Cibercrime o façam o 
mais cedo possível.

Or. en

Justificação

Constituindo a Convenção sobre o Cibercrime o instrumento central do direito internacional 
de combate à cibercriminalidade, os Estados-Membros que ainda não a ratificaram devem 
ser encorajados a fazê-lo, tanto por motivos de coerência como para enviar um sinal político.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Tendo em conta as diferentes formas 
como os ataques podem ser realizados e a 
rápida evolução do hardware e do 
software, a presente directiva faz 
referência a «instrumentos» que podem 
ser utilizados para cometer as infracções 
nela enumeradas. Por «instrumentos» 
entende-se, por exemplo, software 

(9) Tendo em conta as diferentes formas 
como os ataques podem ser realizados e a 
rápida evolução do hardware e do software, 
a presente directiva faz referência a 
«instrumentos» que podem ser utilizados 
para cometer as infracções nela enumeradas.
Por «instrumentos» entende-se, por 
exemplo, software maligno, incluindo 
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maligno, incluindo «botnets», utilizado 
para cometer ciberataques.

«botnets», utilizado para cometer 
ciberataques. Estes instrumentos 
representam apenas algumas das várias 
possibilidades de ataque aos sistemas de 
informação. Perante este cenário, é 
necessário continuar e intensificar o 
trabalho a favor de uma estratégia da 
União para a arquitectura informática, em 
particular a computação em nuvem, 
incluindo a normalização técnica e um 
quadro jurídico comum.

Or. en

Justificação

Face aos desenvolvimentos técnicos actuais, é essencial uma referência à computação em 
nuvem. Torna-se necessária uma maior normalização técnica e um quadro legislativo 
europeu comum para a computação em nuvem. Deste modo, consolidar-se-ia também o papel 
da UE enquanto fornecedor e utilizador de estruturas de TI seguras e inovadoras.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A utilização intencional não 
autorizada de um programa informático 
concebido para remover vestígios de 
infracções referidas na presente directiva 
deve ser entendida como uma forma de 
auxílio e cumplicidade ou como uma 
infracção penal distinta.

Or. en

Justificação

Embora um programa informático destinado a remover provas não seja um instrumento na 
acepção do artigo 7.º da presente directiva, a sua instalação constitui, todavia, uma forma de 
apoio a ciberataques. Por este motivo, os Estados-Membros devem garantir que a utilização 
de um programa desse tipo seja considerada uma forma de auxílio e cumplicidade ou uma 
infracção em si (tal como a obstrução a investigações criminais).
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Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) A presente directiva não pretende 
impor responsabilidade penal quando as 
infracções forem cometidas sem objectivos 
criminosos, por exemplo para efectuar 
testes conformes à legislação em vigor ou 
proteger sistemas informáticos, ou na 
medida em que a não autorização de 
acesso a um sistema constitua, por si só, 
um abuso de direito.

Or. en

Justificação

A expressão "testes autorizados" pode ser interpretada como se fosse necessário uma 
autorização formal prévia à realização dos testes de segurança dos próprios sistemas de 
informação. Tal reduziria por completo a eficácia e a viabilidade de auto-testes sem 
intenções criminosas. Além disso, não deve existir responsabilidade criminal quando a 
própria limitação de acesso a um sistema é ilegal.

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) No contexto da criação de uma 
política da União para o combate à 
cibercriminalidade, as Conclusões do 
Conselho de 24 de Outubro de 2008, as 
Conclusões do Conselho de 27-28 de 
Novembro de 2008 e as Conclusões do 
Conselho de 26 de Abril de 2010 
atribuíram à Europol a função específica 
de contribuir para este objectivo. Para o 
efeito, a Europol deve criar e gerir uma 
plataforma que seja o ponto de 
convergência das plataformas nacionais e 
tenha como fim, nomeadamente, a 



PR\884601PT.doc 11/27 PE476.089v01-00

PT

recolha e centralização de informação 
sobre infracções constatadas na Internet. 
Esta platafora deve incluir informação 
sobre os autores das infracções e o seu 
modus operandi. Nos termos da Decisão 
2009/371/JAI do Conselho, de 6 de Abril 
de 2009, que cria o Serviço Europeu de 
Polícia (Europol)1, e especificamente as 
normas em matéria de protecção de dados 
pessoais, no capítulo V, bem como nos 
termos da Decisão-Quadro 2008/977/JAI 
do Conselho, de 27 de Novembro de 2008, 
relativa à protecção dos dados pessoais 
tratados no âmbito da cooperação policial 
e judiciária em matéria penal2, a presente 
directiva toma em consideração as 
funções atribuídas à Europol. 
______________________

1 JO L 121 de 15.5.2009, p. 37.
2 JO L 350 de 30.12.08, p. 60.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a natureza transnacional dos ataques contra sistemas de informação, bem 
como o papel de coordenação da Europol, é necessário delinear a função da Agência em 
matéria de ciberataques. Para esse fim, o Conselho Europeu forneceu já valiosas linhas de 
orientação que devem ser tidas em consideração na presente directiva.

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) De modo a combater efectivamente 
a cibercriminalidade, também é 
necessário aumentar a resiliência dos 
sistemas de informação, protegendo-os 
mais efectivamente contra ataques. A este 
respeito, a criação de normas mínimas 
para a protecção adequada de sistemas de 
informação deve desempenhar um papel 
central. Por isso, o combate da União e 
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dos Estados-Membros contra a 
cibercriminalidade terá impacto apenas se 
a presente directiva for acompanhada de 
medidas preventivas contra tais 
infracções, aprovadas 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

Embora o direito penal seja um elemento importante na luta contra a cibercriminalidade, 
trata-se, contudo, do último recurso após um ataque. Por isso, a UE deve, em primeiro lugar, 
redobrar os seus esforços a bem de uma maior protecção dos seus sistemas, por exemplo com 
normas mínimas para a protecção adequada dos sistemas de informação.

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) Os Estados-Membros devem 
considerar a protecção dos seus sistemas 
de informação e dados associados como 
sendo parte do seu dever de cuidado. 
Devem ser oferecidos níveis de protecção 
razoáveis contra ameaças razoavelmente 
identificáveis. Os custos e o peso dessa 
protecção devem ser proporcionais aos 
danos prováveis sofridos pelas pessoas 
afectadas.

Or. en

Justificação

Os próprios Estados-Membros lidam com dados importantes e sensíveis, tais como 
informações fiscais ou relativas a seguros de saúde. Por este motivo, faz parte do seu dever 
de cuidado proteger adequadamente esses dados de ataques.
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Amendment 11

Proposta de directiva
Considerando 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-D) Os Estados-Membros devem 
também tomar medidas adequadas para 
obrigar as pessoas colectivas a, dentro das 
suas jurisdições, protegerem os dados 
pessoais ao seu cuidado das infracções 
referidas na presente directiva. As pessoas 
colectivas devem oferecer níveis de 
protecção razoáveis contra ameaças 
razoavelmente identificáveis. Os custos e 
peso dessa protecção devem ser 
proporcionais aos danos prováveis 
sofridos pelas pessoas afectadas. Se uma 
pessoa colectiva não tiver claramente 
fornecido um nível razoável de protecção 
e sempre que o dano resultante de tal 
omissão seja considerável, os Estados-
Membros devem garantir a possibilidade 
de instaurar um processo contra essa 
pessoa colectiva.

Or. en

Justificação

No seu contacto com dados pessoais, compete às pessoas colectivas protegerem esses dados a 
um nível adequado, tendo em conta as ameaças razoavelmente identificáveis. Caso esse nível 
de protecção não se verifique, os Estados-Membros devem garantir que é possível instaurar 
um processo contra essa pessoa colectiva.

Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 12-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-E) Também é necessário promover e 
melhorar a cooperação entre prestadores 
de serviços, produtores, organismos 
responsáveis pela aplicação da lei e 
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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. Tal inclui, por exemplo, o 
apoio de prestadores de serviços ao 
encerramento de sistemas ou funções 
ilegais.

Or. en

Justificação

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

Alteração 13

Proposta de directiva
Considerando 12-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-F) Não obstante a cooperação 
voluntária entre pessoas colectivas, tais 
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 omissão constitui um 
comportamento criminoso por si só.

Or. en

Justificação

A não cooperação ou a obstrução de investigações criminais por pessoas colectivas é 
extremamente séria, podendo por exemplo ser encarada como auxílio e cumplicidade na 
prática das infracções enumeradas na presente directiva.
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Alteração 14

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Correcção linguística.

Alteração 15

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Uma melhor cooperação entre os 
organismos responsáveis pela aplicação 
da lei e as autoridades judiciais na União 
é essencial no combate efectivo à 
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cibercriminalidade. Neste contexto, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
redobrar esforços no que toca à formação 
adequada dos organismos responsáveis 
pela aplicação da lei e das autoridades 
judiciais, de forma a aumentar a 
compreensão da cibercriminalidade e do 
seu impacto e a promover a cooperação e 
o intercâmbio de melhores práticas, por 
exemplo, através da Rede Judiciária 
Europeia, com a assistência da Europol, 
do Eurojust e da Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação.

Or. en

Justificação

A formação adequada dos intervenientes nos processos de acção penal contra 
cibercriminosos é essencial à luta contra a cibercriminalidade. Além disso, ao nível da UE, 
dispomos já de instrumentos para melhorar essa cooperação e formação. Este aspecto 
adquire especial importância por os órgãos policiais e judiciais se confrontarem com 
sistemas jurídicos que qualificam e definem as infracções de forma diferente. A compreensão 
mútua é, por isso, essencial.

Alteração 16

Proposta de directiva
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) Essa formação e troca de 
informações alertaria para as diferenças 
entre os sistemas jurídicos nacionais e 
para os problemas que surgem nos 
processos de acção penal, visto as 
disposições nacionais diferirem quanto à 
gravidade da infracção, como o nível de 
dano, e à repartição de competências 
entre os organismos nacionais 
responsáveis pela aplicação da lei.

Or. en
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Justificação

Ao interporem acções penais contra ciberataques, os órgãos policiais e judiciais deparam-se 
com sistemas jurídicos que qualificam e definem as infracções de forma diferente. A 
compreensão mútua é, por isso, essencial.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) «Não autorizado», um acesso, 
utilização ou interferência não consentidos 
pelo proprietário ou por outro titular dos 
direitos do sistema ou de parte dele, na 
medida em que tal não autorização não 
constitua um abuso de direito por si só, ou 
não permitidos nos termos do direito 
nacional.

Or. en

Justificação

O livre fluxo de informação não deve ser restringido de tal forma que a não autorização, na 
realidade, viole outros direitos, como o direito de liberdade de informação, por exemplo. A 
não autorização em si pode, por isso, constituir um abuso de direito.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) “casos de menor gravidade", por 
exemplo, casos em que o dano e/ou o risco 
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 é insignificante 
ou de tal natureza que torne 
desnecessária a imposição de uma sanção 
penal dentro dos limites da lei ou a 
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imposição de responsabilidade penal;

Or. en

Justificação

Os “casos de menor gravidade” são um elemento essencial da presente Directiva ao 
qualificarem uma infracção. Por razões de segurança jurídica, cumpre fornecer uma 
definição deste termo.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

(d-B) "Sistemas de informação de uma 
infra-estrutura crítica", sistemas de 
informação de infra-estruturas essenciais 
para a manutenção de funções vitais para 
a sociedade, a saúde, a segurança e o 
bem-estar económico ou social, e cuja 
perturbação ou destruição teria um 
impacto significativo num Estado-
Membro, dada a impossibilidade de 
continuar a assegurar essas funções.

Or. en

Justificação

Por razões de segurança jurídica, cumpre esclarecer a expressão "sistemas de informação de 
uma infra-estrutura crítica". O Livro Verde da Comissão COM(2005) 576, bem como as 
Comunicações COM(2011)163 e COM(2009)149 sobre a protecção das infra-estruturas 
críticas oferecem um importante contributo nesta matéria.

Alteração 20

Proposta de directiva
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 infracção 
penal, pelo menos nos casos que tenham 
alguma gravidade.

seja, a entrada na totalidade ou em parte 
de um sistema de informação - seja punível 
como infracção penal, pelo menos nos 
casos que tenham alguma gravidade.
Os Estados-Membros podem decidir que 
os comportamentos referidos no primeiro 
parágrafo são puníveis apenas quando a 
infracção tiver sido cometida em violação 
de uma medida de segurança.

Or. en

Justificação

A bem da segurança jurídica, é necessário definir o termo“acesso". Além disso, o acesso 
ilegal deve pressupor a violação de medidas de segurança. Caso contrário, o acesso não 
autorizado a uma rede sem fios aberta pode, por exemplo, ser considerado uma infracção.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
intercepção 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 electromagnéticas de 
um sistema de informação que comporte 
esses dados, seja punível como infracção 
penal.ert53

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
intercepção 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 electromagnéticas de 
um sistema de informação que comporte 
esses dados, seja punível como infracção 
penal, pelo menos nos casos que tenham 
alguma gravidade. 
A intercepção por meios técnicos 
compreende a escuta, monitorização e 
vigilância do conteúdo de comunicações, 
a obtenção do conteúdo dos dados, seja 
directamente, por meio de acesso e 
utilização do sistema de informação, ou 
indirectamente, através da utilização de 
dispositivos electrónicos de escuta não 
autorizada ou de escuta telefónica. A 
intercepção pode também compreender 
gravações.
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Os meios técnicos incluem dispositivos 
técnicos fixos a linhas de transmissão, 
bem como dispositivos de recolha e 
gravação de comunicações sem fios, 
incluindo a utilização de software, 
palavras-passe e códigos.

Or. en

Justificação

Por motivos de coerência com os artigos 3.º a 5.º, este artigo também não deve incluir casos 
de menor gravidade como infracções. Além disso, é necessário definir o termo "intercepção". 
O relatório explicativo da Convenção sobre o Cibercrime oferece um contributo valioso a 
este respeito no seu n.º 53. Por razões de segunraça jurídica, cumpre esclarecer a expressão 
"meios técnicos". O relatório explicativo da Convenção sobre o Cibercrime apresenta uma 
definição útil no seu n.º 53, segunda parte.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 7

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 infracção 
penal quando cometida intencionalmente e 
sem autorização para os utilizar a fim de 
praticar qualquer das infracções referidas 
nos artigos 3.º a 6.º:

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

Or. en

Justificação

Dada a dupla possibilidade de utilização de programas, ou seja, tanto para fins legais como 
para fins criminais, a posse de um instrumento, por si só, não deve ser punível. Além disso, a 
finalidade das acções descritas neste artigo só deve ser punida caso se destine claramente à 
prática de uma infracção.
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Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) um programa informático, claramente
concebido ou adaptado para cometer 
qualquer das infracções referidas nos 
artigos 3.° a 6.°;

Or. en

Justificação

O termo “dispositivo” cria insegurança jurídica e pode ser interpretado, por exemplo, como 
um simples produto de hardware, como um computador ou uma câmara. Por esse motivo, 
deve ser suprimido. Além disso, o termo “essencialmente” não é suficientemente claro, 
podendo ser especificado através de “claramente".

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Instigação, auxílio, cumplicidade e 
tentativa

Incitamento, auxílio e cumplicidade e 
tentativa

Or. en

Justificação

Correcção linguística.

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a instigação, o auxílio e a 
cumplicidade na prática de uma infracção 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o incitamento e o auxílio e a 
cumplicidade na prática de uma infracção 
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referida nos artigos 3.º a 7.º sejam puníveis 
como infracções penais. 

referida nos artigos 3.º a 7.º sejam puníveis 
como infracções penais.

Or. en

Justificação

Correcções linguísticas.

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Correcção linguística.

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infracções 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 
infracções referidas nos artigos 4.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. Nestes casos, não 
se aplicam as sanções previstas na 
Decisão-Quadro.
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Or. en

Justificação

O artigo 3.º da Decisão-Quadro 2008/841/JAI prevê penas de 2 a 5 anos de prisão para 
infracções cometidas no âmbito de uma organização criminosa, ao passo que o artigo 10.º da 
presente proposta prevê uma pena máxima de prisão não inferior a 5 anos. Por motivos de 
segurança jurídica, é necessário clarificar o grau da sanção a aplicar para actos de 
cibercriminalidade praticados no âmbito de uma organização criminosa.

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
infracções referidas nos artigos 4.º a 6.º
sejam puníveis com uma pena máxima de 
prisão não inferior a cinco anos, quando 
cometidas recorrendo a um instrumento 
concebido para lançar ataques que afectem 
um número significativo de sistemas de 
informação ou ataques que causem danos 
graves, como perturbações de serviços do 
sistema, custos financeiros ou perda de 
dados pessoais, ou quando sejam 
cometidas contra um sistema de infra-
estruturas críticas.

Or. en

Justificação

Os artigos 4.º a 6º representam infracções especialmente graves quando cometidas em larga 
escala e causando danos graves ou quando cometidas contra sistemas de informação de 
infra-estruturas críticas.
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Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Intercâmbio de informações Intercâmbio de informações e cooperação

Or. en

Justificação

Atendendo às alterações que se seguem, o âmbito de aplicação deste artigo deve também 
incluir a cooperação. Para o efeito, é necessário adaptar o seu título.

Amendment 30

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Para efeitos do intercâmbio de 
informações relativas às infracções 
referidas nos artigos 3.º a 8.º e em 
conformidade com as normas em matéria 
de protecção de dados, os Estados-
Membros devem 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, indicando de que 
forma e quando será atendido o pedido de 
ajuda. Tal troca de informações não deve 
afectar as normas nacionais dos 
Estados-Membros em matéria de recolha 
ou admissibilidade da prova no que toca à 
utilização dessa informação em processos 
penais subsequentes.

Or. en
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Justificação

Embora a troca rápida de informação e a ajuda mútua sejam instrumentos essenciais de 
combate conjunto contra ciberataques transfronteiriços, estas disposições não afectam a 
admissibilidade da prova em eventuais processos penais subsequentes.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para a troca de informações em 
relação às infracções referidas nos artigos 
3.º a 8.º, os Estados-Membros deverão, em 
conformidade com as regras relativas à 
protecção de dados, estabelecer redes de 
cooperação e parceria com os prestadores 
de serviços e os produtores.

Or. en

Justificação

Para além da cooperação entre as autoridades, é essencial aumentar a cooperação entre o 
sector privado e as autoridades públicas, de forma a combater efectivamente os ciberataques 
e a aumentar a resiliência tanto das redes públicas como privadas.

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros devem transmitir 
os dados recolhidos nos termos do presente 
artigo à Comissão e à Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da 
Informação com o fim de avaliar o estado 
de segurança da rede e da informação, 
nos termos do Regulamento (CE) n.º 
460/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 10 de Março de 2004, que 
cria a Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação1.
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Os Estados-Membros devem também 
transmitir à Europol os dados estatísticos 
e outros dados disponíveis sobre o modus 
operandi utilizado pelos infractores, a fim 
de efectuar avaliações da ameaça e 
análises estratégicas da 
cibercriminalidade, nos termos da 
Decisão 2009/371/JAI do Conselho.
A Comissão, em conjunto com os Estados-
Membros, deve também assegurar a 
publicação de uma revisão consolidada 
destes relatórios estatísticos.

______________
1 JO L 77 de 13.3.2004, p. 1.

Or. en

Justificação
Dada a natureza transnacional dos ataques contra os sistemas de informação e os possíveis 
efeitos na União, é necessário envolver mais tanto a Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação como a Europol na análise de dados relevantes. Em conformidade 
com as linhas de orientação do Conselho Europeu para o cumprimento das suas tarefas, a 
Europol irá, em particular, receber dados sobre o modus operandi utilizado pelos 
infractores.

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 
[QUATRO ANOS A CONTAR DA 
ADOPÇÃO] e, em seguida, de três em três 
anos, um relatório relativo à aplicação da 
presente directiva nos Estados-Membros, 
acompanhado de eventuais propostas 
consideradas necessárias. Ao efectuar a 
revisão, a Comissão deve também ter em 
conta o progresso técnico e jurídico em 
matéria de cibercriminalidade, 
particularmente quanto ao âmbito de 
aplicação da presente directiva.
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Or. en

Justificação

Tendo em conta a rápida evolução das tecnologias informáticas, é necessário verificar 
regularmente se o conteúdo normativo da presente directiva está apto a cobrir as 
possibilidades técnicas actuais e se as mudanças no enquadramento jurídico a nível da UE 
também afectam o âmbito de aplicação da presente directiva, por exemplo no que respeita a 
uma futura política da UE sobre a computação em nuvem.


