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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 projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível 
comum de cibersegurança na União e que revoga a Diretiva (UE) 2016/1148
(COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 
(COM(2020)0823),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C9‑0422/2020),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 27 de abril de 
20211, 

– Após consulta ao Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, da Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão do Mercado 
Interno e da Proteção dos Consumidores e da Comissão dos Transportes e do Turismo,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A9-
0313/2021),

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

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

1 JO C 286 de 16.7.2021, p. 170.
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativa a medidas destinadas a garantir um 
elevado nível comum de cibersegurança na 
União e que revoga a 
Diretiva (UE) 2016/1148

relativa a medidas destinadas a garantir um 
elevado nível comum de cibersegurança na 
União (Diretiva SRI 2) e que revoga a 
Diretiva (UE) 2016/1148

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Diretiva (UE) 2016/1148 do 
Parlamento Europeu e do Conselho11 tinha 
por objetivo desenvolver as capacidades de 
cibersegurança em toda a União, atenuar as 
ameaças às redes e aos sistemas de 
informação utilizados para prestar serviços 
essenciais em setores-chave e garantir a 
continuidade de tais serviços em face de 
incidentes de cibersegurança, contribuindo 
assim para o eficaz funcionamento da 
economia e da sociedade da União.

(1) A Diretiva (UE) 2016/1148 do 
Parlamento Europeu e do Conselho11, 
geralmente conhecida como «Diretiva 
SRI», tinha por objetivo desenvolver as 
capacidades de cibersegurança em toda a 
União, atenuar as ameaças às redes e aos 
sistemas de informação utilizados para 
prestar serviços essenciais em setores-
chave e garantir a continuidade de tais 
serviços em face de incidentes de 
cibersegurança, contribuindo assim para a 
segurança e o eficaz funcionamento da 
economia e da sociedade da União.

__________________ __________________
11 Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 
2016, relativa a medidas destinadas a 
garantir um elevado nível comum de 
segurança das redes e da informação em 
toda a União (JO L 194/1 de 19.7.2016, 
p. 1).

11 Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 
2016, relativa a medidas destinadas a 
garantir um elevado nível comum de 
segurança das redes e da informação em 
toda a União (JO L 194/1 de 19.7.2016, 
p. 1).

Alteração 3
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Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Com a rápida transformação digital 
e interligação da sociedade, nomeadamente 
nos intercâmbios transfronteiriços, as redes 
e os sistemas de informação passaram a 
ocupar um lugar central na vida quotidiana. 
Essa evolução originou um alargamento do 
cenário de ameaças à cibersegurança, 
criando novos desafios que exigem 
respostas adaptadas, coordenadas e 
inovadoras em todos os Estados-Membros. 
O número, a amplitude, a sofisticação, a 
frequência e o impacto dos incidentes de 
cibersegurança estão a aumentar e 
constituem uma grave ameaça ao 
funcionamento das redes e dos sistemas de 
informação. Consequentemente, os 
ciberincidentes podem impedir o exercício 
de atividades económicas no mercado 
interno, gerar perdas financeiras, minar a 
confiança dos utilizadores e causar graves 
prejuízos à economia e à sociedade da 
União. Por conseguinte, a preparação e a 
eficácia no domínio da cibersegurança 
nunca foram tão importantes para o bom 
funcionamento do mercado interno como 
agora.

(3) Com a rápida transformação digital 
e interligação da sociedade, nomeadamente 
nos intercâmbios transfronteiriços, as redes 
e os sistemas de informação passaram a 
ocupar um lugar central na vida quotidiana. 
Essa evolução originou um alargamento do 
cenário de ameaças à cibersegurança, 
criando novos desafios que exigem 
respostas adaptadas, coordenadas e 
inovadoras em todos os Estados-Membros. 
O número, a amplitude, a sofisticação, a 
frequência e o impacto dos incidentes de 
cibersegurança estão a aumentar e 
constituem uma grave ameaça ao 
funcionamento das redes e dos sistemas de 
informação. Consequentemente, os 
ciberincidentes podem impedir o exercício 
de atividades económicas no mercado 
interno, gerar perdas financeiras, minar a 
confiança dos utilizadores e causar graves 
prejuízos à economia e à sociedade da 
União. Por conseguinte, a preparação e a 
eficácia no domínio da cibersegurança 
nunca foram tão importantes para o bom 
funcionamento do mercado interno como 
agora. Além disso, a cibersegurança é um 
dos principais fatores que permitem que 
muitos setores críticos adiram com êxito à 
transformação digital e tirem pleno 
partido das vantagens económicas, sociais 
e sustentáveis da digitalização.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os incidentes e crises de 
cibersegurança em grande escala a nível 
da União exigem uma ação coordenada 
para assegurar uma resposta rápida e 
eficaz, devido ao elevado grau de 
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interdependência entre setores e países. A 
existência de redes e sistemas de 
informação ciber-resilientes e a 
disponibilidade, confidencialidade e 
integridade dos dados são vitais para a 
segurança da União, dentro e fora das 
suas fronteiras, já que as ciberameaças 
podem ter origem fora da União. A 
ambição da UE de lograr um papel 
geopolítico mais proeminente também 
depende de uma capacidade credível de 
defesa e de dissuasão a nível cibernético, 
incluindo a capacidade de identificar 
ações maliciosas de forma atempada e 
eficaz e de responder adequadamente.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Todas essas divergências implicam 
uma fragmentação do mercado interno e 
são suscetíveis de prejudicar o seu 
funcionamento, afetando, em especial, a 
prestação transfronteiriça de serviços e o 
nível de resiliência em matéria de 
cibersegurança devido à aplicação de 
normas diferentes. A presente diretiva visa 
eliminar essas divergências tão profundas 
entre os Estados-Membros, em especial 
estabelecendo regras mínimas relativas ao 
funcionamento de um quadro regulamentar 
coordenado, criando mecanismos para uma 
cooperação eficaz entre as autoridades 
responsáveis em cada Estado-Membro, 
atualizando a lista de setores e atividades 
sujeitas a obrigações em matéria de 
cibersegurança e prevendo vias de recurso 
e sanções eficazes que contribuam para a 
execução efetiva dessas obrigações. Por 
conseguinte, a Diretiva (UE) 2016/1148 
deve ser revogada e substituída pela 
presente diretiva.

(5) Todas essas divergências implicam 
uma fragmentação do mercado interno e 
são suscetíveis de prejudicar o seu 
funcionamento, afetando, em especial, a 
prestação transfronteiriça de serviços e o 
nível de resiliência em matéria de 
cibersegurança devido à aplicação de 
normas diferentes. Em última análise, 
essas divergências poderiam conduzir a 
uma maior vulnerabilidade de alguns 
Estados-Membros às ameaças à 
cibersegurança, com potenciais 
repercussões em toda a União. A presente 
diretiva visa eliminar essas divergências 
tão profundas entre os Estados-Membros, 
em especial estabelecendo regras mínimas 
relativas ao funcionamento de um quadro 
regulamentar coordenado, criando 
mecanismos para uma cooperação eficaz 
entre as autoridades responsáveis em cada 
Estado-Membro, atualizando a lista de 
setores e atividades sujeitas a obrigações 
em matéria de cibersegurança e prevendo 
vias de recurso e sanções eficazes que 
contribuam para a execução efetiva dessas 
obrigações. Por conseguinte, a Diretiva 
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(UE) 2016/1148 deve ser revogada e 
substituída pela presente diretiva (Diretiva 
SRI 2).

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A presente diretiva não afeta a 
possibilidade de cada Estado-Membro 
tomar as medidas necessárias para garantir 
a proteção dos interesses essenciais da sua 
própria segurança, salvaguardar a ordem e 
a segurança públicas e permitir a 
investigação, a deteção e a repressão de 
infrações penais, em conformidade com o 
direito da União. Nos termos do artigo 
346.º do TFUE, nenhum Estado-Membro é 
obrigado a fornecer informações cuja 
divulgação seria contrária aos interesses 
essenciais da sua segurança pública. São 
pertinentes neste contexto as regras 
nacionais e da União relativas à proteção 
de informações classificadas, os acordos de 
não divulgação e os acordos de não 
divulgação informais, tais como o 
protocolo «sinalização luminosa» (Traffic 
Light Protocol)14.

(6) A presente diretiva não afeta a 
possibilidade de cada Estado-Membro 
tomar as medidas necessárias para garantir 
a proteção dos interesses essenciais da sua 
própria segurança, salvaguardar a ordem e 
a segurança públicas e permitir a 
prevenção, a investigação, a deteção e a 
repressão de infrações penais, em 
conformidade com o direito da União. Nos 
termos do artigo 346.º do TFUE, nenhum 
Estado-Membro é obrigado a fornecer 
informações cuja divulgação seria contrária 
aos interesses essenciais da sua segurança 
pública. São pertinentes neste contexto as 
regras nacionais e da União relativas à 
proteção de informações classificadas, os 
acordos de não divulgação e os acordos de 
não divulgação informais, tais como o 
protocolo «sinalização luminosa» (Traffic 
Light Protocol)14.

__________________ __________________
14 O protocolo «sinalização luminosa» é 
um instrumento que permite a uma pessoa 
que partilha informações advertir os 
destinatários sobre possíveis limitações à 
disseminação posterior das mesmas. É 
utilizado em quase todas as comunidades 
de CSIRT e em alguns centros de partilha e 
análise de informações.

14 O protocolo «sinalização luminosa» é 
um instrumento que permite a uma pessoa 
que partilha informações advertir os 
destinatários sobre possíveis limitações à 
disseminação posterior das mesmas. É 
utilizado em quase todas as comunidades 
de CSIRT e em alguns centros de partilha e 
análise de informações.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 7



PE692.602v02-00 10/336 RR\1242692PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

(7) Com a revogação da Diretiva 
(UE) 2016/1148, o âmbito de aplicação por 
setor deve ser alargado a uma parte mais 
vasta da economia à luz dos aspetos 
referidos nos considerandos 4 a 6. Por 
conseguinte, é necessário alargar os setores 
abrangidos pela Diretiva (UE) 2016/1148, 
a fim de assegurar uma cobertura exaustiva 
dos setores e serviços de importância vital 
para as atividades económicas e sociais 
fundamentais no mercado interno. As 
regras não podem ser diferentes consoante 
as entidades sejam operadores de serviços 
essenciais ou prestadores de serviços 
digitais. Essa diferenciação revelou-se 
obsoleta, uma vez que não reflete a real 
importância dos setores ou serviços para as 
atividades económicas e sociais no 
mercado interno.

(7) Com a revogação da Diretiva 
(UE) 2016/1148, o âmbito de aplicação por 
setor deve ser alargado a uma parte mais 
vasta da economia à luz dos aspetos 
referidos nos considerandos 4 a 6. Por 
conseguinte, é necessário alargar os setores 
abrangidos pela Diretiva (UE) 2016/1148, 
a fim de assegurar uma cobertura exaustiva 
dos setores e serviços de importância vital 
para as atividades económicas e sociais 
fundamentais no mercado interno. Os 
requisitos em matéria de gestão de riscos e 
as obrigações de notificação não podem 
ser diferentes consoante as entidades sejam 
operadores de serviços essenciais ou 
prestadores de serviços digitais. Essa 
diferenciação revelou-se obsoleta, uma vez 
que não reflete a real importância dos 
setores ou serviços para as atividades 
económicas e sociais no mercado interno.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Nos termos da Diretiva 
(UE) 2016/1148, cabia aos Estados-
Membros determinar as entidades que 
cumpriam os critérios de classificação 
como operadores de serviços essenciais (a 
seguir designado por «processo de 
identificação»). A fim de eliminar as 
profundas divergências entre os Estados-
Membros nesse domínio e proporcionar a 
todas as entidades jurídicas pertinentes 
segurança jurídica no que respeita aos 
requisitos de gestão de riscos e às 
obrigações de notificação, há que 
estabelecer um critério uniforme para 
identificar as entidades abrangidas pelo 
âmbito da presente diretiva. Tal critério 
deve consistir na aplicação da regra da 
limitação com base na dimensão da 

(8) Nos termos da Diretiva 
(UE) 2016/1148, cabia aos Estados-
Membros determinar as entidades que 
cumpriam os critérios de classificação 
como operadores de serviços essenciais (a 
seguir designado por «processo de 
identificação»). A fim de eliminar as 
profundas divergências entre os Estados-
Membros nesse domínio e proporcionar a 
todas as entidades jurídicas pertinentes 
segurança jurídica no que respeita aos 
requisitos de gestão de riscos e às 
obrigações de notificação, há que 
estabelecer um critério uniforme para 
identificar as entidades abrangidas pelo 
âmbito da presente diretiva. Tal critério 
deve consistir na aplicação da regra da 
limitação com base na dimensão da 



RR\1242692PT.docx 11/336 PE692.602v02-00

PT

empresa, nos termos da qual todas as 
médias e grandes empresas, na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão15, que atuam nos setores ou 
prestam o tipo de serviços abrangidos pela 
presente diretiva estão abrangidas pelo seu 
âmbito. Não deve ser exigido aos Estados-
Membros que elaborem uma lista das 
entidades que cumprem este critério de 
aplicação geral relacionado com a 
dimensão.

empresa, nos termos da qual todas as 
médias e grandes empresas, na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão15, que atuam nos setores ou 
prestam o tipo de serviços abrangidos pela 
presente diretiva estão abrangidas pelo seu 
âmbito.

__________________ __________________
15 Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

15 Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No entanto, as micro ou pequenas 
entidades que preencham certos critérios 
que indiciem o desempenho de um papel 
fundamental para as economias ou 
sociedades dos Estados-Membros ou para 
setores ou tipos de serviços específicos 
devem também estar abrangidas pela 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem ser incumbidos de elaborar uma 
lista de tais entidades e apresentá-la à 
Comissão.

(9) No entanto, as micro ou pequenas 
entidades que preencham certos critérios 
que indiciem o desempenho de um papel 
fundamental para as economias ou 
sociedades dos Estados-Membros ou para 
setores ou tipos de serviços específicos 
devem também estar abrangidas pela 
presente diretiva.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os Estados-Membros devem 
estabelecer uma lista de todas as 
entidades essenciais e importantes. Essa 
lista deve incluir as entidades que 
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satisfazem os critérios geralmente 
aplicáveis em matéria de dimensão, bem 
como as pequenas empresas e as 
microempresas que preenchem 
determinados critérios indicativos do seu 
papel fundamental para as economias ou 
sociedades dos Estados-Membros. Para 
que as equipas de resposta a incidentes de 
segurança informática (CSIRT) e as 
autoridades competentes prestem 
assistência e alertem as entidades para 
incidentes cibernéticos que possam afetá-
las, é importante que essas autoridades 
disponham dos dados de contacto corretos 
das entidades. Por conseguinte, as 
entidades essenciais e importantes devem 
enviar, pelo menos, as seguintes 
informações às autoridades competentes: 
o nome, o endereço e os contactos 
atualizados da entidade, incluindo os 
endereços de correio eletrónico, as gamas 
IP, os números de telefone e o(s) setor(es) 
e subsetor(es)referidos nos anexos I e II 
em causa. As entidades devem notificar as 
autoridades competentes de quaisquer 
alterações a essas informações. Os 
Estados-Membros devem assegurar, sem 
demora injustificada, que essas 
informações possam ser facilmente 
fornecidas através de um ponto de 
contacto único. Para o efeito, a ENISA, 
em cooperação com o grupo de 
cooperação, deve emitir, sem demora 
injustificada, orientações e modelos 
relativos às obrigações de notificação. Os 
Estados-Membros devem notificar a 
Comissão e o grupo de cooperação do 
número de entidades essenciais e 
importantes. Os Estados-Membros devem 
igualmente notificar à Comissão, para 
efeitos da revisão referida na presente 
diretiva, os nomes das pequenas empresas 
e das microempresas identificadas como 
entidades essenciais e importantes, a fim 
de permitir à Comissão avaliar a 
coerência entre as abordagens dos 
Estados-Membros. Essas informações 
devem ser tratadas como estritamente 
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confidenciais.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em cooperação com o grupo de 
cooperação, a Comissão pode emitir 
orientações sobre a aplicação dos critérios 
relativos às micro e pequenas empresas.

(10) Em cooperação com o grupo de 
cooperação e as partes interessadas 
pertinentes, a Comissão deve emitir 
orientações sobre a aplicação dos critérios 
relativos às microempresas e às pequenas 
empresas. A Comissão deve também 
garantir o fornecimento de orientações 
adequadas a todas as micro e pequenas 
empresas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva. A 
Comissão, com o apoio dos Estados-
Membros, deve fornecer às 
microempresas e às pequenas empresas 
informações a este respeito.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A Comissão deve também emitir 
orientações para apoiar os Estados-
Membros na correta aplicação das 
disposições relativas ao âmbito de 
aplicação e para avaliar a 
proporcionalidade das obrigações 
estabelecidas na presente diretiva, em 
particular no que toca a entidades com 
modelos de negócio ou ambientes 
operacionais complexos, em que uma 
entidade pode simultaneamente preencher 
os critérios atribuídos a entidades 
essenciais e a entidades importantes ou 
pode simultaneamente desenvolver 
atividades das quais algumas são 
abrangidas pelo âmbito de aplicação da 
presente diretiva e outras não.
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A legislação e os instrumentos 
setoriais podem contribuir para assegurar 
elevados níveis de cibersegurança, 
tomando simultaneamente em plena 
consideração as especificidades e 
complexidades dos setores em causa. Nos 
casos em que um ato jurídico setorial da 
União exija que entidades essenciais ou 
importantes adotem medidas de gestão dos 
riscos de cibersegurança ou notifiquem 
incidentes ou ciberameaças significativas 
com, pelo menos, um efeito equivalente ao 
das obrigações estabelecidas na presente 
diretiva, devem aplicar-se essas 
disposições setoriais, nomeadamente em 
matéria de supervisão e execução coerciva. 
A Comissão pode emitir orientações 
relativas à aplicação da lex specialis. A 
presente diretiva não obsta à adoção de 
outros atos setoriais da União relacionados 
com medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança e notificação de incidentes. 
A presente diretiva não prejudica as atuais 
competências de execução atribuídas à 
Comissão em vários setores, incluindo 
transportes e energia.

(12) A legislação e os instrumentos 
setoriais podem contribuir para assegurar 
elevados níveis de cibersegurança, 
tomando simultaneamente em plena 
consideração as especificidades e 
complexidades dos setores em causa. Os 
atos jurídicos setoriais da União que 
exigem que as entidades essenciais ou 
importantes adotem medidas de gestão dos 
riscos de cibersegurança ou notifiquem 
incidentes significativos devem, sempre 
que possível, ser coerentes com a 
terminologia da presente diretiva e 
remeter para as definições nela previstas. 
Nos casos em que um ato jurídico setorial 
da União exija que entidades essenciais ou 
importantes adotem medidas de gestão dos 
riscos de cibersegurança ou notifiquem 
incidentes, e caso esses requisitos tenham, 
pelo menos, um efeito equivalente ao das 
obrigações estabelecidas na presente 
diretiva, e seja aplicável à totalidade dos 
aspetos de segurança das operações e 
serviços prestados por entidades 
essenciais e importantes, devem aplicar-se 
essas disposições setoriais, nomeadamente 
em matéria de supervisão e execução 
coerciva. A Comissão deve emitir 
orientações abrangentes relativas à 
aplicação da lex specialis, tendo em conta 
os pareceres, os conhecimentos 
especializados e as boas práticas 
pertinentes da ENISA e do grupo de 
cooperação. A presente diretiva não obsta 
à adoção de outros atos setoriais da União 
relacionados com medidas de gestão dos 
riscos de cibersegurança e notificação de 
incidentes que tenham em devida conta a 
necessidade de um quadro de 
cibersegurança exaustivo e coerente. A 
presente diretiva não prejudica as atuais 
competências de execução atribuídas à 
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Comissão em vários setores, incluindo 
transportes e energia.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Tendo em conta as interligações 
entre a cibersegurança e a segurança física 
das entidades, importa assegurar uma 
abordagem coerente entre a 
Diretiva (UE) XXX/XXX do Parlamento 
Europeu e do Conselho17 e a presente 
diretiva. Para tal, os Estados-Membros 
devem assegurar que as entidades críticas e 
as entidades equivalentes nos termos da 
Diretiva (UE) XXX/XXX sejam 
consideradas entidades essenciais no 
âmbito da presente diretiva. Os Estados-
Membros devem ainda garantir que as suas 
estratégias de cibersegurança prevejam um 
quadro político para o reforço da 
cooperação entre a autoridade competente 
ao abrigo da presente diretiva e a 
autoridade competente ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXX/XXX no contexto da 
partilha de informações sobre incidentes e 
ciberameaças e do exercício de funções de 
supervisão. As autoridades referidas nas 
duas diretivas devem cooperar e trocar 
informações, especialmente no que respeita 
à identificação de entidades críticas, 
ciberameaças, riscos de cibersegurança e 
incidentes que afetem entidades críticas, 
bem como sobre as medidas de 
cibersegurança adotadas por entidades 
críticas. A pedido das autoridades 
competentes ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXX/XXX, as autoridades 
competentes ao abrigo da presente diretiva 
devem poder exercer as suas competências 
de supervisão e execução coerciva em 
relação a uma entidade essencial 
identificada como crítica. Ambas as 
autoridades devem cooperar e trocar 

(14) Tendo em conta as interligações 
entre a cibersegurança e a segurança física 
das entidades, importa assegurar uma 
abordagem coerente entre a 
Diretiva (UE) XXX/XXX do Parlamento 
Europeu e do Conselho17 e a presente 
diretiva. Para tal, os Estados-Membros 
devem assegurar que as entidades críticas e 
as entidades equivalentes nos termos da 
Diretiva (UE) XXX/XXX sejam 
consideradas entidades essenciais no 
âmbito da presente diretiva. Os Estados-
Membros devem ainda garantir que as suas 
estratégias de cibersegurança prevejam um 
quadro político para o reforço da 
cooperação entre as autoridades 
competentes nos Estados-Membros e 
entre os Estados-Membros ao abrigo da 
presente diretiva e a autoridade competente 
ao abrigo da Diretiva (UE) XXX/XXX no 
contexto da partilha de informações sobre 
incidentes e ciberameaças e do exercício de 
funções de supervisão. As autoridades 
referidas nas duas diretivas devem 
cooperar e trocar informações sem demora 
injustificada, especialmente no que 
respeita à identificação de entidades 
críticas, ciberameaças, riscos de 
cibersegurança e incidentes que afetem 
entidades críticas, bem como sobre as 
medidas de cibersegurança adotadas por 
entidades críticas. A pedido das 
autoridades competentes ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXX/XXX, as autoridades 
competentes ao abrigo da presente diretiva 
devem poder exercer as suas competências 
de supervisão e execução coerciva em 
relação a uma entidade essencial 
identificada como crítica. Ambas as 
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informações para este fim. autoridades devem cooperar e trocar 
informações para este fim, se possível em 
tempo real.

__________________ __________________
17 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

17 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A proteção e conservação de um 
sistema de nomes de domínio (DNS) 
fiável, resiliente e seguro é um fator crucial 
para manter a integridade da Internet, 
sendo igualmente essencial para a 
continuidade e a estabilidade do seu 
funcionamento, das quais a sociedade e a 
economia digital dependem. 
Consequentemente, a presente diretiva 
deve ser aplicável a todos os prestadores 
de serviços de DNS ao longo da cadeia de 
resolução do DNS, incluindo operadores 
de servidores de nomes da zona raiz, 
servidores de nomes de domínio de topo, 
servidores de nomes com autoridade para 
nomes de domínio e servidores recursivos.

(15) A proteção e conservação de um 
sistema de nomes de domínio (DNS) 
fiável, resiliente e seguro é um fator crucial 
para manter a integridade da Internet, 
sendo igualmente essencial para a 
continuidade e a estabilidade do seu 
funcionamento, das quais a sociedade e a 
economia digital dependem. 
Consequentemente, a presente diretiva 
deve ser aplicável a servidores de nomes de 
domínio de topo, serviços de resolução 
recursiva de nomes de domínio 
disponíveis ao público para utilizadores 
finais de Internet e serviços de resolução 
com autoridade para nomes de domínio. A 
presente diretiva não é aplicável a 
servidores de nomes da zona raiz.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os prestadores de serviços postais, 
na aceção da Diretiva 97/67/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho18, bem 
como os prestadores de serviços de correio 
expresso e estafeta, devem ser abrangidos 

(19) Os prestadores de serviços postais, 
na aceção da Diretiva 97/67/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho18, bem 
como os prestadores de serviços de correio 
expresso e estafeta, devem ser abrangidos 



RR\1242692PT.docx 17/336 PE692.602v02-00

PT

pela presente diretiva se realizarem, pelo 
menos, uma das atividades na cadeia de 
entrega postal, em especial recolha, 
triagem ou distribuição, incluindo serviços 
de levantamento. Os serviços de transporte 
que não sejam prestados em conjunto com 
uma dessas atividades não devem estar 
abrangidos pelo âmbito dos serviços 
postais.

pela presente diretiva se realizarem, pelo 
menos, uma das atividades na cadeia de 
entrega postal, em especial recolha, 
triagem ou distribuição, incluindo serviços 
de levantamento, tendo em conta o grau 
da sua dependência da rede e de sistemas 
de informação. Os serviços de transporte 
que não sejam prestados em conjunto com 
uma dessas atividades não devem estar 
abrangidos pelo âmbito dos serviços 
postais.

__________________ __________________
18 Diretiva 97/67/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro 
de 1997, relativa às regras comuns para o 
desenvolvimento do mercado interno dos 
serviços postais comunitários e a melhoria 
da qualidade de serviço (JO L 15 de 
21.1.1998, p. 14).

18 Diretiva 97/67/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro 
de 1997, relativa às regras comuns para o 
desenvolvimento do mercado interno dos 
serviços postais comunitários e a melhoria 
da qualidade de serviço (JO L 15 de 
21.1.1998, p. 14).

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Estas crescentes interdependências 
resultam de uma rede de prestação de 
serviços com um caráter cada vez mais 
transfronteiriço e interdependente, que 
utiliza infraestruturas essenciais em toda a 
União nos setores da energia, dos 
transportes, das infraestruturas digitais, da 
água potável e das águas residuais, da 
saúde, de certos aspetos da administração 
pública, bem como no setor do espaço no 
que se refere à prestação de certos serviços 
que dependem de infraestruturas terrestres 
detidas, geridas e operadas por Estados-
Membros ou por entidades privadas, não 
abrangendo, portanto, as infraestruturas 
detidas, geridas ou operadas pela União ou 
em seu nome no âmbito dos seus 
programas espaciais. Em virtude dessas 
interdependências, qualquer perturbação, 
mesmo que inicialmente confinada a uma 
entidade ou a um setor, pode ter 

(20) Estas crescentes interdependências 
resultam de uma rede de prestação de 
serviços com um caráter cada vez mais 
transfronteiriço e interdependente, que 
utiliza infraestruturas essenciais em toda a 
União nos setores da energia, dos 
transportes, das infraestruturas digitais, da 
água potável e das águas residuais, da 
saúde, de certos aspetos da administração 
pública, bem como no setor do espaço no 
que se refere à prestação de certos serviços 
que dependem de infraestruturas terrestres 
detidas, geridas e operadas por Estados-
Membros ou por entidades privadas, não 
abrangendo, portanto, as infraestruturas 
detidas, geridas ou operadas pela União ou 
em seu nome no âmbito dos seus 
programas espaciais. Em virtude dessas 
interdependências, qualquer perturbação, 
mesmo que inicialmente confinada a uma 
entidade ou a um setor, pode ter 
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repercussões mais vastas e causar impactos 
negativos generalizados e duradouros na 
prestação de serviços em todo o mercado 
interno. A pandemia de COVID-19 revelou 
a vulnerabilidade das nossas sociedades, 
cada vez mais interdependentes, perante 
riscos com baixa probabilidade de 
ocorrência.

repercussões mais vastas e causar impactos 
negativos generalizados e duradouros na 
prestação de serviços em todo o mercado 
interno. A intensificação dos ataques 
contra a rede e contra sistemas de 
informação durante a pandemia de 
COVID-19 revelou a vulnerabilidade das 
nossas sociedades, cada vez mais 
interdependentes, perante riscos com baixa 
probabilidade de ocorrência.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os Estados-Membros devem estar 
adequadamente equipados, em termos de 
capacidade técnica e organizativa, para 
evitar, detetar e atenuar os incidentes e os 
riscos ligados às redes e aos sistemas de 
informação, e para os enfrentar. Por 
conseguinte, devem dispor de CSIRT, 
também conhecidas por equipas de 
resposta a emergências informáticas 
(CERT), que funcionem bem e que 
preencham os requisitos essenciais para 
garantir capacidades efetivas e compatíveis 
para fazer face aos incidentes e aos riscos e 
para assegurar uma cooperação eficaz a 
nível da União. No intuito de melhorar a 
relação de confiança entre as entidades e as 
CSIRT, nos casos em que a autoridade 
competente disponha de uma CSIRT, os 
Estados-Membros devem ponderar a 
separação funcional entre as funções 
operacionais desempenhadas pelas CSIRT, 
especialmente no que respeita à partilha de 
informações e ao apoio às entidades, e as 
atividades de supervisão das autoridades 
competentes.

(24) Os Estados-Membros devem estar 
adequadamente equipados, em termos de 
capacidade técnica e organizativa, para 
evitar, detetar e atenuar os incidentes e os 
riscos ligados às redes e aos sistemas de 
informação, e para os enfrentar. Por 
conseguinte, devem designar uma ou mais 
CSIRT, ao abrigo da presente diretiva e 
assegurar que funcionem bem e que 
preencham os requisitos essenciais para 
garantir capacidades efetivas e compatíveis 
para fazer face aos incidentes e aos riscos e 
para assegurar uma cooperação eficaz a 
nível da União. Os Estados-Membros 
podem designar como CSIRT equipas de 
resposta a emergências informáticas 
(CERT) existentes. No intuito de melhorar 
a relação de confiança entre as entidades e 
as CSIRT, nos casos em que a autoridade 
competente disponha de uma CSIRT, os 
Estados-Membros devem ponderar a 
separação funcional entre as funções 
operacionais desempenhadas pelas CSIRT, 
especialmente no que respeita à partilha de 
informações e ao apoio às entidades, e as 
atividades de supervisão das autoridades 
competentes.

Alteração 19
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Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) No que respeita a dados pessoais, as 
CSIRT devem poder facultar, em 
conformidade com o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho19, em nome ou a pedido de 
uma entidade ao abrigo da presente 
diretiva, uma análise proativa da rede e dos 
sistemas de segurança utilizados para 
prestarem os seus serviços. Os Estados-
Membros devem procurar garantir que 
todas as CSIRT setoriais possuam o 
mesmo nível de capacidades técnicas. Os 
Estados-Membros poderão solicitar a 
assistência da Agência da União Europeia 
para a Cibersegurança (ENISA) no 
desenvolvimento de CSIRT nacionais.

(25) No que respeita a dados pessoais, as 
CSIRT devem poder facultar, em 
conformidade com o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho19, em nome ou a pedido de 
uma entidade ao abrigo da presente 
diretiva, ou em caso de ameaça grave à 
segurança nacional, uma análise proativa 
da rede e dos sistemas de segurança 
utilizados para prestarem os seus serviços. 
Os Estados-Membros devem procurar 
garantir que todas as CSIRT setoriais 
possuam o mesmo nível de capacidades 
técnicas. Os Estados-Membros poderão 
solicitar a assistência da Agência da União 
Europeia para a Cibersegurança (ENISA) 
no desenvolvimento de CSIRT nacionais.

__________________ __________________
19 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

19 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

 Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) As CSIRT devem ter capacidade 
para, a pedido de uma entidade, descobrir, 
gerir e monitorizar continuamente todos 
os ativos com acesso à Internet, tanto nas 
instalações como fora delas, para 
compreender o risco global 
organizacional face a recém-descobertas 
exposições da cadeia de fornecimento ou 
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a vulnerabilidades críticas. O 
conhecimento de que uma entidade gere 
uma interface de gestão privilegiada afeta 
a rapidez da realização de ações de 
atenuação.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Tendo em conta a importância da 
cooperação internacional em matéria de 
cibersegurança, as CSIRT devem poder 
participar em redes de cooperação 
internacional, em complemento da rede de 
CSIRT criada pela presente diretiva.

(26) Tendo em conta a importância da 
cooperação internacional em matéria de 
cibersegurança, as CSIRT devem poder 
participar em redes de cooperação 
internacional, incluindo com CSIRT de 
países terceiros se o intercâmbio de 
informações for recíproco e benéfico para 
a segurança de cidadãos e entidades, em 
complemento da rede de CSIRT criada 
pela presente diretiva, a fim de 
contribuírem para o desenvolvimento de 
normas da União capazes de moldar o 
panorama de cibersegurança a nível 
internacional. Os Estados-Membros 
podem igualmente estudar a possibilidade 
de intensificar a cooperação com países 
parceiros e organizações internacionais 
que partilham os mesmos valores, com 
vista a garantir acordos multilaterais em 
matéria de cibernormas, comportamentos 
estatais e não estatais responsáveis no 
ciberespaço e uma governação digital 
global eficaz, bem como a criar um 
ciberespaço aberto, livre, estável e seguro 
assente no direito internacional.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) As políticas de ciber-higiene 
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garantem as bases para a proteção da 
segurança das infraestruturas das redes e 
dos sistemas de informação, do hardware, 
do software e das aplicações em linha, 
bem como dos dados das empresas ou dos 
utilizadores finais dos quais as entidades 
dependem. As políticas de ciber-higiene 
que comportam um conjunto comum de 
práticas de base, incluindo, numa 
enumeração não exaustiva, atualizações 
de software e hardware, alterações de 
palavra-passe, gestão de novas 
instalações, limitação das contas de 
acesso a nível de administrador e 
salvaguarda de dados, asseguram um 
quadro proativo de preparação e de 
proteção e segurança gerais em caso de 
incidentes ou ameaças. A ENISA deve 
acompanhar e avaliar as políticas de 
ciber-higiene dos Estados-Membros, bem 
como explorar sistemas à escala da União 
que permitam controlos transfronteiriços 
que assegurem a equivalência, 
independentemente dos requisitos dos 
Estados-Membros.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Considerando 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) A utilização da inteligência 
artificial (IA) na cibersegurança tem 
potencial para melhorar a deteção e 
impedir ataques contra as redes e os 
sistemas de informação, permitindo que 
os recursos sejam desviados para ataques 
mais sofisticados. Os Estados-Membros 
devem, por conseguinte, incentivar, nas 
suas estratégias nacionais, a utilização de 
ferramentas (semi-)automatizadas no 
domínio da cibersegurança e a partilha 
dos dados necessários para formar e 
melhorar as ferramentas automatizadas 
no domínio da cibersegurança. A fim de 
atenuar os riscos de interferência 
indevida nos direitos e liberdades das 
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pessoas singulares que os sistemas 
assentes na IA possam colocar, aplicam-
se os requisitos de proteção de dados 
desde a conceção e por defeito 
estabelecidos no artigo 25.º do 
Regulamento (UE) 2016/679. A 
integração de salvaguardas adequadas, 
como a pseudonimização, a cifragem, a 
exatidão e a minimização dos dados, 
poderá, além disso, atenuar esses riscos.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 26-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-C) As ferramentas e aplicações de 
cibersegurança de código aberto podem 
contribuir para um maior grau de 
transparência e ter um impacto positivo 
na eficiência da inovação industrial. As 
normas abertas facilitam a 
interoperabilidade entre as ferramentas 
de segurança, beneficiando a segurança 
das partes interessadas do setor. As 
ferramentas e aplicações de código aberto 
em matéria de cibersegurança podem 
impulsionar a comunidade mais ampla de 
programadores, permitindo que as 
entidades prossigam a diversificação dos 
fornecedores e estratégias de segurança 
abertas. A segurança aberta pode 
conduzir a um processo de verificação 
mais transparente das ferramentas 
relacionadas com a cibersegurança e a 
um processo de deteção de 
vulnerabilidades impulsionado pela 
comunidade. Os Estados-Membros devem, 
por conseguinte, promover a adoção de 
software de código aberto e de normas 
abertas, prosseguindo políticas relativas à 
utilização de dados abertos e de fontes 
abertas como parte da segurança através 
da transparência. As políticas que 
promovem a adoção e a utilização 
sustentável de ferramentas de 
cibersegurança revestem-se de especial 
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importância para as pequenas e médias 
empresas (PME) que fazem face a custos 
significativos de implementação, os quais 
podem ser minimizados com a redução da 
necessidade de aplicações ou ferramentas 
específicas.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Considerando 26-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-D) As parcerias público-privadas 
(PPP) no domínio da cibersegurança 
podem assegurar o quadro adequado para 
o intercâmbio de conhecimentos, a 
partilha de boas práticas e o 
estabelecimento de um nível comum de 
entendimento entre todas as partes 
interessadas. Os Estados-Membros devem 
adotar políticas que sustentem o 
estabelecimento de PPP específicas para a 
cibersegurança no âmbito das suas 
estratégias nacionais de cibersegurança. 
Essas políticas devem clarificar, 
nomeadamente, o âmbito e as partes 
interessadas envolvidas, o modelo de 
governação, as opções de financiamento 
disponíveis e a interação entre as partes 
interessadas participantes. As PPP podem 
mobilizar os conhecimentos 
especializados de entidades do setor 
privado para apoiar as autoridades 
competentes dos Estados-Membros no 
desenvolvimento de serviços e processos 
de vanguarda, incluindo, nomeadamente, 
o intercâmbio de informações, alertas 
precoces, exercícios em matéria de 
ciberameaças e de incidentes, gestão de 
crises e planeamento da resiliência.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) Nos termos do anexo da 
Recomendação (UE) 2017/1548 da 
Comissão, sobre a resposta coordenada a 
incidentes e crises de cibersegurança em 
grande escala («plano de ação»)20, entende-
se por incidente em larga escala um 
incidente com um impacto significativo 
em, pelo menos, dois Estados-Membros ou 
que cause perturbações tão extensas que 
ultrapassem a capacidade de resposta de 
um Estado-Membro. Consoante a sua 
causa e o seu impacto, os incidentes em 
grande escala poderão agravar-se e 
transformar-se em verdadeiras crises que 
impeçam o correto funcionamento do 
mercado interno. Tendo em conta o vasto 
alcance e, em muitos casos, o caráter 
transfronteiriço de tais incidentes, é 
importante que os Estados-Membros e as 
instituições, organismos e agências 
competentes da União cooperem a nível 
técnico, operacional e político para 
coordenarem eficazmente a resposta em 
toda a União.

(27) Nos termos do anexo da 
Recomendação (UE) 2017/1548 da 
Comissão, sobre a resposta coordenada a 
incidentes e crises de cibersegurança em 
grande escala («plano de ação»)20, entende-
se por incidente em larga escala um 
incidente com um impacto significativo 
em, pelo menos, dois Estados-Membros ou 
que cause perturbações tão extensas que 
ultrapassem a capacidade de resposta de 
um Estado-Membro. Consoante a sua 
causa e o seu impacto, os incidentes em 
grande escala poderão agravar-se e 
transformar-se em verdadeiras crises que 
impeçam o correto funcionamento do 
mercado interno ou coloquem graves 
riscos em termos de segurança pública e 
proteção para entidades ou cidadãos em 
vários Estados-Membros ou na totalidade 
da União. Tendo em conta o vasto alcance 
e, em muitos casos, o caráter 
transfronteiriço de tais incidentes, é 
importante que os Estados-Membros e as 
instituições, organismos e agências 
competentes da União cooperem a nível 
técnico, operacional e político para 
coordenarem eficazmente a resposta em 
toda a União.

__________________ __________________
20 Recomendação (UE) 2017/1584 da 
Comissão, de 13 de setembro de 2017, 
sobre a resposta coordenada a incidentes e 
crises de cibersegurança em grande escala 
(JO L 239 de 19.9.2017, p. 36).

20 Recomendação (UE) 2017/1584 da 
Comissão, de 13 de setembro de 2017, 
sobre a resposta coordenada a incidentes e 
crises de cibersegurança em grande escala 
(JO L 239 de 19.9.2017, p. 36).

Alteração 27

Proposta de diretiva
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Os Estados-Membros devem 
abordar, nas suas estratégias nacionais de 
cibersegurança, as necessidades 
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específicas das PME em matéria de 
cibersegurança. As PME representam, no 
contexto da União, uma grande 
percentagem do mercado industrial e 
comercial e debatem-se frequentemente 
com dificuldades na adaptação às novas 
práticas empresariais num mundo mais 
ligado, navegando no ambiente digital, 
com os empregados a trabalhar a partir de 
casa e negócios que se fazem cada vez 
mais em linha. Algumas PME enfrentam 
desafios de cibersegurança específicos, 
como uma limitada sensibilização para o 
ciberespaço, a falta de segurança 
informática à distância, o elevado custo 
das soluções de cibersegurança e um nível 
acrescido de ameaça, como o software de 
sequestro («ransomware»), em relação 
aos quais devem receber orientações e 
apoio. Os Estados-Membros devem dispor 
de um ponto único de contacto de 
cibersegurança para as PME, que dê 
orientações e apoie as PME ou as 
encaminhe para as entidades adequadas 
que lhes deem orientações e prestem 
apoio em questões relacionadas com a 
cibersegurança. Os Estados-Membros são 
incentivados a oferecer também serviços, 
como a configuração de sítios Web e o 
registo de dados, às pequenas empresas e 
às microempresas que não dispõem dessas 
capacidades.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Considerando 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-B) Os Estados-Membros devem 
adotar políticas de promoção da 
ciberdefesa ativa no âmbito das suas 
estratégias nacionais de cibersegurança. 
A ciberdefesa ativa consiste na prevenção, 
deteção, monitorização, análise e 
atenuação proativas de violações da 
segurança da rede, combinadas com a 
utilização de capacidades utilizadas 
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dentro ou fora da rede da vítima. A 
capacidade de partilhar rápida e 
automaticamente e de compreender 
informações e análises de ameaças, 
alertas de ciberatividade e ações de 
resposta é fundamental para permitir unir 
esforços na deteção, prevenção e 
abordagem bem-sucedidas de ataques 
contra as redes e os sistemas de 
informação. A ciberdefesa ativa baseia-se 
numa estratégia defensiva que exclui 
medidas ofensivas contra infraestruturas 
civis críticas.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Uma vez que a exploração das 
vulnerabilidades das redes e dos sistemas 
de informação pode causar perturbações e 
danos consideráveis, a celeridade na 
identificação e correção de tais 
vulnerabilidades é um fator importante na 
redução dos riscos de cibersegurança. As 
entidades que desenvolvem esses sistemas 
devem, por conseguinte, estabelecer 
procedimentos adequados para fazer face a 
vulnerabilidades quando estas sejam 
detetadas. Uma vez que as vulnerabilidades 
são frequentemente detetadas e notificadas 
(divulgadas) por terceiros (entidades 
notificadoras), o fabricante ou fornecedor 
de produtos ou prestador de serviços de 
TIC deve adotar igualmente os 
procedimentos necessários para receber 
informações sobre vulnerabilidades 
fornecidas por terceiros. Nesta matéria, as 
normas internacionais ISO/IEC 30111 e 
ISO/IEC 29417 fornecem orientações 
sobre o tratamento de vulnerabilidades e a 
divulgação de vulnerabilidades, 
respetivamente. No que respeita à 
divulgação de vulnerabilidades, a 
coordenação entre as entidades 
notificadoras e os fabricantes ou 

(28) Uma vez que a exploração das 
vulnerabilidades das redes e dos sistemas 
de informação pode causar perturbações e 
danos consideráveis, a celeridade na 
identificação e correção de tais 
vulnerabilidades é um fator importante na 
redução dos riscos de cibersegurança. As 
entidades que desenvolvem esses sistemas 
devem, por conseguinte, estabelecer 
procedimentos adequados para fazer face a 
vulnerabilidades quando estas sejam 
detetadas. Uma vez que as vulnerabilidades 
são frequentemente detetadas e notificadas 
(divulgadas) por terceiros (entidades 
notificadoras), o fabricante ou fornecedor 
de produtos ou prestador de serviços de 
TIC deve adotar igualmente os 
procedimentos necessários para receber 
informações sobre vulnerabilidades 
fornecidas por terceiros. Nesta matéria, as 
normas internacionais ISO/IEC 30111 e 
ISO/IEC 29417 fornecem orientações 
sobre o tratamento de vulnerabilidades e a 
divulgação de vulnerabilidades, 
respetivamente. O reforço da coordenação 
entre as entidades notificadoras e os 
fabricantes ou fornecedores de produtos ou 
prestadores de serviços de TIC assume 
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fornecedores de produtos ou prestadores de 
serviços de TIC assume especial 
importância. A divulgação coordenada de 
vulnerabilidades especifica um processo 
estruturado mediante o qual as 
vulnerabilidades são notificadas às 
organizações de uma forma que lhes 
permite diagnosticar e corrigir as 
vulnerabilidades antes de serem divulgadas 
informações pormenorizadas sobre as 
mesmas a terceiros ou ao público. A 
divulgação coordenada de vulnerabilidades 
deve abranger também a coordenação entre 
a entidade notificadora e a organização no 
que respeita ao momento da correção e da 
publicação das vulnerabilidades.

especial importância no que respeita a 
promover o quadro voluntário de 
divulgação de vulnerabilidades. A 
divulgação coordenada de vulnerabilidades 
especifica um processo estruturado 
mediante o qual as vulnerabilidades são 
notificadas às organizações de uma forma 
que lhes permite diagnosticar e corrigir as 
vulnerabilidades antes de serem divulgadas 
informações pormenorizadas sobre as 
mesmas a terceiros ou ao público. A 
divulgação coordenada de vulnerabilidades 
deve abranger também a coordenação entre 
a entidade notificadora e a organização no 
que respeita ao momento da correção e da 
publicação das vulnerabilidades.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) A Comissão, a ENISA e os 
Estados-Membros devem continuar a 
fomentar o alinhamento internacional 
com as normas e as boas práticas do setor 
existentes no âmbito da gestão de riscos, 
por exemplo, nos domínios das avaliações 
de segurança da cadeia de fornecimento, 
da partilha de informações e da 
divulgação de vulnerabilidades.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Por conseguinte, os Estados-
Membros devem tomar medidas para 
facilitar a divulgação coordenada de 
vulnerabilidades, definindo uma política 
nacional nessa matéria. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem designar uma 
CSIRT que assuma o papel de 

(29) Por conseguinte, os Estados-
Membros, em cooperação com a ENISA, 
devem tomar medidas para facilitar a 
divulgação coordenada de 
vulnerabilidades, definindo uma política 
nacional nessa matéria. Nessa política 
nacional, os Estados-Membros devem 
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«coordenadora», agindo como 
intermediária entre as entidades 
notificadoras e os fabricantes ou 
fornecedores de produtos ou prestadores 
de serviços de TIC, quando necessário. As 
funções da CSIRT coordenadora devem 
incluir, em especial, a identificação e o 
contacto das entidades em causa, a 
prestação de apoio às entidades 
notificadoras, a negociação do calendário 
de divulgação de vulnerabilidades e a 
gestão da divulgação de vulnerabilidades 
que afetem várias organizações 
(divulgação de vulnerabilidades a várias 
partes). Se as vulnerabilidades afetarem 
vários fabricantes ou fornecedores de 
produtos ou prestadores de serviços de 
TIC estabelecidos em mais do que um 
Estado-Membro, as CSIRT designadas 
por cada um dos Estados-Membros 
afetados devem cooperar no âmbito da 
rede de CSIRT.

abordar os problemas com que se 
deparam os peritos que investigam as 
vulnerabilidades. As entidades e as 
pessoas singulares que investigam 
vulnerabilidades podem, em alguns 
Estados-Membros, estar expostas à 
responsabilidade penal e civil. Os 
Estados-Membros são, por conseguinte, 
incentivados a emitir orientações sobre a 
não instauração de ações penais contra a 
investigação no domínio da segurança da 
informação e uma isenção de 
responsabilidade civil para essas 
atividades.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Os Estados-Membros devem 
designar uma CSIRT que assuma o papel 
de «coordenadora», agindo como 
intermediária entre as entidades 
notificadoras e os fabricantes ou 
fornecedores de produtos ou prestadores 
de serviços de TIC, os quais seja provável 
serem afetados pela vulnerabilidade, se 
necessário. As funções da CSIRT 
coordenadora devem incluir, em especial, 
a identificação e o contacto das entidades 
em causa, a prestação de apoio às 
entidades notificadoras, a negociação do 
calendário de divulgação de 
vulnerabilidades e a gestão da divulgação 
de vulnerabilidades que afetem várias 
organizações (divulgação de 
vulnerabilidades a várias partes). Se as 
vulnerabilidades afetarem vários 
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fabricantes ou fornecedores de produtos 
ou prestadores de serviços de TIC 
estabelecidos em mais do que um Estado-
Membro, as CSIRT designadas por cada 
um dos Estados-Membros afetados devem 
cooperar no âmbito da rede de CSIRT.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O acesso em tempo útil a 
informações fidedignas sobre 
vulnerabilidades que afetem produtos e 
serviços de TIC contribui para melhorar a 
gestão dos riscos de cibersegurança. Nesse 
contexto, as fontes de informações 
públicas sobre vulnerabilidades constituem 
um instrumento importante não só para as 
entidades e os seus utilizadores, mas 
também para as autoridades nacionais 
competentes e as CSIRT. Por este motivo, 
a ENISA deve criar um registo de 
vulnerabilidades no qual as entidades 
essenciais e importantes e os respetivos 
fornecedores, bem como as entidades não 
abrangidas pelo âmbito da presente 
diretiva, possam, a título voluntário, 
divulgar vulnerabilidades e fornecer as 
informações conexas que permitam aos 
utilizadores tomarem medidas de 
atenuação adequadas.

(30) O acesso em tempo útil a 
informações fidedignas sobre 
vulnerabilidades que afetem produtos e 
serviços de TIC contribui para melhorar a 
gestão dos riscos de cibersegurança. As 
fontes de informações públicas sobre 
vulnerabilidades constituem um 
instrumento importante não só para as 
entidades e os seus utilizadores, mas 
também para as autoridades nacionais 
competentes e as CSIRT. Por este motivo, 
a ENISA deve criar uma base de dados de 
vulnerabilidades na qual as entidades 
essenciais e importantes e os respetivos 
fornecedores, bem como as entidades não 
abrangidas pelo âmbito da presente 
diretiva, possam, a título voluntário, 
divulgar vulnerabilidades e fornecer 
informações conexas que permitam aos 
utilizadores tomarem medidas de 
atenuação adequadas. O objetivo desta 
base de dados consiste em dar resposta 
aos desafios únicos que os riscos de 
cibersegurança colocam às entidades 
europeias. Além disso, a ENISA deve 
estabelecer um procedimento responsável 
relativamente ao processo de publicação, 
a fim de dar tempo às entidades para 
tomarem medidas de atenuação no que 
diz respeito às suas vulnerabilidades, e 
utilizar medidas de cibersegurança de 
vanguarda, bem como conjuntos de dados 
de leitura ótica e as interfaces 
correspondentes (IPA). Para incentivar 
uma cultura de divulgação de 
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vulnerabilidades, a divulgação não deve 
prejudicar a entidade notificadora.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Embora já existam bases de dados 
ou registos de vulnerabilidades 
semelhantes, as entidades responsáveis 
pelo seu alojamento e manutenção não 
estão estabelecidas na União. Um registo 
europeu de vulnerabilidades mantido pela 
ENISA melhoraria a transparência do 
processo de publicação antes de a 
vulnerabilidade ser oficialmente 
divulgada, bem como a resiliência em 
casos de perturbação ou interrupção da 
prestação de serviços semelhantes. A fim 
de evitar a duplicação de esforços e de 
assegurar, tanto quanto possível, a 
complementaridade, é importante que a 
ENISA explore a possibilidade de celebrar 
acordos de cooperação estruturados com 
registos semelhantes em jurisdições de 
países terceiros.

(31) A base de dados europeia de 
vulnerabilidades mantida pela ENISA deve 
tirar partido do registo das 
Vulnerabilidades e Exposições Comuns 
(CVE), através da utilização do seu 
quadro para a identificação, o rastreio e a 
classificação das vulnerabilidades. Além 
disso, é importante que a ENISA explore a 
possibilidade de celebrar acordos de 
cooperação estruturados com outros 
registos ou bases de dados semelhantes 
sujeitos a jurisdições de países terceiros, a 
fim de evitar duplicações de esforços e 
procurar complementaridade.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Ao elaborar documentos de 
orientação, o grupo de cooperação deve 
consistentemente: fazer um levantamento 
das experiências e soluções nacionais, 
avaliar o impacto dos resultados do 
trabalho do grupo de coordenação nas 
abordagens nacionais, discutir os desafios 
que se colocam à aplicação e formular 
recomendações específicas a adotar por via 
de uma melhor aplicação das regras 
existentes.

(33) Ao elaborar documentos de 
orientação, o grupo de cooperação deve 
consistentemente: fazer um levantamento 
das experiências e soluções nacionais, 
avaliar o impacto dos resultados do 
trabalho do grupo de coordenação nas 
abordagens nacionais, discutir os desafios 
que se colocam à aplicação e formular 
recomendações específicas, em particular 
no que respeita a facilitar a transposição 
harmonizada da presente diretiva pelos 
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Estados-Membros, a adotar por via de uma 
melhor aplicação das regras existentes. O 
grupo de cooperação deve também fazer 
um levantamento das soluções nacionais 
para promover a compatibilidade das 
soluções em matéria de cibersegurança 
aplicadas a cada setor específico na 
União. Este aspeto é particularmente 
pertinente para os setores que têm uma 
natureza internacional e transfronteiriça.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) O grupo de cooperação deve 
continuar a ser um fórum flexível e estar 
apto a reagir a alterações das prioridades e 
desafios políticos ou a novas prioridades e 
desafios políticos, tendo simultaneamente 
em conta a disponibilidade de recursos. 
Deve organizar regularmente reuniões 
conjuntas com partes interessadas privadas 
de toda a União para discutir as atividades 
desenvolvidas pelo grupo e partilhar pontos 
de vista sobre novos desafios políticos. A 
fim de reforçar a cooperação a nível da 
União, o grupo deve equacionar a 
possibilidade de convidar organismos e 
agências da União envolvidas na política 
de cibersegurança, como o Centro 
Europeu da Cibercriminalidade (EC3), a 
Agência da União Europeia para a 
Segurança da Aviação (EASA) e a Agência 
da União Europeia para o Programa 
Espacial (EUSPA), a participarem nos seus 
trabalhos.

(34) O grupo de cooperação deve 
continuar a ser um fórum flexível e estar 
apto a reagir a alterações das prioridades e 
desafios políticos ou a novas prioridades e 
desafios políticos, tendo simultaneamente 
em conta a disponibilidade de recursos. 
Deve organizar regularmente reuniões 
conjuntas com partes interessadas privadas 
de toda a União para discutir as atividades 
desenvolvidas pelo grupo e partilhar pontos 
de vista sobre novos desafios políticos. A 
fim de reforçar a cooperação a nível da 
União, o grupo deve equacionar a 
possibilidade de convidar os organismos e 
as agências pertinentes da União 
envolvidas na política de cibersegurança, 
como a Europol, a Agência da União 
Europeia para a Segurança da Aviação 
(EASA) e a Agência da União Europeia 
para o Programa Espacial (EUSPA), a 
participarem nos seus trabalhos.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Considerando 35
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Texto da Comissão Alteração

(35) As autoridades competentes e as 
CSIRT devem estar habilitadas a participar 
em programas de intercâmbio de 
funcionários com outros Estados-
Membros, no intuito de reforçar a 
cooperação. As autoridades competentes 
devem tomar as medidas necessárias para 
permitir que os funcionários de outros 
Estados-Membros participem ativamente 
nas atividades da autoridade competente de 
acolhimento.

(35) As autoridades competentes e as 
CSIRT devem estar habilitadas a participar 
em programas de intercâmbio de 
funcionários com outros Estados-
Membros, segundo regras e mecanismos 
estruturados subjacentes ao âmbito e, se 
for caso disso, com a necessária 
credenciação de segurança dos 
funcionários que participam nesses 
programas de intercâmbio, no intuito de 
reforçar a cooperação e fortalecer a 
confiança entre os Estados-Membros. As 
autoridades competentes devem tomar as 
medidas necessárias para permitir que os 
funcionários de outros Estados-Membros 
participem ativamente nas atividades da 
autoridade competente de acolhimento ou 
CSIRT.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Quando adequado, a União deve 
celebrar, em conformidade com o 
artigo 218.º do TFUE, acordos 
internacionais com países terceiros ou 
organizações internacionais que permitam 
e rejam a participação destes em algumas 
atividades do grupo de cooperação e da 
rede de CSIRT. Tais acordos devem 
assegurar uma proteção adequada dos 
dados.

(36) Quando adequado, a União deve 
celebrar, em conformidade com o 
artigo 218.º do TFUE, acordos 
internacionais com países terceiros ou 
organizações internacionais que permitam 
e rejam a participação destes em algumas 
atividades do grupo de cooperação e da 
rede de CSIRT. Tais acordos devem 
assegurar os interesses da União e uma 
proteção adequada dos dados. Tal não 
exclui o direito dos Estados-Membros de 
cooperarem com países terceiros com 
perspetivas semelhantes em matéria de 
gestão de vulnerabilidades e de riscos de 
cibersegurança, facilitando a notificação 
e a partilha geral de informações em 
conformidade com o direito da União.

Alteração 39
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Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Para efeitos da presente diretiva, 
entende-se por «risco» a possibilidade de 
perda ou perturbação causada por um 
incidente de cibersegurança, a qual deve 
ser expressa como uma combinação da 
magnitude de tal perda ou perturbação e 
da probabilidade de ocorrência do 
referido incidente.

Suprimido

Alteração 40

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Para efeitos da presente diretiva, 
entende-se por «quase incidente» um 
evento que poderia ter causado danos, 
mas que foi impedido de se materializar 
plenamente.

Suprimido

Alteração 41

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) As medidas de gestão de riscos 
devem incluir medidas para identificar os 
riscos de incidentes, para evitar, detetar e 
tratar os incidentes e para atenuar o seu 
impacto. A segurança das redes e dos 
sistemas de informação deve abranger a 
segurança dos dados armazenados, 
transmitidos e tratados.

(40) As medidas de gestão de riscos 
devem incluir medidas para identificar os 
riscos de incidentes, para evitar e detetar 
os incidentes, dar-lhes resposta e 
recuperar dos mesmos, bem como atenuar 
o seu impacto. A segurança das redes e dos 
sistemas de informação deve abranger a 
segurança dos dados armazenados, 
transmitidos e tratados. Esses sistemas 
devem prever análises sistémicas, que 
decomponham os vários processos e 
interações entre subsistemas e tendo em 
conta o fator humano, a fim de obter uma 



PE692.602v02-00 34/336 RR\1242692PT.docx

PT

perspetiva completa da segurança do 
sistema de informação. 

Alteração 42

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Para evitar impor encargos 
financeiros e administrativos 
desproporcionados às entidades essenciais 
e importantes, os requisitos estabelecidos 
em matéria de gestão dos riscos de 
cibersegurança devem ser proporcionados 
em relação ao risco apresentado pelas redes 
e pelos sistemas de informação em causa, 
tendo em conta os progressos técnicos mais 
recentes no que respeita a tais medidas.

(41) Para evitar impor encargos 
financeiros e administrativos 
desproporcionados às entidades essenciais 
e importantes, os requisitos estabelecidos 
em matéria de gestão dos riscos de 
cibersegurança devem ser proporcionados 
em relação ao risco apresentado pelas redes 
e pelos sistemas de informação em causa, 
tendo em conta os progressos técnicos mais 
recentes no que respeita a tais medidas e as 
normas europeias ou internacionais, 
como a ISO31000 e a ISA/IEC 27005.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Tendo em conta a frequência de 
incidentes em que as entidades foram 
vítimas de ciberataques e em que 
intervenientes maliciosos conseguiram pôr 
em causa a segurança das redes e dos 
sistemas de informação de uma entidade 
mediante a exploração de vulnerabilidades 
que afetam produtos e serviços de 
terceiros, é particularmente importante 
gerir os riscos de cibersegurança 
decorrentes da cadeia de fornecimento de 
uma entidade e da relação desta com os 
seus fornecedores. Por conseguinte, as 
entidades devem avaliar e ter em conta a 
qualidade global dos produtos e as práticas 
de cibersegurança dos seus fornecedores e 
prestadores de serviços, incluindo os 
respetivos procedimentos de 

(43) Tendo em conta a frequência de 
incidentes em que as entidades foram 
vítimas de ataques contra as redes e os 
sistemas de informação e em que 
intervenientes maliciosos conseguiram pôr 
em causa a segurança das redes e dos 
sistemas de informação de uma entidade 
mediante a exploração de vulnerabilidades 
que afetam produtos e serviços de 
terceiros, é particularmente importante 
gerir os riscos de cibersegurança 
decorrentes da cadeia de fornecimento de 
uma entidade e da relação desta com os 
seus fornecedores, como os fornecedores 
de serviços de armazenamento e 
tratamento de dados ou de serviços 
geridos de segurança. Por conseguinte, as 
entidades devem avaliar e ter em conta a 
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desenvolvimento seguro. qualidade e a resiliência globais dos 
produtos e serviços, as medidas de 
cibersegurança neles integradas e as 
práticas de cibersegurança dos seus 
fornecedores e prestadores de serviços, 
incluindo os respetivos procedimentos de 
desenvolvimento seguro. As entidades 
devem, em particular, ser incentivadas a 
incorporar medidas de cibersegurança 
nos acordos contratuais com os seus 
fornecedores e prestadores de serviços de 
primeiro nível. As entidades poderão 
tomar em consideração os riscos de 
cibersegurança decorrentes de outros 
níveis de fornecedores e prestadores de 
serviços.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Entre os prestadores de serviços, os 
prestadores de serviços de segurança 
geridos em domínios como a resposta a 
incidentes, os testes de penetração, as 
auditorias de segurança e a consultoria 
desempenham um papel especialmente 
importante em termos de apoio aos 
esforços desenvolvidos pelas entidades 
para detetar e responder a incidentes. 
Porém, os próprios prestadores de serviços 
de segurança geridos têm sido igualmente 
alvo de ciberataques e, em virtude da sua 
estreita integração nas atividades dos 
operadores, colocam um risco especial de 
cibersegurança. As entidades devem, 
assim, exercer uma diligência acrescida ao 
selecionarem um prestador de serviços de 
segurança geridos.

(44) Entre os prestadores de serviços, os 
prestadores de serviços de segurança 
geridos em domínios como a resposta a 
incidentes, os testes de penetração, as 
auditorias de segurança e a consultoria 
desempenham um papel especialmente 
importante em termos de apoio aos 
esforços desenvolvidos pelas entidades 
para evitar e detetar os incidentes, dar-lhes 
resposta e recuperar dos mesmos. Porém, 
os próprios prestadores de serviços de 
segurança geridos têm sido igualmente 
alvo de ciberataques e, em virtude da sua 
estreita integração nas atividades dos 
operadores, colocam um risco especial de 
cibersegurança. As entidades devem, 
assim, exercer uma diligência acrescida ao 
selecionarem um prestador de serviços de 
segurança geridos.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Considerando 45
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Texto da Comissão Alteração

(45) As entidades devem igualmente 
gerir os riscos de cibersegurança 
emergentes da sua interação e da sua 
relação com outras partes interessadas no 
seio de um ecossistema mais vasto. Mais 
concretamente, as entidades devem tomar 
medidas adequadas para garantir que a sua 
cooperação com instituições académicas e 
de investigação respeita as suas políticas de 
cibersegurança e segue boas práticas no 
tocante ao acesso e à disseminação de 
informações em condições de segurança, 
em geral, e à proteção da propriedade 
intelectual, em particular. Do mesmo 
modo, dada a importância e o valor dos 
dados para as atividades das entidades, 
quando recorrerem a serviços de 
transformação de dados e de análise de 
dados prestados por terceiros, as entidades 
devem tomar todas as medidas de 
cibersegurança adequadas.

(45) As entidades devem igualmente 
gerir os riscos de cibersegurança 
emergentes da sua interação e da sua 
relação com outras partes interessadas no 
seio de um ecossistema mais vasto, 
nomeadamente para combater a 
espionagem industrial e proteger segredos 
comerciais. Mais concretamente, as 
entidades devem tomar medidas adequadas 
para garantir que a sua cooperação com 
instituições académicas e de investigação 
respeita as suas políticas de cibersegurança 
e segue boas práticas no tocante ao acesso 
e à disseminação de informações em 
condições de segurança, em geral, e à 
proteção da propriedade intelectual, em 
particular. Do mesmo modo, dada a 
importância e o valor dos dados para as 
atividades das entidades, quando 
recorrerem a serviços de transformação de 
dados e de análise de dados prestados por 
terceiros, as entidades devem tomar todas 
as medidas de cibersegurança adequadas.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Considerando 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-A) As entidades devem adotar uma 
vasta gama de práticas básicas de ciber-
higiene, como uma arquitetura de 
«confiança zero», a atualização do 
software, a configuração dos dispositivos, 
a segmentação da rede, a gestão da 
identidade e do acesso ou a sensibilização 
dos utilizadores, e organizar formações 
para o seu pessoal relativamente às 
ciberameaças por meio de correio 
eletrónico empresarial, mistificação da 
interface ou técnicas de engenharia 
social. Além disso, as entidades devem 
avaliar as suas próprias capacidades de 
cibersegurança e, se adequado, procurar 
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a integração de tecnologias que reforcem 
a cibersegurança assentes na IA ou 
sistemas de aprendizagem automática 
para automatizar as suas capacidades e a 
proteção das arquiteturas de rede.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A fim de melhorar a gestão dos 
principais riscos da cadeia de fornecimento 
e de ajudar as entidades que atuam em 
setores abrangidos pela presente diretiva a 
gerirem adequadamente riscos de 
cibersegurança relacionados com a cadeia 
de fornecimento e os fornecedores, o grupo 
de cooperação, com a participação das 
autoridades nacionais competentes e em 
cooperação com a Comissão e a ENISA, 
deve realizar avaliações setoriais 
coordenadas dos riscos associados às 
cadeias de fornecimento, tal como foi já 
feito para as redes 5G na sequência da 
Recomendação (UE) 2019/534 sobre a 
cibersegurança das redes 5G21, com o 
objetivo de identificar, em cada setor, os 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos, bem como as vulnerabilidades e 
ameaças importantes.

(46) A fim de melhorar a gestão dos 
principais riscos da cadeia de fornecimento 
e de ajudar as entidades que atuam em 
setores abrangidos pela presente diretiva a 
gerirem adequadamente riscos de 
cibersegurança relacionados com a cadeia 
de fornecimento e os fornecedores, o grupo 
de cooperação, com a participação das 
autoridades nacionais competentes e em 
cooperação com a Comissão e a ENISA, 
deve realizar avaliações coordenadas dos 
riscos associados às cadeias de 
fornecimento, tal como foi já feito para as 
redes 5G na sequência da 
Recomendação (UE) 2019/534 sobre a 
cibersegurança das redes 5G21, com o 
objetivo de identificar, em cada setor, os 
produtos, sistemas ou serviços de TIC e de 
SIC críticos, bem como as vulnerabilidades 
e ameaças importantes. Essas avaliações 
de risco devem identificar medidas, planos 
de atenuação e boas práticas contra 
dependências críticas, potenciais falhas 
pontuais, ameaças, vulnerabilidades e 
outros riscos associados à cadeia de 
fornecimento e explorar formas de 
incentivar a sua adoção mais 
generalizada pelas entidades. Os 
potenciais fatores de risco não-técnicos, 
como a influência indevida de um país 
terceiro nos fornecedores e nos 
prestadores de serviços, em particular no 
caso de modelos alternativos de 
governação, incluem vulnerabilidades ou 
acessos ocultos e potenciais perturbações 
sistémicas no abastecimento, em 
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particular no caso de vinculação 
tecnológica ou de dependência dos 
fornecedores. 

__________________ __________________
21 Recomendação (UE) 2019/534 da 
Comissão, de 26 de março de 2019, 
Cibersegurança das redes 5G (JO L 88 de 
29.3.2019, p. 42).

21 Recomendação (UE) 2019/534 da 
Comissão, de 26 de março de 2019, 
Cibersegurança das redes 5G (JO L 88 de 
29.3.2019, p. 42).

Alteração 48

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Dadas as características do setor em 
causa, as avaliações dos riscos associados 
às cadeias de fornecimento devem ter em 
conta tanto fatores técnicos como, quando 
pertinente, fatores não técnicos, incluindo 
os definidos na Recomendação 
(UE) 2019/534, na avaliação coordenada 
dos riscos de segurança das redes 5G a 
nível da UE, e no conjunto de instrumentos 
da UE em matéria de cibersegurança das 
redes 5G acordado pelo grupo de 
cooperação. Na identificação das cadeias 
de fornecimento que devem estar sujeitas a 
uma avaliação coordenada dos riscos, 
importa ter em conta os seguintes critérios: 
i) em que medida as entidades essenciais e 
importantes utilizam e dependem de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos; ii) a importância de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos para o desempenho de 
funções críticas ou sensíveis, incluindo o 
tratamento de dados pessoais; iii) a 
disponibilidade de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC alternativos; iv) a 
resiliência da cadeia global de 
fornecimento de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC face a perturbações; no 
que respeita a produtos, sistemas ou 
serviços de TIC emergentes, a sua 
potencial importância futura para as 

(47) Dadas as características do setor em 
causa, as avaliações dos riscos associados 
às cadeias de fornecimento devem ter em 
conta tanto fatores técnicos como, quando 
pertinente, fatores não técnicos, incluindo 
os definidos na Recomendação 
(UE) 2019/534, na avaliação coordenada 
dos riscos de segurança das redes 5G a 
nível da UE, e no conjunto de instrumentos 
da UE em matéria de cibersegurança das 
redes 5G acordado pelo grupo de 
cooperação. Na identificação das cadeias 
de fornecimento que devem estar sujeitas a 
uma avaliação coordenada dos riscos, 
importa ter em conta os seguintes critérios: 
i) em que medida as entidades essenciais e 
importantes utilizam e dependem de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos; ii) a importância de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos para o desempenho de 
funções críticas ou sensíveis, incluindo o 
tratamento de dados pessoais; iii) a 
disponibilidade de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC alternativos; iv) a 
resiliência da cadeia global de 
fornecimento de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC, ao longo de todo o seu 
ciclo de vida, face a perturbações; no que 
respeita a produtos, sistemas ou serviços de 
TIC emergentes, a sua potencial 
importância futura para as atividades das 
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atividades das entidades. entidades. Além disso, deve ser prestada 
especial atenção aos serviços, sistemas ou 
produtos de TIC sujeitos a requisitos 
específicos decorrentes de países terceiros.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) O grupo das partes interessadas 
para a certificação da cibersegurança, 
criado nos termos do artigo 22.º do 
Regulamento (UE) 2019/881 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A, 
deve emitir um parecer sobre as 
avaliações dos riscos de segurança de 
serviços, sistemas ou cadeias de 
fornecimento de produtos críticos 
específicos de TIC e de SIC. O grupo de 
cooperação e a ENISA devem ter em 
conta esse parecer.
__________________
1-A Regulamento (UE) 2019/881 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de abril de 2019, relativo à ENISA 
(Agência da União Europeia para a 
Cibersegurança) e à certificação da 
cibersegurança das tecnologias da 
informação e comunicação e que revoga o 
Regulamento (UE) n.º 526/2013 
(Regulamento Cibersegurança) (JO L 151 
de 7.6.2019, p. 15).

Alteração 50

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Dada a importância crescente dos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número, é necessário 
assegurar que tais serviços também estejam 

(50) Dada a importância crescente dos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número, é necessário 
assegurar que tais serviços também estejam 
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sujeitos a requisitos de segurança 
adequados, tendo em conta a sua natureza 
específica e importância económica. 
Assim, os prestadores de tais serviços 
devem igualmente garantir um nível de 
segurança das redes e dos sistemas de 
informação adequado aos riscos que 
representam. Dado que, por norma, os 
prestadores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número não 
exercem um controlo efetivo sobre a 
transmissão de sinais através das redes, o 
nível de risco desses serviços poderá 
considerar-se, sob determinados aspetos, 
inferior ao dos serviços de comunicações 
eletrónicas tradicionais. O mesmo é válido 
para os serviços de comunicações 
interpessoais que utilizam números e que 
não exercem um controlo efetivo sobre a 
transmissão de sinais.

sujeitos a requisitos de segurança 
adequados, tendo em conta a sua natureza 
específica e importância económica. 
Assim, os prestadores de tais serviços 
devem igualmente garantir um nível de 
segurança das redes e dos sistemas de 
informação adequado aos riscos que 
representam. Dado que, por norma, os 
prestadores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número não 
exercem um controlo efetivo sobre a 
transmissão de sinais através das redes, o 
nível de risco para a segurança da rede 
desses serviços poderá considerar-se, sob 
determinados aspetos, inferior ao dos 
serviços de comunicações eletrónicas 
tradicionais. O mesmo é válido para os 
serviços de comunicações interpessoais 
que utilizam números e que não exercem 
um controlo efetivo sobre a transmissão de 
sinais. No entanto, à medida que a 
superfície de ataque continua a expandir-
se, os serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número, 
incluindo, nomeadamente, os serviços de 
mensagens das redes sociais, estão a 
tornar-se vetores de ataque populares. Os 
intervenientes maliciosos utilizam 
plataformas para comunicar e levar as 
vítimas a abrir páginas Web expostas, 
aumentando assim a probabilidade de 
incidentes que envolvam a exploração de 
dados pessoais e, por extensão, a 
segurança dos sistemas de informação.

Alteração 51

Proposta de diretiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) O mercado interno depende, mais 
do que nunca, do funcionamento da 
Internet. Os serviços de praticamente todas 
as entidades essenciais e importantes estão 
dependentes de serviços prestados através 
da Internet. Para evitar problemas na 
prestação dos serviços assegurados por 

(51) O mercado interno depende, mais 
do que nunca, do funcionamento da 
Internet. Os serviços de praticamente todas 
as entidades essenciais e importantes estão 
dependentes de serviços prestados através 
da Internet. Para evitar problemas na 
prestação dos serviços assegurados por 
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entidades essenciais e importantes, é 
necessário que as redes públicas de 
comunicações eletrónicas, por exemplo as 
estruturas de base da Internet ou os cabos 
submarinos de comunicações, adotem 
medidas de cibersegurança adequadas e 
notifiquem incidentes relacionados com as 
mesmas.

entidades essenciais e importantes, é 
necessário que todas as redes públicas de 
comunicações eletrónicas, por exemplo as 
estruturas de base da Internet ou os cabos 
submarinos de comunicações, adotem 
medidas de cibersegurança adequadas e 
notifiquem incidentes significativos 
relacionados com as mesmas. Os Estados-
Membros devem assegurar a manutenção 
da integridade e da disponibilidade dessas 
redes públicas de comunicações 
eletrónicas e tomar em consideração a 
sua proteção contra a sabotagem e a 
espionagem de interesses vitais em 
matéria de segurança. As informações 
sobre incidentes, por exemplo sobre cabos 
de comunicações submarinos, devem ser 
partilhadas ativamente entre os Estados-
Membros. 

Alteração 52

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Quando adequado, as entidades 
devem informar os destinatários dos seus 
serviços sobre ameaças específicas e 
graves e sobre as medidas que podem 
tomar para minimizar o risco delas 
resultantes a que estão expostos. A 
exigência de informar os referidos 
destinatários de tais ameaças não deve 
isentar as entidades da obrigação de, a 
expensas suas, adotarem medidas 
adequadas e imediatas para prevenir ou 
remediar quaisquer ciberameaças e 
restabelecer o nível normal de segurança 
do serviço. A prestação dessas informações 
aos destinatários sobre ameaças à 
segurança deve ser gratuita.

(52) Quando adequado, as entidades 
devem informar os destinatários dos seus 
serviços sobre ameaças específicas e 
graves e sobre as medidas que podem 
tomar para minimizar o risco delas 
resultantes a que estão expostos. Tal não 
deve isentar as entidades da obrigação de, a 
expensas suas, adotarem medidas 
adequadas e imediatas para prevenir ou 
remediar quaisquer ciberameaças e 
restabelecer o nível normal de segurança 
do serviço. A prestação dessas informações 
aos destinatários sobre ameaças à 
segurança deve ser gratuita e feita numa 
linguagem facilmente compreensível.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Considerando 53
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Texto da Comissão Alteração

(53) Em especial, os fornecedores de 
redes públicas de comunicações eletrónicas 
ou prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público devem informar os destinatários 
dos serviços sobre ameaças específicas e 
graves em matéria de cibersegurança e 
sobre as medidas que podem tomar para 
proteger a segurança das suas 
comunicações, por exemplo, recorrendo a 
tipos específicos de software ou 
tecnologias de cifragem.

(53) Os fornecedores de redes públicas 
de comunicações eletrónicas ou 
prestadores de serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público devem 
implementar a segurança desde a 
conceção e por defeito e informar os 
destinatários dos serviços sobre ameaças 
específicas e graves em matéria de 
cibersegurança e sobre as medidas que 
podem tomar para proteger a segurança dos 
seus dispositivos e das suas comunicações, 
por exemplo, recorrendo a tipos específicos 
de software de cifragem ou outras 
tecnologias de segurança centradas nos 
dados.

Alteração 54

Proposta de diretiva
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Para salvaguardar a segurança das 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas, a utilização de cifragem, 
especialmente da cifragem de ponta a 
ponta, deve ser promovida e, se necessário, 
deve ser obrigatória para os fornecedores 
das referidas redes e serviços, em 
conformidade com os princípios da 
segurança e da privacidade por defeito e 
desde a conceção para efeitos do artigo 
18.º. A utilização da cifragem de ponta a 
ponta deve ser conciliada com os poderes 
que os Estados-Membros detêm para 
assegurar a proteção dos seus interesses 
essenciais de segurança e da segurança 
pública e para permitir a investigação, a 
deteção e a repressão de infrações penais 
em conformidade com o direito da União. 
As soluções de acesso lícito a informações 
em comunicações cifradas de ponta a 
ponta devem manter a eficácia da 
cifragem em termos de proteção da 
privacidade e da segurança das 

(54) Para salvaguardar a segurança das 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas, a utilização da cifragem e de 
outras tecnologias de segurança 
centradas nos dados, como a tokenização, 
a segmentação, o acesso acelerado, a 
marcação, a etiquetagem, a identidade 
forte e a gestão do acesso, e de decisões de 
acesso automatizadas, deve ser promovida 
e, se necessário, deve ser obrigatória para 
os fornecedores das referidas redes e 
serviços, em conformidade com os 
princípios da segurança e da privacidade 
por defeito e desde a conceção para efeitos 
do artigo 18.º. A utilização da cifragem de 
ponta a ponta deve ser conciliada com os 
poderes que os Estados-Membros detêm 
para assegurar a proteção dos seus 
interesses essenciais de segurança e da 
segurança pública e para permitir a 
investigação, a deteção e a repressão de 
infrações penais em conformidade com o 
direito da União. No entanto, tal não 
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comunicações, proporcionando 
simultaneamente uma resposta eficaz à 
criminalidade.

deverá conduzir a quaisquer esforços para 
enfraquecer a cifragem de ponta a ponta, 
que é uma tecnologia fundamental para 
uma proteção eficaz dos dados e da 
privacidade.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Considerando 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(54-A) Para salvaguardar a segurança e 
prevenir abusos e a manipulação das 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas, deve ser promovida a 
utilização de normas de encaminhamento 
seguras e interoperáveis, a fim de garantir 
a integridade e a robustez das funções de 
encaminhamento em todo o ecossistema 
de operadores da Internet.

Alteração 56

Proposta de diretiva
Considerando 54-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(54-B) Para salvaguardar a 
funcionalidade e a integridade da Internet 
e reduzir os problemas de segurança 
relacionados com os sistemas de nomes de 
domínio (DNS), as partes interessadas 
pertinentes, incluindo empresas da União, 
prestadores de serviços Internet e 
fornecedores de navegadores, devem ser 
incentivadas a adotar uma estratégia de 
diversificação da resolução do DNS. Além 
disso, os Estados-Membros devem 
incentivar o desenvolvimento e a 
utilização de um serviço europeu, público 
e seguro de resolução do DNS.

Alteração 57
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Proposta de diretiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A presente diretiva define uma 
abordagem em duas etapas à notificação de 
incidentes, a fim de estabelecer o equilíbrio 
adequado entre, por um lado, uma 
notificação célere que ajude a minimizar a 
potencial propagação de incidentes e 
permita às entidades procurar apoio e, por 
outro lado, uma notificação exaustiva que 
retire ensinamentos valiosos de incidentes 
individuais e melhore gradualmente a 
resiliência de empresas individuais e 
setores inteiros face às ciberameaças. 
Quando tenham tido conhecimento de um 
incidente, as entidades devem ser 
obrigadas a efetuar uma notificação inicial 
no prazo de 24 horas, seguida pela 
apresentação de um relatório final, o mais 
tardar, um mês depois. A notificação 
inicial deve conter apenas as informações 
estritamente necessárias para dar 
conhecimento do incidente às autoridades 
competentes e para permitir que a 
entidade procure assistência, caso tal seja 
necessário. Se for o caso, a referida 
notificação deve indicar se o incidente foi 
presumivelmente causado por um ato 
ilícito ou malicioso. Os Estados-Membros 
devem garantir que a obrigação de 
apresentar esta notificação inicial não 
desvia os recursos da entidade 
notificadora afetos a atividades 
relacionadas com o tratamento de 
incidentes, às quais deve ser atribuída 
prioridade. Para evitar que as obrigações 
de notificação de incidentes desviem 
recursos afetos à resposta a incidentes ou 
possam prejudicar, de qualquer outra 
forma, os esforços desenvolvidos pelas 
entidades nessa matéria, os Estados-
Membros devem igualmente estabelecer 
que, em casos devidamente justificados e 
com a concordância das autoridades 
competentes ou da CSIRT, a entidade em 
causa poderá não cumprir o prazo de 

(55) A presente diretiva define uma 
abordagem em duas etapas à notificação de 
incidentes, a fim de estabelecer o equilíbrio 
adequado entre, por um lado, uma 
notificação célere que ajude a minimizar a 
potencial propagação de incidentes e 
permita às entidades procurar apoio e, por 
outro lado, uma notificação exaustiva que 
retire ensinamentos valiosos de incidentes 
individuais e melhore gradualmente a 
resiliência de empresas individuais e 
setores inteiros face às ciberameaças. 
Quando tenham tido conhecimento de um 
incidente, as entidades devem ser 
obrigadas a efetuar uma notificação inicial, 
seguida pela apresentação de um relatório 
exaustivo, o mais tardar, um mês depois do 
envio da notificação inicial. O prazo da 
notificação inicial de incidentes não deve 
impedir as entidades de notificarem 
incidentes mais cedo, permitindo-lhes 
assim procurar rapidamente o apoio das 
CSIRT, o que possibilita atenuar a 
potencial propagação do incidente 
comunicado. As CSIRT podem solicitar 
um relatório intercalar sobre as 
atualizações pertinentes da situação, 
tendo simultaneamente em conta a 
resposta a incidentes e os esforços de 
reparação da entidade notificadora.
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24 horas para a notificação inicial ou o 
prazo de um mês para o relatório final.

Alteração 58

Proposta de diretiva
Considerando 55-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(55-A) Um incidente significativo pode ter 
um impacto na confidencialidade, 
integridade ou disponibilidade do serviço. 
As entidades essenciais e importantes 
devem notificar as CSIRT sobre 
incidentes significativos que tenham 
impacto na disponibilidade do seu serviço 
no prazo de 24 horas após terem tomado 
conhecimento do incidente. Devem 
notificar as CIRT sobre incidentes 
significativos que violem a 
confidencialidade e a integridade dos seus 
serviços no prazo de 72 horas após terem 
tomado conhecimento do incidente. A 
distinção entre os tipos de incidentes não 
se baseia na gravidade do incidente, mas 
na dificuldade que a entidade notificadora 
tem em avaliar o incidente e o seu 
significado e na capacidade de comunicar 
informações que possam ser úteis para a 
CSIRT. A notificação inicial deve conter 
as informações necessárias para dar 
conhecimento do incidente à CSIRT e 
para permitir que a entidade procure 
assistência, caso tal seja necessário. Os 
Estados-Membros devem garantir que a 
obrigação de apresentar esta notificação 
inicial não desvia os recursos da entidade 
notificadora afetos a atividades 
relacionadas com o tratamento de 
incidentes, às quais deve ser atribuída 
prioridade. Para evitar que as obrigações 
de notificação de incidentes desviem 
recursos afetos à resposta a incidentes ou 
possam prejudicar, de qualquer outra 
forma, os esforços envidados pelas 
entidades nessa matéria, os Estados-
Membros devem igualmente estabelecer 
que, em casos devidamente justificados e 
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com a concordância da CSIRT, a entidade 
em causa poderá não cumprir o prazo 
para a notificação inicial ou o prazo para 
o relatório exaustivo.

Alteração 59

Proposta de diretiva
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) A manutenção de bases de dados 
fidedignas e completas dos nomes de 
domínio e dados de registo (os chamados 
«dados WHOIS») e a concessão de acesso 
lícito a tais dados é essencial para garantir 
a segurança, estabilidade e resiliência do 
DNS, o que, por sua vez, contribui para um 
elevado nível comum de cibersegurança na 
União. Quando as operações de tratamento 
abrangerem dados pessoais, esse 
tratamento deve cumprir a legislação da 
União em matéria de proteção de dados.

(59) A manutenção de bases de dados 
fidedignas, verificadas e completas dos 
nomes de domínio e dados de registo (os 
chamados «dados WHOIS») é essencial 
para garantir a segurança, estabilidade e 
resiliência do DNS, o que, por sua vez, 
contribui para um elevado nível comum de 
cibersegurança na União e para combater 
as atividades ilegais. Os registos de 
domínios de topo e as entidades que 
prestam serviços de registo de nomes de 
domínio devem, por conseguinte, ser 
obrigados a recolher dados relativos ao 
registo de nomes de domínio, que devem 
incluir, pelo menos, o nome dos 
requerentes de registo, o seu endereço 
físico e eletrónico, bem como o seu 
número de telefone. Na prática, os dados 
recolhidos podem nem sempre ser 
completamente exatos, embora os registos 
de domínios de topo e as entidades que 
prestam serviços de registo de nomes de 
domínio devam adotar e aplicar processos 
proporcionados para verificar se as 
pessoas singulares ou coletivas que 
solicitam ou são titulares de um nome de 
domínio forneceram dados de contacto 
através dos quais possam ser contactados 
e se espera que respondam. Utilizando 
uma abordagem de «envidar os melhores 
esforços», esses processos de verificação 
devem aplicar as melhores práticas 
atualmente utilizadas no setor. Essas 
melhores práticas no que toca ao processo 
de verificação devem refletir os progressos 
realizados no processo de identificação 
eletrónica. Os registos de domínios de 
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topo e as entidades que prestam serviços 
de registo de nomes de domínio devem 
tornar públicas as suas políticas e 
procedimentos para garantir a integridade 
e a disponibilidade dos dados de registo de 
nomes de domínio. Quando as operações 
de tratamento abrangerem dados pessoais, 
esse tratamento deve cumprir a legislação 
da União em matéria de proteção de dados.

Alteração 60

Proposta de diretiva
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) A disponibilização e a concessão 
atempada do acesso a estes dados às 
autoridades públicas, incluindo as 
autoridades competentes para a 
prevenção, investigação ou repressão de 
infrações penais ao abrigo do direito da 
União ou do direito nacional, às CERT, às 
CSIRT e, no que respeita aos dados dos 
seus clientes, aos fornecedores de redes e 
serviços de comunicações eletrónicas e 
aos fornecedores de tecnologias e serviços 
de cibersegurança que atuam em nome 
desses clientes, são fatores essenciais para 
prevenir e combater abusos do sistema de 
nomes de domínio, em especial para 
evitar, detetar e responder a incidentes de 
cibersegurança. Tal acesso deve respeitar 
a legislação da União em matéria de 
proteção de dados, na medida em que diga 
respeito a dados pessoais.

(60) A disponibilização e a concessão 
atempada dos dados de registo de nomes 
de domínio aos requerentes legítimos de 
acesso são essenciais para fins de 
cibersegurança e para combater as 
atividades ilegais no ecossistema em 
linha. Os registos de domínios de topo e as 
entidades que prestam serviços de registo 
de nomes de domínio, por conseguinte, 
devem permitir o acesso lícito a dados 
específicos de registo de nomes de 
domínio, incluindo dados pessoais, a 
requerentes de acesso legítimos, em 
conformidade com a legislação da União 
em matéria de proteção de dados. Os 
requerentes de acesso legítimos devem 
apresentar um pedido devidamente 
justificado de acesso aos dados de registo 
de nomes de domínio com base no direito 
da União ou do direito nacional, podendo 
incluir as autoridades competentes ao 
abrigo do direito da União ou do direito 
nacional para efeitos de prevenção, 
investigação ou repressão de infrações 
penais, bem como as CERT ou CSIRT 
nacionais. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços 
de registo de nomes de domínio 
respondam, sem demora injustificada e, 
em qualquer caso, no prazo de 72 horas, a 
pedidos de divulgação de dados relativos 
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ao registo de nomes de domínio 
apresentados por requerentes de acesso 
legítimos. Estes registos e entidades 
devem estabelecer políticas e 
procedimentos com vista à publicação e 
divulgação de dados de registo, incluindo 
acordos de nível de serviço, a fim de dar 
resposta a pedidos de acesso apresentados 
por requerentes de acesso legítimos. O 
procedimento de acesso pode também 
contemplar a utilização de uma interface, 
de um portal ou de outras ferramentas 
técnicas para disponibilizar um sistema 
eficiente de pedido de dados de registo e 
acesso a estes. A fim de promover práticas 
harmonizadas em todo o mercado interno, 
a Comissão pode adotar orientações sobre 
tais procedimentos, sem prejuízo das 
competências do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados.

Alteração 61

Proposta de diretiva
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A fim de assegurar a 
disponibilidade de dados exatos e 
completos relativos ao registo de nomes de 
domínio, os registos de domínios de topo e 
as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos (os chamados agentes de registo) 
devem recolher dados relativos ao registo 
de nomes de domínio e garantir a 
integridade e disponibilidade desses 
dados. Em especial, os registos de 
domínios de topo e as entidades que 
prestam serviços de registo de nomes de 
domínio a esses registos devem 
estabelecer políticas e procedimentos para 
recolher e manter dados de registo exatos 
e completos, bem como para evitar e 
corrigir dados de registo incorretos, em 
conformidade com as regras da União em 

Suprimido
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matéria de proteção de dados.

Alteração 62

Proposta de diretiva
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Os registos de domínios de topo e 
as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos devem disponibilizar ao público 
dados relativos ao registo de nomes de 
domínio que não estejam abrangidos pelo 
âmbito das regras da União em matéria de 
proteção de dados, como os dados 
respeitantes a pessoas coletivas25. Os 
registos de domínios de topo e as 
entidades que prestam serviços de registo 
de nomes de domínio a esses registos 
devem igualmente permitir o acesso lícito 
a dados específicos de registo de nomes de 
domínio respeitantes a pessoas singulares 
aos requerentes legítimos de acesso, em 
conformidade com a legislação da União 
em matéria de proteção de dados. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os registos de domínios de topo e as 
entidades que prestam serviços de registo 
de nomes de domínio a esses registos 
estejam obrigados a responder, sem 
demora injustificada, a pedidos de 
divulgação de dados relativos ao registo 
de nomes de domínio apresentados por 
requerentes legítimos de acesso. Estes 
registos e entidades devem estabelecer 
políticas e procedimentos com vista à 
publicação e divulgação de dados de 
registo, incluindo acordos de nível de 
serviço, a fim de responder a pedidos de 
acesso apresentados por requerentes 
legítimos de acesso. O procedimento de 
acesso pode também contemplar a 
utilização de uma interface, de um portal 
ou de outra ferramenta técnica para 
disponibilizar um sistema eficiente de 
pedido e acesso a dados de registo. A fim 
de promover práticas harmonizadas em 

(62) Os registos de domínios de topo e 
as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio devem ser 
obrigadas a disponibilizar ao público 
dados relativos ao registo de nomes de 
domínio que não contenham dados 
pessoais. Deve ser estabelecida uma 
distinção entre pessoas singulares e 
pessoas coletivas25. No caso das pessoas 
coletivas, os registos de domínios de topo e 
as entidades devem divulgar ao público, 
pelo menos, o nome, o endereço físico e 
de correio eletrónico, bem como o número 
de telefone dos requerentes de registo. A 
pessoa coletiva deve ser obrigada a 
fornecer um endereço de correio 
eletrónico geral que possa ser 
disponibilizado ao público ou a autorizar 
a publicação de um endereço de correio 
eletrónico pessoal. A pessoa coletiva deve 
poder demonstrar essa autorização a 
pedido dos registos de domínios de topo e 
das entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio. 
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todo o mercado interno, a Comissão pode 
adotar orientações sobre tais 
procedimentos, sem prejuízo das 
competências do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados.
__________________ __________________
25 Considerando 14 do Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, nos termos do qual «[o] 
presente regulamento não abrange o 
tratamento de dados pessoais relativos a 
pessoas coletivas, em especial a empresas 
estabelecidas enquanto pessoas coletivas, 
incluindo a denominação, a forma jurídica 
e os contactos da pessoa coletiva».

25 Considerando 14 do Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, nos termos do qual «[o] 
presente regulamento não abrange o 
tratamento de dados pessoais relativos a 
pessoas coletivas, em especial a empresas 
estabelecidas enquanto pessoas coletivas, 
incluindo a denominação, a forma jurídica 
e os contactos da pessoa coletiva».

Alteração 63

Proposta de diretiva
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) Todas as entidades essenciais e 
importantes abrangidas pela presente 
diretiva devem estar sob a jurisdição do 
Estado-Membro onde prestam os seus 
serviços. Se uma entidade prestar serviços 
em mais do que um Estado-Membro, deve 
estar sob a jurisdição autónoma e 
concorrente de cada um desses Estados-
Membros. As autoridades competentes 
desses Estados-Membros devem cooperar, 
prestar assistência mútua e, se for o caso, 
realizar ações de supervisão conjuntas.

(63) Todas as entidades essenciais e 
importantes abrangidas pela presente 
diretiva devem estar sob a jurisdição do 
Estado-Membro onde prestam os seus 
serviços ou exercem as suas atividades. Se 
uma entidade prestar serviços em mais do 
que um Estado-Membro, deve estar sob a 
jurisdição autónoma e concorrente de cada 
um desses Estados-Membros. As 
autoridades competentes desses Estados-
Membros devem cooperar, prestar 
assistência mútua e, se for o caso, realizar 
ações de supervisão conjuntas.

Alteração 64

Proposta de diretiva
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Para ter em conta a natureza 
transfronteiriça dos serviços e operações 

(64) Para ter em conta a natureza 
transfronteiriça dos serviços e operações 
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dos prestadores de serviços de DNS, dos 
registos de nomes de domínio de topo, dos 
fornecedores de redes de distribuição de 
conteúdos, dos prestadores de serviços de 
computação em nuvem, dos prestadores de 
serviços de centro de dados e dos 
prestadores de serviços digitais, estas 
entidades devem estar sob a jurisdição de 
um único Estado-Membro. A competência 
deve ser atribuída ao Estado-Membro onde 
a respetiva entidade tem o seu 
estabelecimento principal na União. O 
critério do estabelecimento para efeitos da 
presente diretiva pressupõe o exercício 
efetivo de uma atividade com base numa 
instalação estável. A forma jurídica de tal 
estabelecimento, quer se trate de uma 
sucursal quer de uma filial com 
personalidade jurídica, não é fator 
determinante nesse contexto. O 
preenchimento deste critério não deve estar 
associado à presença física das redes e 
sistemas de informação num determinado 
local; a presença e utilização desses 
sistemas não constitui, por si só, um 
estabelecimento principal e, 
consequentemente, não é um critério 
decisivo para determinar o estabelecimento 
principal. O estabelecimento principal deve 
ser o local onde as decisões relacionadas 
com as medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança são tomadas na União. Em 
regra, corresponderá ao local onde se situa 
a administração central das empresas na 
União. Se as referidas decisões não forem 
tomadas na União, deve considerar-se que 
o estabelecimento principal se localiza no 
Estado-Membro onde a entidade possui o 
estabelecimento com o maior número de 
trabalhadores na União. Se os serviços 
forem prestados por um grupo de 
empresas, deve considerar-se que o seu 
estabelecimento principal é o 
estabelecimento principal da empresa que 
exerce o controlo.

dos prestadores de serviços de DNS, dos 
registos de nomes de domínio de topo, dos 
fornecedores de redes de distribuição de 
conteúdos, dos prestadores de serviços de 
computação em nuvem, dos prestadores de 
serviços de centro de dados e dos 
prestadores de serviços digitais, estas 
entidades devem estar sob a jurisdição de 
um único Estado-Membro. A competência 
deve ser atribuída ao Estado-Membro onde 
a respetiva entidade tem o seu 
estabelecimento principal na União. O 
critério do estabelecimento para efeitos da 
presente diretiva pressupõe o exercício 
efetivo de uma atividade com base numa 
instalação estável. A forma jurídica de tal 
estabelecimento, quer se trate de uma 
sucursal quer de uma filial com 
personalidade jurídica, não é fator 
determinante nesse contexto. O 
preenchimento deste critério não deve estar 
associado à presença física das redes e 
sistemas de informação num determinado 
local; a presença e utilização desses 
sistemas não constitui, por si só, um 
estabelecimento principal e, 
consequentemente, não é um critério 
decisivo para determinar o estabelecimento 
principal. O estabelecimento principal deve 
ser o local onde as decisões relacionadas 
com as medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança são tomadas na União. Em 
regra, corresponderá ao local onde se situa 
a administração central das empresas na 
União. Se as referidas decisões não forem 
tomadas na União, deve considerar-se que 
o estabelecimento principal se localiza no 
Estado-Membro onde a entidade possui o 
estabelecimento com o maior número de 
trabalhadores na União ou onde se 
encontra o estabelecimento em que se 
realizam as operações em matéria de 
cibersegurança. Se os serviços forem 
prestados por um grupo de empresas, deve 
considerar-se que o seu estabelecimento 
principal é o estabelecimento principal da 
empresa que exerce o controlo.
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Alteração 65

Proposta de diretiva
Considerando 65-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(65-A) A ENISA deve criar e manter um 
registo com informações sobre entidades 
essenciais e importantes que inclua 
prestadores de serviços de DNS, registos 
de nomes de domínio de topo e 
prestadores de serviços de computação em 
nuvem, serviços de centro de dados, redes 
de distribuição de conteúdos, mercados 
em linha, motores de pesquisa em linha e 
plataformas de redes sociais. Essas 
entidades essenciais e importantes devem 
fornecer à ENISA os seus nomes, 
endereços e dados de contacto 
atualizados. Devem ainda notificar a 
ENISA de quaisquer alterações desses 
dados, sem demora e, em qualquer caso, 
no prazo de duas semanas a contar da 
data em que a alteração produziu efeitos. 
A ENISA deve transmitir as informações 
ao ponto de contacto único pertinente. As 
entidades essenciais e importantes que 
transmitem as suas informações à ENISA 
não são, por conseguinte, obrigadas a 
informar separadamente a autoridade 
competente do Estado-Membro. A ENISA 
deve criar uma aplicação simples e 
acessível ao público que essas entidades 
poderão utilizar para atualizar as suas 
informações. Além disso, a ENISA deve 
estabelecer protocolos adequados de 
classificação e gestão da informação para 
garantir a segurança e a 
confidencialidade das informações 
divulgadas e restringir o acesso, o 
armazenamento e a transmissão dessas 
informações aos utilizadores a que se 
destinam.

Alteração 66
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Proposta de diretiva
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) Se, ao abrigo das disposições da 
presente diretiva, forem trocadas, 
comunicadas ou de outro modo partilhadas 
informações consideradas classificadas nos 
termos do direito nacional ou da União, 
devem ser aplicadas as correspondentes 
regras específicas sobre o tratamento de 
informações classificadas.

(66) Se, ao abrigo das disposições da 
presente diretiva, forem trocadas, 
comunicadas ou de outro modo partilhadas 
informações consideradas classificadas nos 
termos do direito nacional ou da União, 
devem ser aplicadas as correspondentes 
regras específicas sobre o tratamento de 
informações classificadas. Além disso, a 
ENISA deve dispor das infraestruturas, 
dos procedimentos e das regras 
necessárias para o tratamento de 
informações sensíveis e classificadas, em 
conformidade com as regras de segurança 
aplicáveis à proteção das informações 
classificadas da UE.

Alteração 67

Proposta de diretiva
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) Importa incentivar as entidades a 
tirarem partido, coletivamente, dos seus 
conhecimentos e experiências práticas 
individuais a nível estratégico, tático e 
operacional, com vista a reforçarem as suas 
capacidades para avaliarem, 
monitorizarem, se defenderem e darem 
resposta, de forma adequada, às 
ciberameaças. Consequentemente, é 
necessário viabilizar a criação, a nível da 
União, de mecanismos de partilha de 
informações a título voluntário. Para tal, os 
Estados-Membros devem apoiar 
ativamente e incentivar também entidades 
pertinentes não abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva a participarem em tais 
mecanismos de partilha de informações. 
Esses mecanismos devem respeitar 
plenamente as regras da União em matéria 
de concorrência e de proteção de dados.

(68) Importa incentivar as entidades, 
com o apoio dos Estados-Membros, a 
tirarem partido, coletivamente, dos seus 
conhecimentos e experiências práticas 
individuais a nível estratégico, tático e 
operacional, com vista a reforçarem as suas 
capacidades para avaliarem, 
monitorizarem, se defenderem e darem 
resposta, de forma adequada, às 
ciberameaças. Consequentemente, é 
necessário viabilizar a criação, a nível da 
União, de mecanismos de partilha de 
informações a título voluntário. Para tal, os 
Estados-Membros devem apoiar 
ativamente e incentivar também entidades 
pertinentes não abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva, como entidades 
centradas em serviços e investigação no 
domínio da cibersegurança, a participarem 
em tais mecanismos de partilha de 
informações. Esses mecanismos devem 
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respeitar plenamente as regras da União em 
matéria de concorrência e de proteção de 
dados.

Alteração 68

Proposta de diretiva
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

(69) O tratamento de dados pessoais, na 
medida estritamente necessária e 
proporcionada para assegurar a segurança 
da rede e das informações, por entidades, 
autoridades públicas, CERT, CSIRT e 
fornecedores de tecnologias e serviços de 
segurança deve ser considerado um 
interesse legítimo do responsável pelo 
tratamento de dados em causa, tal como 
referido no Regulamento (UE) 2016/679. 
Tal deve incluir medidas relacionadas com 
a prevenção, deteção, análise e resposta a 
incidentes, medidas de sensibilização 
relativas a ciberameaças específicas, 
intercâmbio de informações no contexto da 
correção e da divulgação coordenada de 
vulnerabilidades, bem como o intercâmbio 
voluntário de informações sobre esses 
incidentes, ciberameaças e 
vulnerabilidades, indicadores de exposição 
a riscos, táticas, técnicas e procedimentos, 
alertas de cibersegurança e ferramentas de 
configuração. As referidas medidas 
poderão implicar o tratamento dos 
seguintes tipos de dados pessoais: 
endereços IP, localizadores uniformes de 
recursos (URL), nomes de domínio e 
endereços de correio eletrónico.

(69) O tratamento de dados pessoais, na 
medida estritamente necessária e 
proporcionada para assegurar a segurança 
da rede e das informações, por entidades 
essenciais e importantes, CSIRT e 
fornecedores de tecnologias e serviços de 
segurança é necessário para o 
cumprimento das suas obrigações legais 
previstas na presente diretiva. Tal 
tratamento pode ser igualmente 
necessário para efeito dos interesses 
legítimos de entidades essenciais e 
importantes. No caso de a presente 
diretiva requerer o tratamento de dados 
pessoais para efeitos de cibersegurança e 
de segurança da rede e das informações, 
em conformidade com o disposto nos 
artigos 18.º, 20.º e 23.º da diretiva, esse 
tratamento é considerado necessário para 
o cumprimento de uma obrigação jurídica 
tal como referido no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea c), do Regulamento (UE) 2016/679. 
Para efeitos dos artigos 26.º e 27.º da 
presente diretiva, o tratamento a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 1, alínea f), do 
Regulamento (UE) 2016/679 é 
considerado necessário para efeito dos 
interesses legítimos prosseguidos pelas 
entidades essenciais e importantes. 
Medidas relacionadas com a prevenção, 
deteção, identificação, contenção, análise 
e resposta a incidentes, medidas de 
sensibilização relativas a ciberameaças 
específicas, intercâmbio de informações no 
contexto da correção e da divulgação 
coordenada de vulnerabilidades, bem como 
o intercâmbio voluntário de informações 
sobre esses incidentes, ciberameaças e 
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vulnerabilidades, indicadores de exposição 
a riscos, táticas, técnicas e procedimentos, 
alertas de cibersegurança e ferramentas de 
configuração implicam o tratamento de 
determinadas categorias de dados 
pessoais, tais como, endereços IP, 
localizadores uniformes de recursos 
(URL), nomes de domínio, endereços de 
correio eletrónico, selos temporais, 
informações relacionadas com o sistema 
operativo ou com o navegador, «cookies» 
ou outras informações que indiquem o 
modus operandi.

Alteração 69

Proposta de diretiva
Considerando 71

Texto da Comissão Alteração

(71) Para que a execução coerciva seja 
eficaz, há que estabelecer uma lista mínima 
de sanções administrativas aplicáveis em 
caso de incumprimento das obrigações de 
gestão dos riscos de cibersegurança e de 
notificação previstas na presente diretiva, 
definindo um quadro claro e consistente 
para tais sanções em toda a União. Importa 
ter em devida conta a natureza, a gravidade 
e a duração da infração, os danos 
efetivamente causados ou as perdas 
efetivamente sofridas, ou potenciais danos 
ou perdas que poderiam ter sido 
desencadeados, o caráter doloso ou 
negligente da infração, as medidas tomadas 
para prevenir ou atenuar os danos e/ou 
perdas sofridas, o grau de responsabilidade 
ou quaisquer infrações anteriores 
pertinentes, o grau de cooperação com a 
autoridade competente e qualquer outra 
circunstância agravante ou atenuante. A 
imposição de sanções, incluindo coimas, 
deve estar sujeita a garantias processuais 
adequadas em conformidade com os 
princípios gerais do direito da União e da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo o princípio da tutela 
jurisdicional efetiva e o direito a um 

(71) Para que a execução coerciva seja 
eficaz, há que estabelecer uma lista mínima 
de sanções administrativas aplicáveis em 
caso de incumprimento das obrigações de 
gestão dos riscos de cibersegurança e de 
notificação previstas na presente diretiva, 
definindo um quadro claro e consistente 
para tais sanções em toda a União. Importa 
ter em devida conta a natureza, a gravidade 
e a duração da infração, os danos causados 
ou as perdas sofridas, o caráter doloso ou 
negligente da infração, as medidas tomadas 
para prevenir ou atenuar os danos e/ou 
perdas sofridas, o grau de responsabilidade 
ou quaisquer infrações anteriores 
pertinentes, o grau de cooperação com a 
autoridade competente e qualquer outra 
circunstância agravante ou atenuante. As 
sanções, incluindo coimas, devem ser 
proporcionadas e a sua imposição deve 
estar sujeita a garantias processuais 
adequadas em conformidade com os 
princípios gerais do direito da União e da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia (a «Carta»), incluindo a tutela 
jurisdicional efetiva, o direito a um 
processo equitativo, a presunção de 
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processo equitativo. inocência e o direito de defesa.

Alteração 70

Proposta de diretiva
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) A fim de assegurar a execução 
coerciva das obrigações estabelecidas na 
presente diretiva, cada autoridade 
competente deve ter o poder de impor ou 
de solicitar a imposição de coimas.

(72) A fim de assegurar a execução 
coerciva das obrigações estabelecidas na 
presente diretiva, cada autoridade 
competente deve ter o poder de impor ou 
de solicitar a imposição de coimas se a 
infração tiver sido intencional, negligente 
ou a entidade em causa tiver sido 
informada do seu incumprimento.

Alteração 71

Proposta de diretiva
Considerando 76

Texto da Comissão Alteração

(76) Com vista a reforçar a eficácia e o 
caráter dissuasivo das sanções aplicáveis 
por incumprimento das obrigações 
estabelecidas nos termos da presente 
diretiva, as autoridades competentes devem 
estar habilitadas a aplicar sanções que 
consistam na suspensão de uma 
certificação ou autorização para a 
totalidade ou parte dos serviços prestados 
por uma entidade essencial e na interdição 
temporária do exercício de funções de 
administração por uma pessoa singular. 
Dada a sua severidade e o seu impacto nas 
atividades das entidades e, em última 
análise, nos seus clientes, as referidas 
sanções devem ser proporcionadas à 
gravidade da infração e ter em conta as 
circunstâncias concretas de cada caso, 
incluindo o caráter doloso ou negligente da 
infração e as medidas tomadas para 
prevenir ou atenuar os danos e/ou perdas 
sofridas. Essas sanções só devem ser 
aplicadas em último recurso, ou seja, 

(76) Com vista a reforçar a eficácia e o 
caráter dissuasivo das sanções aplicáveis 
por incumprimento das obrigações 
estabelecidas nos termos da presente 
diretiva, as autoridades competentes devem 
estar habilitadas a aplicar uma suspensão 
temporária de uma certificação ou 
autorização para a totalidade ou parte dos 
serviços pertinentes prestados por uma 
entidade essencial e o pedido de imposição 
de uma interdição temporária do exercício 
de funções de administração por uma 
pessoa singular a nível de diretor 
executivo ou representante legal. Os 
Estados-Membros devem elaborar regras 
e procedimentos específicos relativos à 
proibição temporária do exercício de 
funções de gestão por uma pessoa 
singular a nível de diretor executivo ou 
representante legal em entidades da 
administração pública. No processo de 
elaboração desses procedimentos e regras, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
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apenas depois de esgotadas todas as outras 
medidas coercivas pertinentes previstas na 
presente diretiva, e apenas até que as 
entidades a elas sujeitas tenham tomado as 
medidas necessárias para corrigir as 
deficiências ou satisfazer os requisitos da 
autoridade competente que estiveram na 
origem da aplicação das sanções. A 
imposição de tais sanções deve estar 
sujeita a garantias processuais adequadas 
em conformidade com os princípios gerais 
do direito da União e da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
incluindo a tutela jurisdicional efetiva, o 
processo equitativo, a presunção de 
inocência e o direito de defesa.

as especificidades dos níveis e sistemas de 
governação nas respetivas administrações 
públicas. Dada a sua severidade e o seu 
impacto nas atividades das entidades e, em 
última análise, nos seus clientes, as 
referidas suspensões ou proibições 
temporárias devem ser proporcionadas à 
gravidade da infração e ter em conta as 
circunstâncias concretas de cada caso, 
incluindo o caráter doloso ou negligente da 
infração e as medidas tomadas para 
prevenir ou atenuar os danos e/ou perdas 
sofridas. Essas suspensões ou proibições 
temporárias só devem ser aplicadas em 
último recurso, ou seja, apenas depois de 
esgotadas todas as outras medidas 
coercivas pertinentes previstas na presente 
diretiva, e apenas até que as entidades a 
elas sujeitas tenham tomado as medidas 
necessárias para corrigir as deficiências ou 
satisfazer os requisitos da autoridade 
competente que estiveram na origem da 
aplicação das suspensões ou proibições 
temporárias. A imposição dessas 
suspensões ou proibições temporárias 
deve estar sujeita a garantias processuais 
adequadas, em conformidade com os 
princípios gerais do direito da União e da 
Carta, incluindo a tutela jurisdicional 
efetiva, o processo equitativo, a presunção 
de inocência e o direito de defesa.

Alteração 72

Proposta de diretiva
Considerando 79

Texto da Comissão Alteração

(79) É necessário instituir um 
mecanismo de análise pelos pares, no 
âmbito do qual peritos designados pelos 
Estados-Membros possam avaliar a 
execução das políticas de cibersegurança, 
bem como o nível das capacidades e de 
recursos disponíveis dos Estados-
Membros.

(79) É necessário instituir um 
mecanismo de análise pelos pares, no 
âmbito do qual peritos independentes 
designados pelos Estados-Membros 
possam avaliar a execução das políticas de 
cibersegurança, bem como o nível das 
capacidades e de recursos disponíveis dos 
Estados-Membros. As avaliações pelos 
pares podem conduzir a informações e 
recomendações valiosas que reforcem as 
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capacidades globais em matéria de 
cibersegurança. Em especial, podem 
contribuir para facilitar a transferência 
de tecnologias, ferramentas, medidas e 
processos entre os Estados-Membros 
envolvidos na análise pelos pares, criando 
uma via funcional para a partilha de boas 
práticas entre Estados-Membros com 
diferentes níveis de maturidade em 
matéria de cibersegurança e permitindo o 
estabelecimento de um nível elevado e 
comum de cibersegurança em toda a 
União. A avaliação pelos pares deve ser 
precedida de uma autoavaliação pelo 
Estado-Membro em análise, que abranja 
os aspetos analisados e quaisquer outras 
questões específicas comunicadas pelos 
peritos designados ao Estado-Membro 
objeto de avaliação pelos pares antes do 
início do processo. A Comissão, em 
cooperação com a ENISA e o grupo de 
cooperação, deve elaborar modelos para a 
autoavaliação dos aspetos analisados, a 
fim de simplificar o processo e evitar 
incoerências e atrasos processuais, que os 
Estados-Membros objeto de avaliação 
pelos pares devem completar e fornecer 
aos peritos designados que realizam a 
avaliação pelos pares antes do início desse 
processo de avaliação. 

Alteração 73

Proposta de diretiva
Considerando 80

Texto da Comissão Alteração

(80) A fim de ter em conta novas 
ciberameaças, avanços tecnológicos ou 
especificidades setoriais, o poder de adotar 
atos nos termos do artigo 290.º do TFUE 
deve ser delegado na Comissão no que diz 
respeito aos elementos relativos às medidas 
de gestão dos riscos exigidas pela presente 
diretiva. A Comissão deve ficar igualmente 
habilitada a adotar atos delegados que 
especifiquem as categorias de entidades 
essenciais obrigadas a obter um certificado 

(80) A fim de ter em conta novas 
ciberameaças, avanços tecnológicos ou 
especificidades setoriais, o poder de adotar 
atos nos termos do artigo 290.º do TFUE 
deve ser delegado na Comissão no que diz 
respeito aos elementos relativos às medidas 
de gestão dos riscos de cibersegurança e 
às obrigações de notificação exigidas pela 
presente diretiva. A Comissão deve ficar 
igualmente habilitada a adotar atos 
delegados que especifiquem as categorias 
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e os sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança a que devem recorrer para o 
efeito. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos, e que essas 
consultas sejam conduzidas de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor26. Em particular, a 
fim de assegurar a igualdade de 
participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que tratem 
da preparação dos atos delegados.

de entidades essenciais e importantes 
obrigadas a obter um certificado e os 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança a que devem recorrer para o 
efeito. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos, e que essas 
consultas sejam conduzidas de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor. Em particular, a fim 
de assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros, e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratem da preparação dos 
atos delegados.

__________________
26 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Alteração 74

Proposta de diretiva
Considerando 81

Texto da Comissão Alteração

(81) A fim de garantir condições 
uniformes para a aplicação das disposições 
pertinentes da presente diretiva relativas às 
disposições processuais necessárias ao 
funcionamento do grupo de cooperação, 
aos elementos técnicos relacionados com 
as medidas de gestão dos riscos ou ao tipo 
de informação, ao formato e ao 
procedimento de notificação de incidentes, 
é necessário atribuir competências de 
execução à Comissão. Essas competências 
devem ser exercidas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho27.

(81) A fim de garantir condições 
uniformes para a aplicação das disposições 
pertinentes da presente diretiva relativas às 
disposições processuais necessárias ao 
funcionamento do grupo de cooperação e 
ao procedimento de notificação de 
incidentes, é necessário atribuir 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
nos termos do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho27.

__________________ __________________
27 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 27 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Alteração 75

Proposta de diretiva
Considerando 82

Texto da Comissão Alteração

(82) A Comissão deve avaliar 
regularmente a presente diretiva, em 
consulta com todas as partes interessadas, 
nomeadamente para decidir da eventual 
necessidade de a alterar à luz da evolução 
das condições sociais, políticas, 
tecnológicas ou do mercado.

(82) A Comissão deve avaliar 
regularmente a presente diretiva, em 
consulta com todas as partes interessadas, 
nomeadamente para decidir se é adequado 
propor alterações à luz da evolução das 
condições sociais, políticas, tecnológicas 
ou do mercado. No âmbito dessas 
avaliações, a Comissão deve analisar a 
pertinência dos setores, subsetores e tipos 
de entidades referidas nos anexos para o 
funcionamento da economia e da 
sociedade no que diz respeito à 
cibersegurança. A Comissão deve avaliar, 
nomeadamente, se os prestadores de 
serviços digitais que são classificados 
como plataformas em linha de muito 
grande dimensão na aceção do artigo 25.º 
do Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
[Mercado Único dos Serviços Digitais 
(Regulamento Serviços Digitais) ou como 
controladores de acesso na aceção do 
artigo 2.º, ponto 1, do Regulamento (UE) 
XXXX/XXXX [Disputabilidade e equidade 
dos mercados no setor digital 
(Regulamento Mercados Digitais)] devem 
ser designados entidades essenciais nos 
termos da presente diretiva. Além disso, a 
Comissão deve avaliar se é adequado 
alterar o anexo I da Diretiva 2020/1828 
do Parlamento Europeu e do Conselho1-A 
mediante o aditamento de uma referência 
à presente diretiva.
__________________



RR\1242692PT.docx 61/336 PE692.602v02-00

PT

1-A Diretiva (UE) 2020/1828 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de novembro de 2020, relativa a ações 
coletivas para proteção dos interesses 
coletivos dos consumidores e que revoga a 
Diretiva 2009/22/CE (JO L 409 de 
4.12.2020, p. 1).

 Alteração 76
Proposta de diretiva
Considerando 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(82-A) A presente diretiva estabelece 
requisitos de cibersegurança para os 
Estados-Membros, bem como para as 
entidades essenciais e importantes 
estabelecidas na União. Esses requisitos 
de cibersegurança devem igualmente ser 
cumpridos pelas instituições, órgãos, 
organismos e agências da União com base 
num ato legislativo da União.

Alteração 77

Proposta de diretiva
Considerando 82-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(82-B) A presente diretiva cria novas 
funções para a ENISA, reforçando assim 
o seu papel, e poderá também levar a que 
a ENISA seja obrigada a desempenhar as 
suas funções ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2019/881 a um nível mais elevado do 
que anteriormente. A fim de assegurar 
que a ENISA disponha dos recursos 
financeiros e humanos necessários para 
realizar as atividades existentes e novas 
no âmbito das suas funções, bem como 
para satisfazer eventuais normas mais 
elevadas resultantes do seu papel 
reforçado, o seu orçamento deverá ser 
aumentado em conformidade. Além disso, 
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com vista a garantir uma utilização 
eficiente dos recursos, a ENISA deve 
dispor de maior flexibilidade na forma 
como está autorizada a afetar recursos a 
nível interno, para que possa 
desempenhar as suas funções de forma 
eficaz e satisfazer as expectativas.

Alteração 78

Proposta de diretiva
Considerando 84

Texto da Comissão Alteração

(84) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, em especial o direito ao respeito 
da vida privada e das comunicações, a 
proteção dos dados pessoais, a liberdade de 
empresa, o direito de propriedade, o direito 
à ação perante um tribunal e o direito a ser 
ouvido. A presente diretiva deve ser 
aplicada de acordo com esses direitos e 
princípios,

(84) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos na Carta, em 
especial o direito ao respeito da vida 
privada e das comunicações, a proteção dos 
dados pessoais, a liberdade de empresa, o 
direito de propriedade, o direito à ação 
perante um tribunal e o direito a ser 
ouvido. Tal inclui o direito a um recurso 
efetivo perante um tribunal para os 
destinatários dos serviços prestados por 
entidades essenciais e importantes. A 
presente diretiva deve ser aplicada de 
acordo com esses direitos e princípios.

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Impõe aos Estados-Membros 
obrigações em matéria de supervisão e 
execução coerciva.

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se às 
entidades públicas e privadas qualificadas 
como entidades essenciais no anexo I e 
como entidades importantes no anexo II. 
Não se aplica às entidades consideradas 
micro e pequenas empresas na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão28.

1. A presente diretiva aplica-se às 
entidades essenciais e importantes 
públicas e privadas qualificadas como 
entidades essenciais no anexo I e como 
entidades importantes no anexo II que 
prestem os seus serviços ou desenvolvam 
as suas atividades na União. Não se aplica 
às pequenas empresas ou microempresas 
na aceção do artigo 2.º, n.ºs 2 e 3, do 
anexo da Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão28. Não é aplicável o artigo 3.º, 
n.º 4, do anexo da mesma Recomendação.

__________________ __________________
28 Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

28 Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

Alteração 81

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No entanto, a presente diretiva também se 
aplica às entidades referidas nos anexos I 
e II, independentemente da sua dimensão, 
nos casos em que:

A presente diretiva também se aplica às 
entidades essenciais e importantes, 
independentemente da sua dimensão, nos 
casos em que:

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma potencial perturbação do 
serviço prestado pela entidade possa afetar 
a segurança pública, a proteção pública ou 
a saúde pública;

d) Uma perturbação do serviço 
prestado pela entidade possa afetar a 
segurança pública, a proteção pública ou a 
saúde pública;

Alteração 83
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma potencial perturbação do 
serviço prestado pela entidade possa gerar 
riscos sistémicos, especialmente para os 
setores onde tal perturbação possa ter um 
impacto transfronteiriço;

e) Uma perturbação do serviço 
prestado pela entidade possa gerar riscos 
sistémicos, especialmente para os setores 
onde tal perturbação possa ter um impacto 
transfronteiriço;

Alteração 84

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem elaborar 
uma lista das entidades identificadas nos 
termos das alíneas b) a f) e apresentá-la à 
Comissão até [6 meses após o prazo de 
transposição]. Os Estados-Membros 
devem rever a lista regularmente, pelo 
menos de dois em dois anos, e atualizá-la 
quando necessário.

Suprimido

Alteração 85

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Até... [6 meses após o prazo de 
transposição], os Estados-Membros 
estabelecem uma lista das entidades 
essenciais e importantes, incluindo as 
entidades a que se refere o n.º 1 e as 
entidades identificadas nos termos do 
n.º 2, alíneas b) a f) e do artigo 24.º, n.º 1. 
Posteriormente, os Estados-Membros 
revêm e, quando necessário, atualizam 
essa lista com regularidade, pelo menos 
de dois em dois anos.

Alteração 86
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros garantem 
que as entidades essenciais e importantes 
apresentem pelo menos as seguintes 
informações às autoridades competentes: 
a) Nome da entidade;
b) Endereço e dados de contacto 
atualizados, incluindo endereços de 
correio eletrónico, gamas IP, números de 
telefone; e 
c) o(s) setor(es) e subsetor(es) referido(s) 
nos anexos I e II.
As entidades essenciais e importantes 
devem notificar sem demora quaisquer 
alterações dos dados fornecidos nos 
termos do primeiro parágrafo, e, em 
qualquer caso, no prazo de duas semanas 
a contar da data em que a alteração 
produz efeitos. Nesse sentido, a Comissão, 
com a assistência da ENISA, elabora, sem 
demora injustificada, orientações e 
modelos relativos às obrigações 
estabelecidas no presente número.

Alteração 87

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. Até... [6 meses após o prazo de 
transposição] e, posteriormente, de dois 
em dois anos, os Estados-Membros 
notificam:
a) a Comissão e o grupo de cooperação do 
número de todas as entidades essenciais e 
importantes identificadas para cada setor 
e subsetor referidos nos anexos I e II, e
b) a Comissão dos nomes das entidades 
identificadas nos termos do n.º 2, alíneas 
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b) a f).

Alteração 88

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo da Diretiva 2008/114/CE30 do 
Conselho e das Diretivas 2011/93/UE31 e 
2013/40/UE32 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

4. A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo da Diretiva 2008/114/EC30 do 
Conselho e das Diretivas 2011/93/UE31, 
2013/40/UE32 e 2002/58/CE32-A do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

__________________ __________________
30 Diretiva 2008/114/CE do Conselho, de 8 
de dezembro de 2008, relativa à 
identificação e designação das 
infraestruturas críticas europeias e à 
avaliação da necessidade de melhorar a sua 
proteção (JO L 345 de 23.12.2008, p. 75).

30 Diretiva 2008/114/CE do Conselho, de 8 
de dezembro de 2008, relativa à 
identificação e designação das 
infraestruturas críticas europeias e à 
avaliação da necessidade de melhorar a sua 
proteção (JO L 345 de 23.12.2008, p. 75).

31 Diretiva 2011/93/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro 
de 2011, relativa à luta contra o abuso 
sexual e a exploração sexual de crianças e 
a pornografia infantil, e que substitui a 
Decisão-Quadro 2004/68/JAI do Conselho 
(JO L 335 de 17.12.2011, p. 1).

31 Diretiva 2011/93/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro 
de 2011, relativa à luta contra o abuso 
sexual e a exploração sexual de crianças e 
a pornografia infantil, e que substitui a 
Decisão-Quadro 2004/68/JAI do Conselho 
(JO L 335 de 17.12.2011, p. 1).

32 Diretiva 2013/40/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de agosto de 
2013, relativa a ataques contra os sistemas 
de informação e que substitui a Decisão-
Quadro 2005/222/JAI do Conselho 
(JO L 218 de 14.8.2013, p. 8).

32 Diretiva 2013/40/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de agosto de 
2013, relativa a ataques contra os sistemas 
de informação e que substitui a Decisão-
Quadro 2005/222/JAI do Conselho 
(JO L 218 de 14.8.2013, p. 8).
32-A Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
setor das comunicações eletrónicas 
(Diretiva relativa à privacidade e às 
comunicações eletrónicas) (JO L 201 de 
31.7.2002, p. 37).

Alteração 89
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Nos casos em que disposições de 
atos setoriais de direito da União exijam 
que entidades essenciais ou importantes 
adotem medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança ou notifiquem incidentes 
ou ciberameaças significativas, e se tais 
exigências forem, na prática, pelo menos 
equivalentes às obrigações estabelecidas na 
presente diretiva, as correspondentes 
disposições desta última, incluindo a 
disposição em matéria de supervisão e 
execução coerciva estabelecida no capítulo 
VI, não se aplicam.

6. Nos casos em que disposições de 
atos setoriais de direito da União exijam 
que entidades essenciais ou importantes 
adotem medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança ou notifiquem incidentes, e 
se tais exigências forem, na prática, pelo 
menos equivalentes às obrigações 
estabelecidas na presente diretiva, as 
correspondentes disposições desta última, 
incluindo a disposição em matéria de 
supervisão e execução coerciva 
estabelecida no capítulo VI, não se 
aplicam. Sem demora injustificada, a 
Comissão emite orientações em relação à 
aplicação dos atos setoriais do direito da 
União, a fim de garantir que esses atos 
cumpram os requisitos de cibersegurança 
estabelecidos pela presente diretiva e que 
não haja nenhuma sobreposição ou 
incerteza jurídica. Na elaboração dessas 
orientações, a Comissão tem em conta as 
melhores práticas e os conhecimentos 
especializados da ENISA e do grupo de 
cooperação.

Alteração 90

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As entidades essenciais e 
importantes, as CSIRT e os fornecedores 
de tecnologias e serviços de segurança 
devem tratar dados pessoais, na medida 
do estritamente necessário e 
proporcionado para efeitos de 
cibersegurança e segurança da rede e das 
informações, para cumprir as obrigações 
previstas na presente diretiva. O 
tratamento dos dados pessoais ao abrigo 
da presente diretiva deve ser efetuado em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
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2016/679, nomeadamente o artigo 6.º.

Alteração 91

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. O tratamento de dados pessoais 
nos termos da presente diretiva, dos 
fornecedores de redes públicas de 
comunicações eletrónicas ou dos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público a que se refere o 
anexo I, ponto 8, deve ser efetuado em 
conformidade com a Diretiva 2002/58/CE.

Alteração 92

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A) «Quase incidente»: um 
acontecimento que poderia ter 
comprometido a disponibilidade, 
autenticidade, integridade ou 
confidencialidade dos dados, ou que 
poderia ter causado danos, mas que foi 
impedido de produzir o seu impacto 
negativo; 

Alteração 93

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 6)

Texto da Comissão Alteração

6) «Tratamento de incidentes»: todas 
as ações e procedimentos que visam a 
deteção, a análise e a contenção de um 
incidente, bem como a resposta a um 
incidente;

6) «Tratamento de incidentes»: todas 
as ações e procedimentos que visam a 
prevenção, a deteção, a análise e a 
contenção de um incidente, bem como a 
resposta a um incidente;
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Alteração 94

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A) «Risco»: a possibilidade de perda 
ou perturbação causada por um incidente, 
expressa como uma combinação da 
magnitude de tal perda ou perturbação e 
da probabilidade de ocorrência desse 
incidente;

Alteração 95

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11) uma especificação técnica na 
aceção do artigo 2.º, ponto 4, do 
Regulamento (UE) n.º 1025/2012;

11) «Especificação técnica»: uma 
especificação técnica na aceção do artigo 
2.º, ponto 20, do Regulamento (UE) n.º 
2019/881;

Alteração 96

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13) «Sistema de nomes de domínio 
(DNS)»: um sistema de nomes distribuídos 
hierarquicamente que permite aos 
utilizadores finais aceder a serviços e 
recursos na Internet;

13) «Sistema de nomes de domínio 
(DNS)»: um sistema de nomes distribuídos 
hierarquicamente que possibilita a 
identificação de serviços e recursos, 
permitindo que os dispositivos dos 
utilizadores finais utilizem os serviços de 
encaminhamento e de conectividade da 
Internet para aceder a esses serviços e 
recursos;

Alteração 97

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 14
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Texto da Comissão Alteração

14) «Prestador de serviços de DNS»: 
uma entidade que presta serviços de 
resolução recursiva ou autoritativa de 
nomes de domínio a utilizadores finais da 
Internet e a outros prestadores de serviços 
de DNS;

14) «Prestador de serviços de DNS»: 
uma entidade que presta:

Alteração 98

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 14 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) serviços abertos e públicos de 
resolução recursiva de nomes de domínio 
a utilizadores finais da Internet; ou

Alteração 99

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 14 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) serviços de resolução autoritativa 
de nomes de domínio, enquanto serviço 
suscetível de ser prestado por terceiros;

Alteração 100

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15) uma entidade a quem foi delegado 
um domínio de topo específico e que é 
responsável pela sua administração, 
incluindo o registo de nomes de domínio 
sob o domínio de topo e a operação técnica 
desse domínio de topo, incluindo a 
operação dos seus servidores de nomes, a 
manutenção das suas bases de dados e a 
distribuição de ficheiros da zona de 

15) «Registo de nomes de domínio de 
topo»: uma entidade a quem foi delegado 
um domínio de topo específico e que é 
responsável pela sua administração, 
incluindo o registo de nomes de domínio 
sob o domínio de topo e a operação técnica 
desse domínio de topo, incluindo a 
operação dos seus servidores de nomes, a 
manutenção das suas bases de dados e a 
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domínios de topo pelos servidores de 
nomes; «Serviço digital»:

distribuição de ficheiros da zona de 
domínios de topo pelos servidores de 
nomes, independentemente do facto de 
qualquer uma destas operações ser 
executada pela entidade ou ser 
externalizada;

Alteração 101

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

15-A) «Serviços de registo de nomes de 
domínio»: serviços prestados por registos 
e agentes de registo de nomes de domínio, 
prestadores de serviços de proteção da 
privacidade ou de registo de servidores 
intermediários, corretores ou 
revendedores de domínios e quaisquer 
outros serviços relacionados com o registo 
de nomes de domínio;

Alteração 102

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

23-A) «Rede pública de comunicações 
eletrónicas»: uma rede pública de 
comunicações eletrónicas na aceção do 
artigo 2.º, ponto 8, da Diretiva (UE) 
2018/1972;

Alteração 103

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 23-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

23-B) «Serviço de comunicações 
eletrónicas»: um serviço de comunicações 
eletrónicas na aceção do artigo 2.º, 
ponto 4, da Diretiva (UE) 2018/1972;
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Alteração 104

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar 
uma estratégia nacional de cibersegurança 
que defina objetivos estratégicos e medidas 
políticas e regulamentares adequadas, com 
vista a alcançar e a manter um elevado 
nível de cibersegurança. A estratégia 
nacional de cibersegurança deve incluir, 
em especial, o seguinte:

1. Os Estados-Membros devem adotar 
uma estratégia nacional de cibersegurança 
que defina os objetivos estratégicos, os 
recursos técnicos, organizacionais e 
financeiros necessários para atingir esses 
objetivos, bem como as medidas políticas e 
regulamentares adequadas, com vista a 
alcançar e a manter um elevado nível de 
cibersegurança. A estratégia nacional de 
cibersegurança deve incluir, em especial, o 
seguinte:

Alteração 105

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A definição dos objetivos e 
prioridades da estratégia de cibersegurança 
do Estado-Membro;

a) (Não se aplica à versão 
portuguesa.)

Alteração 106

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um quadro de governação para 
cumprir esses objetivos e prioridades, 
incluindo as políticas referidas no n.º 2 e as 
funções e responsabilidades das entidades 
e organismos públicos, bem como de 
outros intervenientes pertinentes;

b) Um quadro de governação para 
cumprir esses objetivos e prioridades, 
incluindo as políticas referidas no n.º 2;

Alteração 107

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Um quadro de repartição das 
funções e responsabilidades das entidades 
e organismos públicos, bem como de 
outros intervenientes pertinentes, que 
sustente a cooperação e coordenação, a 
nível nacional, entre as autoridades 
competentes designadas nos termos do 
artigo 7.º, n.º 1, e do artigo 8.º, n.º 1, o 
ponto de contacto único designado nos 
termos do artigo 8.º, n.º 3, e as CSIRT 
designadas nos termos do artigo 9.º;

Alteração 108

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma lista das diversas autoridades 
e intervenientes envolvidos na execução da 
estratégia nacional de cibersegurança;

e) Uma lista das diversas autoridades 
e intervenientes envolvidos na execução da 
estratégia nacional de cibersegurança, 
incluindo um ponto de contacto único em 
matéria de cibersegurança para as PME 
que preste apoio à aplicação das medidas 
específicas de cibersegurança;

Alteração 109

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Um quadro político para o reforço 
da cooperação entre as autoridades 
competentes ao abrigo da presente diretiva 
e da Diretiva (UE) XXXX/XXXX do 
Parlamento Europeu e do Conselho38 
[Diretiva Resiliência das Entidade Críticas] 
para efeitos de partilha de informações 
sobre incidentes e ciberameaças e do 
exercício de funções de supervisão.

f) Um quadro político para o reforço 
da cooperação entre as autoridades 
competentes ao abrigo da presente diretiva 
e da Diretiva (UE) XXXX/XXXX do 
Parlamento Europeu e do Conselho38 
[Diretiva Resiliência das Entidade 
Críticas], tanto a nível dos Estados-
Membros como entre estes, para efeitos de 
partilha de informações sobre incidentes e 
ciberameaças e do exercício de funções de 
supervisão.
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__________________ __________________
38 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

38 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

Alteração 110

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Uma avaliação do nível geral de 
sensibilização dos cidadãos para a 
cibersegurança.

Alteração 111

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Uma política em matéria de 
cibersegurança para cada setor abrangido 
pela presente diretiva;

Alteração 112

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Orientação relativas à inclusão e à 
especificação de requisitos em matéria de 
cibersegurança aplicáveis a produtos e 
serviços de TIC nos procedimentos de 
contratação pública;

b) Orientação relativas à inclusão e à 
especificação de requisitos em matéria de 
cibersegurança aplicáveis a produtos e 
serviços de TIC nos procedimentos de 
contratação pública, incluindo requisitos 
de cifragem e a utilização de produtos de 
cibersegurança de fonte aberta;

Alteração 113

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Uma política relacionada com a 
manutenção da disponibilidade geral e da 
integridade do núcleo público da Internet 
aberta;

d) Uma política relacionada com a 
manutenção da disponibilidade geral e da 
integridade do núcleo público da Internet 
aberta, incluindo a cibersegurança dos 
cabos submarinos de comunicações;

Alteração 114

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Uma política de promoção e de 
apoio ao desenvolvimento e integração de 
tecnologias emergentes, como a 
inteligência artificial, em ferramentas e 
aplicações que reforcem a 
cibersegurança;

Alteração 115

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Uma política destinada a promover 
a integração das ferramentas e aplicações 
de código aberto;

Alteração 116

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Uma política de apoio às 
instituições académicas e de investigação 
no desenvolvimento de ferramentas de 
cibersegurança e de infraestruturas de redes 
seguras;

f) Uma política de apoio às 
instituições académicas e de investigação 
no desenvolvimento, na melhoria e na 
implantação de ferramentas de 
cibersegurança e de infraestruturas de redes 
seguras;
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Alteração 117

Proposta de diretiva
Artigo 5.º – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Uma política para responder às 
necessidades específicas das PME, 
especialmente das que estão excluídas do 
âmbito da presente diretiva, no que 
respeita a orientações e apoio para 
melhorarem a sua resiliência a 
ciberameaças.

h) Uma política para promover a 
cibersegurança das PME, nomeadamente 
das que estão excluídas do âmbito da 
presente diretiva, que aborde as suas 
necessidades específicas e preste 
orientações e apoio facilmente acessíveis, 
incluindo orientações relativas aos 
desafios enfrentados na cadeia de 
fornecimento;

Alteração 118

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Uma política de promoção da 
ciber-higiene que inclua um conjunto de 
práticas e controlos de base e a 
sensibilização geral dos cidadãos para as 
ameaças e as melhores práticas em 
matéria de cibersegurança;

Alteração 119

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-B) Uma política de promoção da 
ciberdefesa ativa;

Alteração 120

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 2 – alínea h-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

h-C) Uma política para ajudar as 
autoridades a desenvolver competências e 
aumentar a compreensão das 
considerações de segurança necessárias 
para conceber, construir e gerir locais 
conectados;

Alteração 121

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea h-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-D) Uma política que aborde 
especificamente a ameaça do software de 
sequestro (ransomware) e impossibilite o 
modelo de negócio deste software;

Alteração 122

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea h-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-E) Uma política de apoio e promoção 
do estabelecimento de PPP no domínio da 
cibersegurança, incluindo os 
procedimentos e quadros de governação 
pertinentes;

Alteração 123

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
notificar as suas estratégias nacionais de 
cibersegurança à Comissão no prazo de 
três meses a contar da sua adoção. Os 
Estados-Membros podem excluir 
informações específicas da notificação, na 

3. Os Estados-Membros devem 
notificar as suas estratégias nacionais de 
cibersegurança à Comissão no prazo de 
três meses a contar da sua adoção. Os 
Estados-Membros podem excluir 
informações específicas da notificação, na 
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medida estritamente necessária para 
salvaguardar a segurança nacional.

medida necessária para salvaguardar a 
segurança nacional.

Alteração 124

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
avaliar as suas estratégias nacionais de 
cibersegurança pelo menos de quatro em 
quatro anos com base em indicadores-
chave de desempenho e, quando 
necessário, devem alterá-las. A pedido dos 
Estados-Membros, a Agência da União 
Europeia para a Cibersegurança (ENISA) 
deve ajudá-los a formular uma estratégia 
nacional e indicadores-chave de 
desempenho para a avaliação dessa 
estratégia.

4. Os Estados-Membros devem 
avaliar as suas estratégias nacionais de 
cibersegurança pelo menos de quatro em 
quatro anos com base em indicadores-
chave de desempenho e, quando 
necessário, devem alterá-las. A pedido dos 
Estados-Membros, a Agência da União 
Europeia para a Cibersegurança (ENISA) 
deve ajudá-los a formular uma estratégia 
nacional e indicadores-chave de 
desempenho para a avaliação dessa 
estratégia. A ENISA deve fornecer aos 
Estados-Membros orientações para 
alinharem as suas estratégias nacionais 
de cibersegurança já formuladas com os 
requisitos e obrigações estabelecidos na 
presente diretiva.

Alteração 125

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Divulgação coordenada de 
vulnerabilidades e registo europeu de 
vulnerabilidades

Divulgação coordenada de 
vulnerabilidades e base de dados europeia 
de vulnerabilidades

Alteração 126

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve 
designar uma das suas CSIRT a que se 

1. Cada Estado-Membro deve 
designar uma das suas CSIRT a que se 
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refere o artigo 9.º como coordenadora para 
efeitos da divulgação coordenada de 
vulnerabilidades. A CSIRT designada deve 
desempenhar o papel de intermediário de 
confiança, facilitando, quando necessário, 
a interação entre a entidade notificadora e o 
fabricante ou fornecedor de produtos ou 
prestador de serviços de TIC. Nos casos 
em que a vulnerabilidade notificada diga 
respeito a vários fabricantes ou 
fornecedores de produtos ou prestadores de 
serviços de TIC na União, a CSIRT 
designada por cada Estado-Membro em 
causa deve cooperar com a rede de CSIRT.

refere o artigo 9.º como coordenadora para 
efeitos da divulgação coordenada de 
vulnerabilidades. A CSIRT designada deve 
desempenhar o papel de intermediário de 
confiança, facilitando, a pedido da 
entidade notificadora, a interação entre a 
entidade notificadora e o fabricante ou 
fornecedor de produtos ou prestador de 
serviços de TIC. Nos casos em que a 
vulnerabilidade notificada diga respeito a 
vários fabricantes ou fornecedores de 
produtos ou prestadores de serviços de TIC 
na União, a CSIRT designada por cada 
Estado-Membro em causa deve cooperar 
com a rede de CSIRT.

Alteração 127

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A ENISA deve criar e manter um 
registo europeu de vulnerabilidades. Para 
tal, deve estabelecer e manter sistemas de 
informação, políticas e procedimentos 
adequados, tendo em vista, em especial, 
permitir que entidades importantes e 
essenciais e os respetivos fornecedores de 
redes e sistemas de informação divulguem 
e registem vulnerabilidades presentes nos 
produtos de TIC ou serviços de TIC, bem 
como proporcionar acesso às informações 
sobre vulnerabilidades constantes do 
registo a todas as partes interessadas. O 
registo deve incluir, em especial, 
informações que descrevam a 
vulnerabilidade, o produto de TIC ou os 
serviços de TIC afetados e a gravidade da 
vulnerabilidade em termos das 
circunstâncias em que pode ser explorada, 
a disponibilidade de correções e, na falta 
de correções, orientações destinadas aos 
utilizadores de produtos e serviços 
vulneráveis sobre formas de minimizar os 
riscos resultantes das vulnerabilidades 
divulgadas.

2. A ENISA deve criar e manter uma 
base de dados europeia de 
vulnerabilidades que tire partido do registo 
global de Vulnerabilidades e Exposições 
Comuns (CVE). Para tal, deve estabelecer 
e manter sistemas de informação, políticas 
e procedimentos adequados, e adotar as 
medidas técnicas e organizativas 
necessárias para garantir a segurança e a 
integridade da base de dados, tendo em 
vista, em especial, permitir que entidades 
importantes e essenciais e os respetivos 
fornecedores de redes e sistemas de 
informação, bem como as entidades não 
abrangidas pelo âmbito da presente 
diretiva e os respetivos fornecedores, 
divulguem e registem vulnerabilidades 
presentes nos produtos de TIC ou serviços 
de TIC. Todas as partes interessadas 
devem ter acesso às informações sobre as 
vulnerabilidades constantes da base de 
dados que disponham de correções ou 
medidas de atenuação. A base de dados 
deve incluir, em especial, informações que 
descrevam a vulnerabilidade, o produto de 
TIC ou os serviços de TIC afetados e a 
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gravidade da vulnerabilidade em termos 
das circunstâncias em que pode ser 
explorada e a disponibilidade de correções. 
Na falta de correções, devem ser incluídas 
na base de dados orientações destinadas 
aos utilizadores de produtos de ICT e 
serviços de ICT vulneráveis sobre formas 
de minimizar os riscos resultantes das 
vulnerabilidades divulgadas.

Alteração 128

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se um Estado-Membro designar 
mais do que uma autoridade competente 
referida no n.º 1, deve indicar claramente 
qual dessas autoridades competentes 
assumirá o papel de coordenadora para a 
gestão de incidentes e crises de grande 
escala.

Alteração 129

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve 
identificar capacidades, ativos e 
procedimentos passíveis de utilização em 
caso de crise, para os efeitos da presente 
diretiva.

2. (Não se aplica à versão 
portuguesa.)

Alteração 130

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão a designação das 
autoridades competentes a que se refere o 

4. Os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão a designação das 
autoridades competentes a que se refere o 
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n.º 1 e apresentar os respetivos planos 
nacionais de resposta a crises e incidentes 
de cibersegurança a que se refere o n.º 3 no 
prazo de três meses a contar da designação 
e da adoção desses planos. Os Estados-
Membros podem excluir informações 
específicas do plano, na medida 
estritamente necessária para salvaguardar a 
sua segurança nacional.

n.º 1 e apresentar à UE-CyCLONe os 
respetivos planos nacionais de resposta a 
crises e incidentes de cibersegurança a que 
se refere o n.º 3 no prazo de três meses a 
contar da designação e da adoção desses 
planos. Os Estados-Membros podem 
excluir informações específicas do plano, 
na medida estritamente necessária para 
salvaguardar a sua segurança nacional.

Alteração 131

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro deve 
designar um ponto de contacto único 
nacional para questões relacionadas com a 
cibersegurança (a seguir designado por 
«ponto de contacto único»). Caso um 
Estado-Membro designe apenas uma 
autoridade competente, esta é também o 
ponto de contacto único desse Estado-
Membro.

3. Cada Estado-Membro deve 
designar uma das autoridades 
competentes referidas no n.º 1 como ponto 
de contacto único nacional para questões 
relacionadas com a cibersegurança (a 
seguir designado por «ponto de contacto 
único»). Caso um Estado-Membro designe 
apenas uma autoridade competente, esta é 
também o ponto de contacto único desse 
Estado-Membro.

Alteração 132

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada ponto de contacto único 
desempenha uma função de ligação para 
assegurar a cooperação transfronteiriça das 
autoridades do seu Estado-Membro com as 
autoridades competentes de outros 
Estados-Membros e para assegurar a 
cooperação transetorial com outras 
autoridades nacionais competentes do seu 
Estado-Membro.

4. Cada ponto de contacto único 
desempenha uma função de ligação para 
assegurar a cooperação transfronteiriça das 
autoridades do seu Estado-Membro com as 
autoridades competentes de outros 
Estados-Membros, a Comissão e a ENISA 
e para assegurar a cooperação transetorial 
com outras autoridades nacionais 
competentes do seu Estado-Membro.

Alteração 133
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
certificar-se de que cada CSIRT dispõe dos 
recursos adequados para desempenhar 
eficazmente as suas funções, tal como 
definidas no artigo 10.º, n.º 2.

2. Os Estados-Membros devem 
certificar-se de que cada CSIRT dispõe dos 
recursos adequados e das capacidades 
técnicas necessárias para desempenhar 
eficazmente as suas funções, tal como 
definidas no artigo 10.º, n.º 2.

Alteração 134

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros devem 
garantir a possibilidade de um 
intercâmbio de informações eficaz, 
eficiente e seguro sobre todos os níveis de 
classificação entre as suas próprias 
CSIRT e as CSIRT de países terceiros no 
mesmo nível de classificação.

Alteração 135

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. As CSIRT devem, sem prejuízo da 
legislação da União, em especial do 
Regulamento (UE) 2016/679, cooperar 
com as CSIRT ou os organismos 
equivalentes nos países candidatos à 
adesão à UE e noutros países terceiros 
dos Balcãs Ocidentais e da Parceria 
Oriental e, sempre que possível, prestar-
lhes assistência em matéria de 
cibersegurança.

Alteração 136
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão, sem demora 
injustificada, as CSIRT designadas nos 
termos do n.º 1, a CSIRT coordenadora 
designada nos termos do artigo 6.º, n.º 1, e 
as respetivas funções desempenhadas em 
relação às entidades a que se referem os 
anexos I e II.

7. Os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão, sem demora 
injustificada, as CSIRT designadas nos 
termos do n.º 1 e a CSIRT coordenadora 
designada nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
incluindo as respetivas funções 
desempenhadas em relação às entidades 
essenciais e importantes.

Alteração 137

Proposta de diretiva
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos e funções das CSIRT Requisitos, capacidades técnicas e funções 
das CSIRT

Alteração 138

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

Texto da Comissão Alteração

c) As CSIRT devem estar equipadas 
com um sistema adequado de gestão e 
encaminhamento de pedidos, sobretudo 
para facilitar transferências eficazes e 
eficientes;

c) As CSIRT devem estar equipadas 
com um sistema adequado de 
classificação, encaminhamento e rastreio 
de pedidos, sobretudo para facilitar 
transferências eficazes e eficientes;

Alteração 139

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As CSIRT devem dispor de códigos 
de conduta adequados para garantir a 
confidencialidade e a credibilidade das 
suas operações;



PE692.602v02-00 84/336 RR\1242692PT.docx

PT

Alteração 140

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

Texto da Comissão Alteração

d) As CSIRT devem dispor de pessoal 
suficiente para assegurar a sua 
disponibilidade em qualquer momento;

d) As CSIRT devem dispor de pessoal 
suficiente para assegurar a sua 
disponibilidade em qualquer momento e 
garantir quadros de formação adequados 
para o seu pessoal;

Alteração 141

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

Texto da Comissão Alteração

e) As CSIRT devem estar equipadas 
com sistemas redundantes e dispor de um 
espaço de trabalho de recurso para 
assegurar a continuidade dos seus serviços;

e) As CSIRT devem estar equipadas 
com sistemas redundantes e dispor de um 
espaço de trabalho de recurso para 
assegurar a continuidade dos seus serviços, 
incluindo uma ampla conectividade entre 
redes, sistemas informação, serviços e 
dispositivos;

Alteração 142

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As CSIRT devem desenvolver, pelo 
menos, as seguintes capacidades técnicas:
a) a capacidade para monitorizar em 
tempo real ou quase real as redes e os 
sistemas de informação e para detetar 
anomalias;
b) a capacidade para apoiar a prevenção e 
deteção de intrusão;
c) a capacidade para recolher e realizar 
análises de dados forenses complexos e de 
aplicar engenharia inversa às 
ciberameaças;
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d) a capacidade para filtrar tráfego 
malicioso;
e) a capacidade para impor privilégios e 
controlos de autenticação e de acesso 
fortes; e
f) a capacidade para analisar 
ciberameaças.

Alteração 143

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Monitorizar ciberameaças, 
vulnerabilidades e incidentes a nível 
nacional;

a) monitorizar ciberameaças, 
vulnerabilidades e incidentes a nível 
nacional e obter informações sobre 
ameaças em tempo real;

Alteração 144

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ativar os mecanismos de alerta 
rápido, enviar mensagens de alerta, fazer 
comunicações e divulgar informações às 
entidades essenciais e importantes, bem 
como a outras partes interessadas, sobre 
ciberameaças, vulnerabilidades e 
incidentes;

b) Ativar os mecanismos de alerta 
rápido, enviar mensagens de alerta, fazer 
comunicações e divulgar informações às 
entidades essenciais e importantes, bem 
como a outras partes interessadas, sobre 
ciberameaças, vulnerabilidades e 
incidentes, se possível em tempo quase 
real;

Alteração 145

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Intervir em caso de incidentes; c) Intervir em caso de incidentes e 
prestar assistência às entidades 
envolvidas;
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Alteração 146

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A pedido de uma entidade, realizar 
uma análise proativa da rede e dos sistemas 
de informação utilizados para a prestação 
dos seus serviços;

e) A pedido de uma entidade ou em 
caso de ameaça grave à segurança 
nacional, realizar uma análise proativa da 
rede e dos sistemas de informação 
utilizados para a prestação dos seus 
serviços;

Alteração 147

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) A pedido de uma entidade, 
fornecer a habilitação e a configuração 
do registo da rede para proteger dados, 
incluindo dados pessoais, de exfiltração 
não autorizada;

Alteração 148

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Contribuir para a implantação de 
ferramentas seguras de partilha de 
informações nos termos do artigo 9.º, n.º 
3.

Alteração 149

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de facilitar a cooperação, as 
CSIRT devem promover a adoção e a 

4. A fim de facilitar a cooperação, as 
CSIRT devem promover a automatização 
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utilização de práticas, sistemas de 
classificação e taxonomias comuns ou 
normalizadas em relação aos seguintes 
aspetos:

do intercâmbio de informações, a adoção e 
a utilização de práticas, sistemas de 
classificação e taxonomias comuns ou 
normalizadas em relação aos seguintes 
aspetos:

Alteração 150

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as respetivas autoridades 
competentes ou as respetivas CSIRT 
recebem as notificações de incidentes, 
ciberameaças significativas e 
quase incidentes efetuadas nos termos da 
presente diretiva. Caso um Estado-
Membro decida que as suas CSIRT não 
receberão as referidas notificações, estas 
devem ter acesso, na medida necessária 
ao desempenho das suas funções, aos 
dados sobre os incidentes notificados 
pelas entidades essenciais e importantes, 
nos termos do artigo 20.º.

2. Os Estados-Membros asseguram 
que as respetivas CSIRT recebem as 
notificações de incidentes significativos 
nos termos do artigo 20.º, ciberameaças e 
quase incidentes nos termos do artigo 27.º 
através do ponto de entrada único a que 
se refere o artigo 20.º, n.º 4, alínea a). 

Alteração 151

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na medida necessária ao 
desempenho das funções e ao cumprimento 
das obrigações estabelecidas na presente 
diretiva de forma eficaz, os Estados-
Membros devem assegurar uma 
cooperação adequada entre as autoridades 
competentes e os pontos de contacto únicos 
e as autoridades policiais, as autoridades de 
proteção de dados, as autoridades 
responsáveis por infraestruturas críticas 
nos termos da Diretiva 
(UE) XXXX/XXXX [Diretiva Resiliência 
das Entidades Críticas] e as autoridades 

4. Na medida necessária ao 
desempenho das funções e ao cumprimento 
das obrigações estabelecidas na presente 
diretiva de forma eficaz, os Estados-
Membros devem assegurar uma 
cooperação adequada entre as autoridades 
competentes, os pontos de contacto únicos, 
as CSIRT, as autoridades policiais, as 
autoridades reguladoras nacionais ou 
outras autoridades competentes 
responsáveis por redes públicas de 
comunicações eletrónicas ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
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financeiras designadas em conformidade 
com o Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
do Parlamento Europeu e do Conselho39 
[Regulamento DORA] de cada Estado-
Membro.

público nos termos da Diretiva 
(UE) 2018/1972, as autoridades de 
proteção de dados, as autoridades 
responsáveis por infraestruturas críticas 
nos termos da Diretiva 
(UE) XXXX/XXXX [Diretiva Resiliência 
das Entidades Críticas] e as autoridades 
financeiras designadas em conformidade 
com o Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
do Parlamento Europeu e do Conselho39 
[Regulamento DORA] de cada Estado-
Membro de acordo com as respetivas 
competências.

__________________ __________________
39 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

39 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

Alteração 152

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que as respetivas autoridades 
competentes fornecem regularmente às 
autoridades competentes designadas nos 
termos da Diretiva (UE) XXXX/XXXX 
[Diretiva Resiliência das Entidades 
Críticas] informações sobre riscos de 
cibersegurança, ciberameaças e incidentes 
que afetem entidades essenciais 
identificadas como críticas, ou como 
entidades equivalentes a entidades críticas, 
nos termos da referida diretiva, bem como 
sobre as medidas adotadas pelas 
autoridades competentes em resposta a 
esses riscos e incidentes.

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que as respetivas autoridades 
competentes fornecem regularmente e em 
tempo útil às autoridades competentes 
designadas nos termos da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas] 
informações sobre riscos de 
cibersegurança, ciberameaças e incidentes 
que afetem entidades essenciais 
identificadas como críticas, ou como 
entidades equivalentes a entidades críticas, 
nos termos da referida diretiva, bem como 
sobre as medidas adotadas pelas 
autoridades competentes em resposta a 
esses riscos e incidentes.

Alteração 153

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O grupo de cooperação é composto por 
representantes dos Estados-Membros, da 
Comissão e da ENISA. O Serviço Europeu 
para a Ação Externa participa nas 
atividades do grupo de cooperação na 
qualidade de observador. As autoridades 
europeias de supervisão (AES), em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 5, 
alínea c), do 
Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
[Regulamento DORA], podem participar 
nas atividades do grupo de cooperação.

O grupo de cooperação é composto por 
representantes dos Estados-Membros, da 
Comissão e da ENISA. O Parlamento 
Europeu e o Serviço Europeu para a Ação 
Externa participam nas atividades do 
grupo de cooperação na qualidade de 
observadores. As autoridades europeias de 
supervisão (AES), em conformidade com o 
artigo 17.º, n.º 5, alínea c), do 
Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
[Regulamento DORA], podem participar 
nas atividades do grupo de cooperação.

Alteração 154

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se for caso disso, o grupo de cooperação 
pode convidar representantes de partes 
interessadas relevantes para participar nos 
seus trabalhos.

Se for caso disso, o grupo de cooperação 
pode convidar representantes de partes 
interessadas relevantes, como, por 
exemplo, o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e representantes da 
indústria, para participar nos seus 
trabalhos.

Alteração 155

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Proceder ao intercâmbio de boas 
práticas e informações sobre a aplicação da 
presente diretiva, nomeadamente no que 
respeita a ciberameaças, incidentes, 
vulnerabilidades, quase incidentes, 
iniciativas de sensibilização, ações de 
formação, exercícios e competências, 
desenvolvimento das capacidades, normas 
e especificações técnicas;

b) Proceder ao intercâmbio de boas 
práticas e informações sobre a aplicação da 
presente diretiva, nomeadamente no que 
respeita a ciberameaças, incidentes, 
vulnerabilidades, quase incidentes, 
iniciativas de sensibilização, ações de 
formação, exercícios e competências, 
desenvolvimento das capacidades, normas 
e especificações técnicas, bem como a 
identificação de entidades essenciais e 
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importantes;

Alteração 156

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Fazer um levantamento das 
soluções nacionais, de modo a promover a 
compatibilidade das soluções de 
cibersegurança aplicadas a cada setor 
específico na União;

Alteração 157

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Trocar pareceres e cooperar com a 
Comissão em novas iniciativas políticas no 
domínio da cibersegurança;

c) Trocar pareceres e cooperar com a 
Comissão em novas iniciativas políticas no 
domínio da cibersegurança e da coerência 
global dos requisitos específicos deste 
sector;

Alteração 158

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Discutir os relatórios das análises 
pelos pares a que se refere o artigo 16.º, 
n.º 7;

f) Discutir os relatórios das análises 
pelos pares a que se refere o artigo 16.º, 
n.º 7, e elaborar conclusões e 
recomendações;

Alteração 159

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Realizar avaliações coordenadas 
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dos riscos de segurança que possam ser 
iniciadas nos termos do artigo 19.º, n.º 1, 
em cooperação com a Comissão e a 
ENISA;

Alteração 160

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Apresentar à Comissão, para 
efeitos da avaliação a que se refere o 
artigo 35.º, relatórios sobre a experiência 
adquirida a nível estratégico e 
operacional;

Alteração 161

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-B) Fornecer uma avaliação anual, em 
cooperação com a ENISA, a Europol e as 
autoridades policiais nacionais, sobre os 
países terceiros que albergam criminosos 
que exploram software de sequestro 
(ransomware).

Alteração 162

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O grupo de cooperação reúne-se 
regularmente, pelo menos uma vez por 
ano, com o grupo para a resiliência das 
entidades críticas criado ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas], com 
vista a promover a cooperação estratégica 
e o intercâmbio de informações.

8. O grupo de cooperação reúne-se 
regularmente, pelo menos duas vezes por 
ano, com o grupo para a resiliência das 
entidades críticas criado ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas], com 
vista a facilitar a cooperação estratégica e 
o intercâmbio de informações.
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Alteração 163

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Facilitar a partilha e a 
transferência de tecnologia e de medidas, 
políticas, melhores práticas e quadros 
pertinentes entre as CSIRT;

Alteração 164

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Garantir a interoperabilidade no 
que respeita às normas de partilha de 
informações;

Alteração 165

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criada a Rede Europeia de 
Organizações de Coordenação de 
Cibercrises (UE-CyCLONe) para apoiar a 
gestão coordenada de crises e incidentes de 
cibersegurança em grande escala a nível 
operacional e para assegurar o intercâmbio 
regular de informações entre os Estados-
Membros e as instituições, órgãos e 
organismos da União.

1. É criada a Rede Europeia de 
Organizações de Coordenação de 
Cibercrises (UE-CyCLONe) para apoiar a 
gestão coordenada de crises e incidentes de 
cibersegurança em grande escala a nível 
operacional e para assegurar o intercâmbio 
regular de informações na matéria entre os 
Estados-Membros e as instituições, órgãos 
e organismos da União.

Alteração 166

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A UE-CyCLONe é constituída 2. A UE-CyCLONe é constituída 
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pelos representantes das autoridades de 
gestão de crises dos Estados-Membros 
designadas nos termos do artigo 7.º, pela 
Comissão e pela ENISA. A ENISA 
assegura os serviços de secretariado da 
rede e presta apoio ao intercâmbio seguro 
de informações.

pelos representantes das autoridades de 
gestão de crises dos Estados-Membros 
designadas nos termos do artigo 7.º, pela 
Comissão e pela ENISA. A ENISA 
assegura os serviços de secretariado da 
UE-CyCLONe e presta apoio ao 
intercâmbio seguro de informações.

Alteração 167

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A UE-CyCLONe presta 
regularmente informações ao grupo de 
cooperação sobre ciberameaças, incidentes 
e tendências, dedicando especial atenção 
ao seu impacto em entidades essenciais e 
importantes.

5. A UE-CyCLONe presta 
regularmente informações ao grupo de 
cooperação sobre incidentes e crises em 
grande escala, bem como sobre 
tendências, dedicando especial atenção ao 
seu impacto em entidades essenciais e 
importantes.

Alteração 168

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A ENISA deve elaborar, em 
cooperação com a Comissão, um relatório 
bienal sobre o estado da cibersegurança na 
União. Este relatório deve, nomeadamente, 
incluir uma análise dos seguintes aspetos:

1. A ENISA deve elaborar, em 
cooperação com a Comissão, um relatório 
bienal sobre o estado da cibersegurança na 
União e apresentá-lo ao Parlamento 
Europeu. Este relatório deve ser 
apresentado em formato legível por 
máquina e, nomeadamente, incluir uma 
análise dos seguintes aspetos:

Alteração 169

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O nível geral de sensibilização 
para a cibersegurança e de ciber-higiene 
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entre os cidadãos e as entidades, 
incluindo as PME, bem como o nível 
geral de segurança dos dispositivos 
conectados;

Alteração 170

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um índice de cibersegurança que 
contemple uma avaliação agregada do 
nível de maturidade das capacidades de 
cibersegurança.

c) Um índice de cibersegurança que 
contemple uma avaliação agregada do 
nível de maturidade das capacidades de 
cibersegurança em toda a União, 
incluindo o alinhamento das estratégias 
nacionais de cibersegurança dos Estados-
Membros;

Alteração 171

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório deve incluir 
recomendações políticas específicas para 
aumentar o nível de cibersegurança em 
toda a União e um resumo das 
constatações, para o período em questão, 
dos relatórios sobre a situação técnica da 
cibersegurança na UE elaborados pela 
ENISA em conformidade com o artigo 7.º, 
n.º 6, do Regulamento (UE) 2019/881.

2. O relatório deve incluir uma 
identificação dos obstáculos e 
recomendações políticas específicas para 
aumentar o nível de cibersegurança em 
toda a União e um resumo das 
constatações, para o período em questão, 
dos relatórios sobre a situação técnica da 
cibersegurança na UE elaborados pela 
ENISA em conformidade com o artigo 7.º, 
n.º 6, do Regulamento (UE) 2019/881.

Alteração 172

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A ENISA, em cooperação com a 
Comissão e com base nas orientações do 
grupo de cooperação e da rede de CSIRT, 
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deve elaborar a metodologia, incluindo as 
variáveis pertinentes do índice de 
cibersegurança a que se refere o n.º 1, 
alínea c).

Alteração 173

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Após consulta do grupo de 
cooperação e da ENISA e, o mais tardar, 
18 meses após a entrada em vigor da 
presente diretiva, a Comissão estabelece a 
metodologia e o conteúdo de um sistema 
de análises pelos pares destinado a avaliar 
a eficácia das políticas de cibersegurança 
dos Estados-Membros. As análises devem 
ser realizadas por peritos técnicos em 
cibersegurança provenientes de Estados-
Membros diferentes do Estado-Membro 
avaliado e devem incidir, no mínimo, nos 
seguintes aspetos:

1. Após consulta do grupo de 
cooperação e da ENISA e, o mais tardar, ... 
[18 meses após a entrada em vigor da 
presente diretiva], a Comissão estabelece a 
metodologia e o conteúdo de um sistema 
de análises pelos pares destinado a avaliar 
a eficácia das políticas de cibersegurança 
dos Estados-Membros. As análises pelos 
pares devem ser realizadas, em 
concertação com a ENISA, por peritos 
técnicos em cibersegurança provenientes 
de, pelo menos, dois Estados-Membros 
diferentes do Estado-Membro avaliado e 
devem incidir, no mínimo, nos seguintes 
aspetos:

Alteração 174

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) as capacidades operacionais e a 
eficácia das CSIRT,

iii) as capacidades operacionais e a 
eficácia das CSIRT na execução das suas 
funções;

Alteração 175

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os aspetos organizativos das 
análises pelos pares são decididos pela 

3. Os aspetos organizativos das 
análises pelos pares são decididos pela 
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Comissão, apoiada pela ENISA e após 
consulta do grupo de cooperação, e devem 
basear-se nos critérios definidos na 
metodologia a que se refere o n.º 1. As 
análises pelos pares devem avaliar os 
aspetos mencionados no n.º 1 no atinente a 
todos os Estados-Membros e setores, 
incluindo questões especificamente 
relacionadas com um ou vários Estados-
Membros ou um ou vários setores.

Comissão, apoiada pela ENISA e após 
consulta do grupo de cooperação, e devem 
basear-se nos critérios definidos na 
metodologia a que se refere o n.º 1. As 
análises pelos pares devem avaliar os 
aspetos mencionados no n.º 1 no atinente a 
todos os Estados-Membros e setores, 
incluindo questões especificamente 
relacionadas com um ou vários Estados-
Membros ou um ou vários setores. Os 
peritos designados que efetuam a análise 
devem comunicar estas questões 
específicas ao Estado-Membro que é 
sujeito a avaliação pelos pares, antes do 
início da análise.

Alteração 176

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Antes do início do processo de 
análise pelos pares, o Estado-Membro que 
é sujeito à análise pelos pares deve 
proceder a uma autoavaliação dos aspetos 
analisados e facultar essa autoavaliação 
aos peritos designados.

Alteração 177

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As análises pelos pares devem 
incluir visitas virtuais ou físicas aos locais 
e discussões fora do local. Tendo em conta 
o princípio da boa cooperação, os Estados-
Membros objeto da análise devem facultar 
aos peritos designados as informações 
solicitadas que sejam necessárias para a 
avaliação dos aspetos em análise. As 
informações obtidas durante o processo de 
análise pelos pares devem ser utilizadas 
exclusivamente para esse fim. Os peritos 

4. As análises pelos pares devem 
incluir visitas virtuais ou físicas aos locais 
e discussões fora do local. Tendo em conta 
o princípio da boa cooperação, os Estados-
Membros objeto da análise devem facultar 
aos peritos designados as informações 
solicitadas que sejam necessárias para a 
avaliação dos aspetos em análise. A 
Comissão, em cooperação com a ENISA, 
elabora códigos de conduta adequados 
nos quais devem assentar os métodos de 
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que participam na análise pelos pares não 
podem divulgar a terceiros quaisquer 
informações sensíveis ou confidenciais 
obtidas no decurso da referida análise.

trabalho dos peritos designados. As 
informações obtidas durante o processo de 
análise pelos pares devem ser utilizadas 
exclusivamente para esse fim. Os peritos 
que participam na análise pelos pares não 
podem divulgar a terceiros quaisquer 
informações sensíveis ou confidenciais 
obtidas no decurso da referida análise.

Alteração 178

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Estado-Membro deve assegurar 
que qualquer risco de conflito de interesses 
respeitante aos peritos designados é 
revelado, sem demora injustificada, aos 
outros Estados-Membros, à Comissão e à 
ENISA.

6. O Estado-Membro deve assegurar 
que qualquer risco de conflito de interesses 
respeitante aos peritos designados é 
revelado, antes do início no processo de 
análise pelos pares, aos outros Estados-
Membros, à Comissão e à ENISA.

Alteração 179

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os peritos que participam nas 
análises pelos pares devem elaborar 
relatórios sobre as constatações e 
conclusões dessas análises. Os relatórios 
devem ser apresentados à Comissão, ao 
grupo de cooperação, à rede de CSIRT e à 
ENISA. Os relatórios devem ser discutidos 
no seio do grupo de cooperação e da rede 
de CSIRT. Os relatórios podem ser 
publicados no sítio Web do grupo de 
cooperação.

7. Os peritos que participam nas 
análises pelos pares devem elaborar 
relatórios sobre as constatações e 
conclusões dessas análises. Os relatórios 
devem incluir recomendações que 
permitam melhorar os aspetos abrangidos 
pelo processo de análise pelos pares. Os 
relatórios devem ser apresentados à 
Comissão, ao grupo de cooperação, à rede 
de CSIRT e à ENISA. Os relatórios devem 
ser discutidos no seio do grupo de 
cooperação e da rede de CSIRT. Os 
relatórios podem ser publicados no sítio 
Web do grupo de cooperação e excluir 
informações sensíveis e confidenciais.

Alteração 180
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete igualmente aos Estados-
Membros garantir que os membros do 
órgão de direção frequentam regularmente 
ações de formação específicas, a fim de 
adquirirem conhecimentos e competências 
suficientes para compreenderem e 
avaliarem os riscos de segurança e as 
práticas de gestão, bem como o seu 
impacto nas operações da entidade.

2. Compete igualmente aos Estados-
Membros garantir que os membros do 
órgão de direção das entidades essenciais 
e importantes frequentam regularmente 
ações de formação específicas e incentivar 
as entidades essenciais e importantes a 
oferecer ações de formação semelhantes a 
todos os trabalhadores, a fim de 
adquirirem conhecimentos e competências 
suficientes para compreenderem e 
avaliarem os riscos de cibersegurança e as 
práticas de gestão, bem como o seu 
impacto nos serviços prestados pela 
entidade.

Alteração 181

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes tomam medidas técnicas e 
organizativas adequadas e proporcionadas 
para gerir os riscos que se colocam à 
segurança das redes e dos sistemas de 
informação que utilizam na prestação dos 
seus serviços. Essas medidas devem 
garantir um nível de segurança das redes e 
dos sistemas de informação adequado ao 
risco em causa, tendo em conta os 
progressos técnicos mais recentes.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes tomam medidas técnicas, 
operacionais e organizativas adequadas e 
proporcionadas para gerir os riscos que se 
colocam à segurança das redes e dos 
sistemas de informação que utilizam nas 
suas operações ou na prestação dos seus 
serviços e para impedir ou minimizar o 
impacto de incidentes nos destinatários 
dos seus serviços e noutros serviços. Essas 
medidas devem garantir um nível de 
segurança das redes e dos sistemas de 
informação adequado ao risco em causa, 
tendo em conta os progressos técnicos mais 
recentes e as normas europeias e 
internacionais.

Alteração 182
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tratamento de incidentes 
(prevenção, deteção e resposta a 
incidentes);

b) Tratamento de incidentes;

Alteração 183

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Gestão de crises e da continuidade 
das atividades;

c) Continuidade das atividades, como 
a gestão de cópias de segurança e a 
recuperação de desastres, e gestão de 
crises;

Alteração 184

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Segurança da cadeia de 
fornecimento, incluindo aspetos de 
segurança respeitantes às relações entre 
cada entidade e os respetivos fornecedores 
ou prestadores de serviços, tais como os 
prestadores de serviços de 
armazenamento e tratamento de dados ou 
serviços de segurança geridos;

d) Segurança da cadeia de 
fornecimento, incluindo aspetos de 
segurança respeitantes às relações entre 
cada entidade e os respetivos fornecedores 
ou prestadores de serviços;

Alteração 185

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Políticas e procedimentos (testes e 
auditoria) para avaliar a eficácia das 
medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança;

f) Políticas e procedimentos 
(formação, testes e auditoria) para avaliar a 
eficácia das medidas de gestão dos riscos 
de cibersegurança;
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Alteração 186

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Práticas básicas de higiene 
informática e formação em 
cibersegurança;

 Alteração 187

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A utilização de criptografia e 
cifragem.

g) A utilização de criptografia, como a 
cifragem, se oportuno;

Alteração 188

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) A utilização de soluções de 
autenticação multifatores ou de 
autenticação contínua, comunicações 
seguras de voz, vídeo e texto e sistemas 
seguros de comunicações de emergência 
no seio da entidade, se for caso disso.

Alteração 189
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso uma entidade conclua 
que os seus serviços ou as suas atribuições 
não estão em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no n.º 2, esta toma 
todas as medidas corretivas necessárias, 
sem demora injustificada, para assegurar a 

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso uma entidade conclua 
que os seus serviços ou as suas atribuições 
não estão em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no n.º 2, esta toma 
todas as medidas corretivas necessárias, 
apropriadas e proporcionadas, sem 
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conformidade do serviço em causa. demora injustificada, para assegurar a 
conformidade do serviço em causa.

Alteração 190

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode adotar atos de 
execução para definir as especificações 
técnicas e metodológicas dos elementos a 
que se refere o n.º 2. Na preparação 
desses atos, a Comissão segue o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 37.º, n.º 2, e cumpre, tanto quanto 
possível, normas internacionais e 
europeias, bem como as especificações 
técnicas aplicáveis.

Suprimido

Alteração 191

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 36.º 
para completar os elementos estabelecidos 
no n.º 2, a fim de ter em conta novas 
ciberameaças, avanços tecnológicos ou 
especificidades setoriais.

6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 36.º 
para completar os elementos estabelecidos 
no n.º 2 do presente artigo, a fim de ter em 
conta novas ciberameaças, avanços 
tecnológicos ou especificidades setoriais, 
bem como para completar a presente 
diretiva estabelecendo as especificações 
técnicas e metodológicas relativas às 
medidas referidas no n.º 2 do presente 
artigo.

Alteração 192

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em cooperação com a Comissão e a 1. Em cooperação com a Comissão e a 
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ENISA, o grupo de cooperação pode 
realizar avaliações coordenadas dos riscos 
de segurança de cadeias de fornecimento 
de produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos, tendo em conta fatores de risco de 
natureza técnica e, quando pertinente, de 
natureza não técnica.

ENISA, o grupo de cooperação pode 
realizar avaliações coordenadas dos riscos 
de segurança de cadeias de fornecimento 
de produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos e do sistema de informação e 
comunicação (SIC), tendo em conta 
fatores de risco de natureza técnica e, 
quando pertinente, de natureza não técnica.

Alteração 193

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta do grupo de 
cooperação e da ENISA, a Comissão deve 
identificar os produtos, sistemas ou 
serviços de TIC críticos específicos que 
podem ser sujeitos à avaliação coordenada 
dos riscos a que se refere o n.º 1.

2. Após consulta do grupo de 
cooperação e da ENISA e, se for caso 
disso, das partes interessadas pertinentes, 
a Comissão deve identificar os produtos, 
sistemas ou serviços de TIC e SIC críticos 
específicos que podem ser sujeitos à 
avaliação coordenada dos riscos a que se 
refere o n.º 1.

Alteração 194

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes notificam as autoridades 
competentes ou a CSIRT, sem demora 
injustificada e nos termos dos n.os 3 e 4, de 
qualquer incidente que tenha um impacto 
significativo na prestação dos seus 
serviços. Quando pertinente, essas 
entidades devem notificar os destinatários 
dos seus serviços, sem demora 
injustificada, de incidentes suscetíveis de 
afetar negativamente a prestação desse 
serviço. Compete aos Estados-Membros 
garantir que as referidas entidades 
comunicam, entre outras, quaisquer 
informações que permitam às autoridades 

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes notificam a CSIRT, sem 
demora injustificada e nos termos dos n.os 3 
e 4, de qualquer incidente significativo. 
Compete aos Estados-Membros garantir 
que as referidas entidades comunicam, 
entre outras, quaisquer informações que 
permitam à CSIRT determinar o eventual 
impacto transfronteiriço do incidente.
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competentes ou à CSIRT determinar o 
eventual impacto transfronteiriço do 
incidente.

Alteração 195

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes notificam as autoridades 
competentes ou a CSIRT, sem demora 
injustificada, de qualquer ciberameaça 
significativa identificada por essas 
entidades que pudesse ter dado origem a 
um incidente significativo.
Quando for o caso, as referidas entidades 
devem notificar, sem demora 
injustificada, os destinatários dos seus 
serviços potencialmente afetados por uma 
ciberameaça significativa das medidas 
proativas ou corretivas que estes podem 
tomar para responder a essa ameaça. 
Quando pertinente, as entidades devem 
igualmente notificar os referidos 
destinatários da própria ameaça. A 
notificação não acarreta 
responsabilidades acrescidas para a 
entidade notificadora.

Quando for o caso, os Estados-Membros 
devem velar por que as entidades 
essenciais e importantes informem os 
destinatários dos seus serviços, sem 
demora injustificada, das medidas de 
proteção ou corretivas contra incidentes 
específicos e riscos conhecidos que podem 
ser tomadas pelos destinatários. Quando 
pertinente, as entidades devem informar os 
destinatários dos seus serviços do 
incidente ou do próprio risco conhecido. 
A informação dos destinatários deve 
basear-se no princípio do «melhor esforço 
possível» e não deve sujeitar a entidade 
notificadora a uma maior 
responsabilidade.

Alteração 196

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Considera-se que um incidente é 
significativo se:

3. A fim de determinar a importância 
de um incidente devem ser tidos em conta 
os seguintes parâmetros, se estiverem 
disponíveis:
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Alteração 197

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tiver causado ou for suscetível de 
causar perturbações operacionais ou 
perdas financeiras substanciais à entidade 
em causa;

a) O número de destinatários dos 
serviços afetados pelo incidente;

Alteração 198

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tiver afetado ou for suscetível de 
afetar outras pessoas singulares ou 
coletivas, causando perdas materiais ou 
não materiais consideráveis.

b) A duração do incidente;

Alteração 199

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A repartição geográfica da zona 
afetada pelo incidente;

Alteração 200

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) A medida em que o funcionamento 
e a continuidade do serviço são afetados 
pelo incidente;

Alteração 201
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Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) A dimensão do impacto do 
incidente nas atividades económicas e 
sociais.

Alteração 202

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que, 
para efeitos da notificação prevista no 
n.º 1, as entidades em causa apresentam às 
autoridades competentes ou à CSIRT:

Os Estados-Membros devem garantir que, 
para efeitos da notificação prevista no 
n.º 1, as entidades em causa apresentam à 
CSIRT:

Alteração 203

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sem demora injustificada e, em 
qualquer caso, no prazo de 24 horas 
depois de terem tomado conhecimento do 
incidente, uma notificação inicial que, se 
for o caso, deve indicar se o incidente foi 
presumivelmente causado por um ato 
ilícito ou malicioso;

a) Uma notificação inicial do 
incidente significativo, que deve conter as 
informações de que a entidade 
notificadora dispõe com base nos 
melhores esforços, como a seguir 
indicado:

 Alteração 204

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) no caso de incidentes que 
perturbem significativamente a 
disponibilidade dos serviços prestados 
pela entidade, a CSIRT deve ser 
notificada sem demora injustificada e, em 
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qualquer caso, no prazo de 24 horas após 
ter tomado conhecimento do incidente;

Alteração 205

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) no caso de incidentes que tenham 
um impacto significativo na entidade, mas 
não na disponibilidade dos serviços 
prestados por essa entidade, a CSIRT deve 
ser notificada sem demora injustificada e, 
em qualquer caso, no prazo de 72 horas 
após ter tomado conhecimento do 
incidente;

Alteração 206

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) no caso de incidentes que tenham 
um impacto significativo nos serviços de 
um prestador de serviços de confiança, na 
aceção do artigo 3.º, ponto 19, do 
Regulamento (UE) n.º 910/2014, ou nos 
dados pessoais conservados por esse 
prestador de serviços de confiança, a 
CSIRT deve ser notificada sem demora 
injustificada e, em qualquer caso, no 
prazo de 24 horas após ter tomado 
conhecimento do incidente;

Alteração 207

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A pedido de uma autoridade 
competente ou de uma CSIRT, um 
relatório intercalar com informações 

b) Um relatório intercalar com 
informações atualizadas importantes sobre 
a situação, a pedido de uma CSIRT;
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atualizadas importantes sobre a situação;

Alteração 208

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) O mais tardar um mês após a 
notificação mencionada na alínea a), um 
relatório final que contenha, no mínimo, os 
seguintes elementos:

c) O mais tardar um mês após a 
notificação inicial, um relatório completo 
que contenha, no mínimo, os seguintes 
elementos:

Alteração 209

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Caso o incidente esteja em curso 
no momento da apresentação do relatório 
completo referido na alínea c), deve ser 
apresentado um relatório final um mês 
depois de o incidente ser resolvido.

Alteração 210

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
que, em casos devidamente justificados e 
com a concordância das autoridades 
competentes ou da CSIRT, a entidade em 
causa poderá não cumprir os prazos 
estabelecidos nas alíneas a) e c).

Os Estados-Membros devem estabelecer 
que, em casos devidamente justificados e 
com a concordância da CSIRT, a entidade 
em causa poderá não cumprir os prazos 
estabelecidos na alínea a), subalíneas (i) e 
(ii), e na alínea c). Os Estados-Membros 
devem assegurar a confidencialidade e a 
proteção adequada de informações 
sensíveis sobre incidentes partilhadas com 
CSIRT e devem adotar medidas e 
procedimentos para a partilha e a 
reutilização de informações sobre 
incidentes.
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Alteração 211

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
instituir um ponto de entrada único para 
todas as notificações exigidas pela 
presente diretiva e por outra legislação 
pertinente da União. A ENISA, em 
colaboração com o grupo de cooperação, 
deve criar e melhorar de forma contínua 
modelos comuns de notificação por meio 
de orientações destinadas a simplificar e 
racionalizar a comunicação das 
informações exigidas pelo direito da 
União e a reduzir o ónus sobre as 
entidades notificadoras.

Alteração 212

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. As entidades essenciais e 
importantes a que se refere o artigo 24.º, 
n.º 1, podem cumprir os requisitos 
previstos no n.º 1 do presente artigo, 
notificando a CSIRT do Estado-Membro 
em que as entidades têm o 
estabelecimento principal na União e 
notificando as entidades essenciais e 
importantes a que prestam serviços de 
qualquer incidente significativo que se 
saiba ter impacto no destinatário dos 
serviços.

Alteração 213

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. No prazo de 24 horas após a 
receção da notificação inicial a que se 
refere o n.º 4, alínea a), as autoridades 
nacionais competentes ou a CSIRT devem 
apresentar uma resposta à entidade 
notificadora que forneça, designadamente, 
as suas observações iniciais sobre o 
incidente e, a pedido da entidade, 
orientações sobre a aplicação de possíveis 
medidas de atenuação. Nos casos em que a 
CSIRT não tenha recebido a notificação a 
que se referem o n.º 1, as orientações 
devem ser fornecidas pela autoridade 
competente, em colaboração com a 
CSIRT. A CSIRT deve prestar apoio 
técnico adicional, caso a entidade em causa 
o solicite. Nos casos em que se suspeite da 
natureza criminosa do incidente, as 
autoridades nacionais competentes ou a 
CSIRT devem fornecer igualmente 
orientações sobre a notificação do 
incidente às autoridades policiais.

5. No prazo de 24 horas após a 
receção da notificação inicial a que se 
refere o n.º 4, alínea a), a CSIRT deve 
apresentar uma resposta à entidade 
notificadora que forneça, designadamente, 
as suas observações iniciais sobre o 
incidente e, a pedido da entidade, 
orientações e aconselhamento exequível 
sobre a aplicação de possíveis medidas de 
atenuação. A CSIRT deve prestar apoio 
técnico adicional, caso a entidade em causa 
o solicite. Nos casos em que se suspeite da 
natureza criminosa do incidente, a CSIRT 
deve fornecer igualmente orientações sobre 
a notificação do incidente às autoridades 
policiais. A CSIRT pode partilhar 
informações sobre o incidente com outras 
entidades importantes e essenciais, 
assegurando a confidencialidade das 
informações prestadas pela entidade 
notificadora.

Alteração 214

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quando pertinente, e em particular 
se o incidente a que se refere o n.º 1 disser 
respeito a dois ou mais Estados-Membros, 
a autoridade competente ou a CSIRT deve 
informar os outros Estados-Membros 
afetados e a ENISA do incidente. Ao fazê-
lo, as autoridades competentes, as CSIRT 
e os pontos de contacto únicos devem 
salvaguardar, de acordo com o direito da 
União ou com a legislação nacional 
conforme com o direito da União, a 
segurança e os interesses comerciais da 
entidade, bem como a confidencialidade 
das informações prestadas.

6. Quando pertinente, e em particular 
se o incidente a que se refere o n.º 1 disser 
respeito a dois ou mais Estados-Membros, 
a CSIRT deve informar os outros Estados-
Membros afetados e a ENISA do incidente 
e prestar as informações necessárias. Ao 
fazê-lo, as CSIRT e os pontos de contacto 
únicos devem salvaguardar, de acordo com 
o direito da União ou com a legislação 
nacional conforme com o direito da União, 
a segurança e os interesses comerciais da 
entidade, bem como a confidencialidade 
das informações prestadas.
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Alteração 215

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Nos casos em que seja necessário 
sensibilizar o público para evitar um 
incidente ou para responder a um incidente 
em curso, ou em que a divulgação do 
incidente seja de interesse público, a 
autoridade competente ou a CSIRT e, se 
for o caso, as autoridades ou as CSIRT 
dos outros Estados-Membros afetados 
podem, após consulta da entidade em 
causa, informar o público do incidente ou 
exigir que a entidade o faça.

7. Nos casos em que seja necessário 
sensibilizar o público para evitar um 
incidente ou para responder a um incidente 
em curso, ou em que a divulgação do 
incidente seja de interesse público, a 
CSIRT e, se for o caso, as CSIRT dos 
outros Estados-Membros afetados podem, 
após consulta da entidade em causa, 
informar o público do incidente ou exigir 
que a entidade o faça.

Alteração 216

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. As CSIRT devem fornecer, sem 
demora injustificada, ao ponto de 
contacto único e, se for caso disso, às 
autoridades competentes as informações 
sobre incidentes significativos notificadas 
nos termos do n.º 1.

Alteração 217

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A pedido da autoridade 
competente ou da CSIRT, o ponto de 
contacto único deve transmitir as 
notificações recebidas nos termos dos n.os 1 
e 2 aos pontos de contacto únicos dos 
outros Estados-Membros afetados.

8. A pedido da CSIRT, o ponto de 
contacto único deve transmitir as 
notificações recebidas nos termos do n.º 1 
aos pontos de contacto únicos dos outros 
Estados-Membros afetados, garantindo a 
confidencialidade e a proteção adequada 
das informações prestadas pela entidade 
notificadora.
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Alteração 218

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O ponto de contacto único deve 
apresentar mensalmente à ENISA um 
relatório de síntese que inclua dados 
anonimizados e agregados sobre os 
incidentes, as ciberameaças significativas e 
os quase incidentes notificados nos termos 
dos n.os 1 e 2 e do artigo 27.º A fim de 
contribuir para a comparabilidade das 
informações apresentadas, a ENISA pode 
emitir orientações técnicas sobre os 
parâmetros das informações a incluir no 
relatório de síntese.

9. O ponto de contacto único deve 
apresentar mensalmente à ENISA um 
relatório de síntese que inclua dados 
anonimizados e agregados sobre os 
incidentes, as ciberameaças significativas e 
os quase incidentes notificados nos termos 
do n.º 1 do presente artigo e do artigo 27.º 
A fim de contribuir para a comparabilidade 
das informações apresentadas, a ENISA 
pode emitir orientações técnicas sobre os 
parâmetros das informações a incluir no 
relatório de síntese.

Alteração 219

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. As autoridades competentes devem 
fornecer às autoridades competentes 
designadas nos termos da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas] 
informações sobre os incidentes e as 
ciberameaças notificadas nos termos dos 
n.os 1 e 2 por entidades essenciais 
identificadas como entidades críticas, ou 
por entidades equivalentes a entidades 
críticas, nos termos da diretiva 
supramencionada.

10. As autoridades competentes devem 
fornecer às autoridades competentes 
designadas nos termos da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas] 
informações sobre os incidentes e as 
ciberameaças notificadas nos termos do 
n.º 1 do presente artigo e do artigo 27.º por 
entidades essenciais identificadas como 
entidades críticas, ou por entidades 
equivalentes a entidades críticas, nos 
termos da diretiva supramencionada.

Alteração 220

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Comissão pode adotar atos de 11. A Comissão pode adotar atos de 
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execução que especifiquem o tipo de 
informações, o formato e o procedimento 
das notificações apresentadas nos termos 
dos n.os 1 e 2. A Comissão pode ainda 
adotar atos de execução que especifiquem 
os casos em que um incidente deve ser 
considerado significativo, conforme 
referido no n.º 3. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 37.º, n.º 2.

execução que especifiquem o 
procedimento das notificações 
apresentadas nos termos do n.º 1 do 
presente artigo e do artigo 27.º. Esses atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 37.º, n.º 2.

Alteração 221

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 36.º para completar a presente 
diretiva, especificando o tipo de 
informações que devem ser transmitidas 
nos termos do n.º 1 do presente artigo e os 
parâmetros que devem ser tidos em conta 
para a determinação da importância de 
um incidente, na aceção do n.º 3 do 
presente artigo.

Alteração 222

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de demonstrar o 
cumprimento de certos requisitos 
estabelecidos no artigo 18.º, os Estados-
Membros podem exigir que as entidades 
essenciais e importantes certifiquem 
determinados produtos de TIC, serviços de 
TIC e processos de TIC no âmbito de 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança específicos adotados nos 
termos do artigo 49.º do Regulamento 
(UE) 2019/881. Os produtos, serviços e 

1. Seguindo as orientações da 
ENISA, da Comissão e do grupo de 
cooperação, os Estados-Membros devem 
incentivar as entidades essenciais e 
importantes a certificarem determinados 
produtos de TIC, serviços de TIC e 
processos de TIC, quer desenvolvidos pela 
entidade essencial ou importante, quer 
fornecidos por terceiros, no âmbito de 
sistemas europeus de cibersegurança 
adotados nos termos do artigo 49.º do 
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processos sujeitos a certificação podem ser 
desenvolvidos por uma entidade essencial 
ou importante ou ser adquiridos a 
terceiros.

Regulamento (UE) 2019/881 ou, se ainda 
não estiverem disponíveis, no âmbito de 
sistemas semelhantes de certificação 
reconhecidos a nível internacional. Além 
disso, os Estados-Membros devem 
incentivar as entidades essenciais e 
importantes a utilizarem serviços de 
confiança qualificados nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 910/2014.

Alteração 223

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados que especifiquem as 
categorias de entidades essenciais 
obrigadas a obter um certificado e os 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança a que devem recorrer para 
o efeito nos termos do n.º 1. Os atos 
delegados são adotados em conformidade 
com o artigo 36.º.

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 36.º 
para completar a presente diretiva, 
especificando as categorias de entidades 
essenciais e importantes obrigadas a obter 
um certificado ao abrigo de sistemas 
europeus de cibersegurança específicos, 
nos termos do artigo 49.º do Regulamento 
(UE) 2019/881. Esses atos delegados 
devem ser tomados em consideração 
sempre que sejam identificados níveis 
insuficientes de cibersegurança, devem 
ser precedidos de uma avaliação de 
impacto e devem prever um período de 
execução.

Alteração 224

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode solicitar à ENISA 
a elaboração de um projeto de sistema nos 
termos do artigo 48.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) 2019/881 nos casos em 
que não exista um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança adequado 
para os efeitos do n.º 2.

3. A Comissão, após consulta do 
grupo de cooperação e do Grupo Europeu 
para a Certificação da Cibersegurança, 
pode solicitar à ENISA a elaboração de um 
projeto de sistema nos termos do 
artigo 48.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) 2019/881 nos casos em 
que não exista um sistema europeu de 
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certificação da cibersegurança adequado 
para os efeitos do n.º 2.

Alteração 225

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A ENISA deve formular, em 
colaboração com os Estados-Membros, 
recomendações e orientações sobre os 
domínios técnicos que devem ser 
considerados no âmbito do n.º 1, bem 
como sobre as normas já existentes, 
incluindo as normas nacionais dos Estados-
Membros, que permitiriam abranger esses 
domínios.

2. A ENISA deve formular, em 
colaboração com os Estados-Membros e, 
se for caso disso, após consulta das partes 
interessadas pertinentes, recomendações e 
orientações sobre os domínios técnicos que 
devem ser considerados no âmbito do n.º 1, 
bem como sobre as normas já existentes, 
incluindo as normas nacionais dos Estados-
Membros, que permitiriam abranger esses 
domínios.

Alteração 226

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão, em colaboração com 
a ENISA, deve apoiar e promover o 
desenvolvimento e a aplicação das normas 
estabelecidas pelos organismos de 
normalização internacionais e da União 
pertinentes, tendo em vista a aplicação 
convergente do artigo 18.º, n.os 1 e 2. A 
Comissão deve apoiar a atualização das 
normas à luz da evolução tecnológica.

Alteração 227

Proposta de diretiva
Artigo 23 – título

Texto da Comissão Alteração

Bases de dados dos nomes de domínio e 
dos dados de registo

Estrutura de bases de dados dos nomes de 
domínio e dos dados de registo
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Alteração 228

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com vista a contribuir para a 
segurança, a estabilidade e a resiliência do 
DNS, os Estados-Membros devem garantir 
que os registos de domínios de topo e as 
entidades que prestam serviços de registo 
de nomes de domínio a esses registos 
recolhem e mantêm dados exatos e 
completos relativos ao registo de nomes de 
domínio numa base de dados específica, 
com a devida diligência, em conformidade 
com a legislação da União em matéria de 
proteção de dados no que respeita aos 
dados pessoais.

1. Com vista a contribuir para a 
segurança, a estabilidade e a resiliência do 
DNS, os Estados-Membros devem exigir 
que os registos de domínios de topo e as 
entidades que prestam serviços de registo 
de nomes de domínio recolham e 
mantenham dados exatos, verificados e 
completos relativos ao registo de nomes de 
domínio numa estrutura de base de dados 
prevista para o efeito. 

Alteração 229

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as bases de dados relativos 
ao registo de nomes de domínio a que se 
refere o n.º 1 contêm as informações 
necessárias para identificar e contactar os 
titulares dos nomes de domínio e os pontos 
de contacto que administram os nomes de 
domínio sob o domínio de topo.

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a estrutura de bases de 
dados relativos ao registo de nomes de 
domínio a que se refere o n.º 1 contém as 
informações necessárias, que devem 
incluir, pelo menos, o nome, o endereço 
físico e de correio eletrónico, bem como o 
número de telefone dos requerentes do 
registo, para identificar e contactar os 
titulares dos nomes de domínio e os pontos 
de contacto que administram os nomes de 
domínio sob o domínio de topo.

Alteração 230

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem ainda 
garantir que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos dispõem de políticas e 
procedimentos para assegurar que as bases 
de dados contêm informações exatas e 
completas. Os Estados-Membros devem 
certificar-se de que essas políticas e 
procedimentos são tornados públicos.

3. Os Estados-Membros devem ainda 
garantir que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio dispõem de 
políticas e procedimentos para assegurar 
que a estrutura de bases de dados contém 
informações exatas, verificadas e 
completas. Os Estados-Membros devem 
certificar-se de que essas políticas e 
procedimentos são tornados públicos.

Alteração 231

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos publicam, sem demora 
injustificada após o registo de um nome de 
domínio, os dados relativos ao registo do 
domínio que não sejam dados pessoais.

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio tornem 
públicos, sem demora injustificada após o 
registo de um nome de domínio, os dados 
relativos ao registo do domínio que não 
sejam dados pessoais. No caso das pessoas 
coletivas que sejam requerentes de 
registo, os dados relativos ao registo do 
domínio acessíveis ao público devem 
incluir, pelo menos, o nome, o endereço 
físico e de correio eletrónico, bem como o 
número de telefone dos requerentes de 
registo.

Alteração 232

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 

5. Os Estados-Membros devem exigir 
que os registos de domínios de topo e as 
entidades que prestam serviços de registo 
de nomes de domínio concedam acesso a 
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registos concedem acesso a dados 
específicos relativos ao registo de nomes 
de domínio aos requerentes legítimos de 
acesso que apresentem um pedido lícito e 
devidamente justificado, em conformidade 
com a legislação da União em matéria de 
proteção de dados. Os Estados-Membros 
devem assegurar que os registos de 
domínios de topo e as entidades que 
prestam serviços de registo de nomes de 
domínio a esses registos respondem a 
todos os pedidos de acesso sem demora 
injustificada. Compete aos Estados-
Membros garantir que as políticas e 
procedimentos de divulgação dos referidos 
dados são tornados públicos.

dados específicos relativos ao registo de 
nomes de domínio, incluindo dados 
pessoais, aos requerentes legítimos de 
acesso que apresentem um pedido 
devidamente justificado, em conformidade 
com a legislação da União em matéria de 
proteção de dados. Os Estados-Membros 
devem exigir que os registos de domínios 
de topo e entidades que prestam serviços 
de registo de nomes de domínio 
respondam sem demora injustificada e, 
em qualquer caso, no prazo de 72 horas a 
contar da receção dos pedidos de acesso. 
Compete aos Estados-Membros garantir 
que as políticas e procedimentos de 
divulgação dos referidos dados são 
tornados públicos.

Alteração 233

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da presente diretiva, 
considera-se que as entidades referidas no 
n.º 1 têm o seu estabelecimento principal 
na União no Estado-Membro em que são 
tomadas as decisões relacionadas com as 
medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança. Se tais decisões não forem 
tomadas num estabelecimento situado na 
União, considera-se que o estabelecimento 
principal se situa no Estado-Membro em 
que as entidades têm o estabelecimento 
com o maior número de trabalhadores na 
União.

2. Para efeitos da presente diretiva, 
considera-se que as entidades referidas no 
n.º 1 têm o seu estabelecimento principal 
na União no Estado-Membro em que são 
tomadas as decisões relacionadas com as 
medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança. Se tais decisões não forem 
tomadas num estabelecimento situado na 
União, considera-se que o estabelecimento 
principal é o que se situa no Estado-
Membro em que as entidades têm o 
estabelecimento com o maior número de 
trabalhadores na União ou o 
estabelecimento onde são levadas a cabo 
as operações de cibersegurança.

Alteração 234

Proposta de diretiva
Artigo 25 – título
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Texto da Comissão Alteração

Registo de entidades essenciais e 
importantes

Registo da ENISA

Alteração 235

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A ENISA deve criar e manter um 
registo das entidades essenciais e 
importantes referidas no artigo 24.º, n.º 1. 
As entidades devem fornecer as seguintes 
informações à ENISA até [o mais tardar 
12 meses após a entrada em vigor da 
diretiva]:

1. A ENISA deve criar e manter um 
registo seguro das entidades essenciais e 
importantes referidas no artigo 24.º, n.º 1, 
que deve conter as seguintes informações:

Alteração 236

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Contactos atualizados, incluindo 
endereços de correio eletrónico e números 
de telefone das entidades.

c) Contactos atualizados, incluindo 
endereços de correio eletrónico, séries IP, 
números de telefone e setores e subsetores 
pertinentes das entidades a que se referem 
os anexos I e II.

Alteração 237

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até ... [12 meses após a data de entrada 
em vigor da presente diretiva], as 
entidades essenciais e importantes devem 
transmitir à ENISA as informações 
referidas no primeiro parágrafo.

Alteração 238
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Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do Regulamento 
(UE) 2016/679, os Estados-Membros 
devem assegurar que as entidades 
essenciais e importantes podem proceder 
ao intercâmbio de informações pertinentes 
sobre cibersegurança, nomeadamente 
relacionadas com ciberameaças, 
vulnerabilidades, indicadores de exposição 
a riscos, táticas, técnicas e procedimentos, 
alertas de cibersegurança e ferramentas de 
configuração, desde que tal partilha de 
informações:

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes, assim como outras entidades 
pertinentes não abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva, possam 
proceder ao intercâmbio de informações 
pertinentes sobre cibersegurança, 
nomeadamente relacionadas com 
ciberameaças, quase incidentes, 
vulnerabilidades, técnicas e 
procedimentos, metadados e dados 
relativos ao conteúdo, indicadores de 
exposição a riscos, táticas hostis, formas 
de funcionamento, informações 
específicas sobre intervenientes, alertas de 
cibersegurança, táticas de espionagem 
industrial e configurações recomendadas 
para as ferramentas de segurança, desde 
que esse intercâmbio de informações:

Alteração 239

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Reforce o nível de cibersegurança, 
em especial ao sensibilizar para as 
ciberameaças, limitar ou impedir a sua 
capacidade de disseminação e apoiar um 
leque de capacidades defensivas, a 
correção e divulgação de vulnerabilidades, 
as técnicas de deteção de ameaças, as 
estratégias de atenuação ou as fases de 
resposta e recuperação.

b) Reforce o nível de cibersegurança, 
em especial ao sensibilizar para as 
ciberameaças, limitar ou impedir a sua 
capacidade de disseminação, apoiar um 
leque de capacidades defensivas, a 
correção e divulgação de vulnerabilidades, 
as técnicas de deteção contenção e 
prevenção de ameaças, as estratégias de 
atenuação ou as fases de resposta e 
recuperação, ou promover a investigação 
colaborativa de ciberameaças entre 
entidades públicas e privadas.

Alteração 240
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Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o intercâmbio de 
informações ocorre no seio de 
comunidades de confiança de entidades 
essenciais e importantes. Tal intercâmbio 
deve ser executado mediante acordos de 
partilha de informações que protejam a 
natureza potencialmente sensível das 
informações partilhadas e sejam 
conformes com as regras do direito da 
União a que se refere o n.º 1.

2. Os Estados-Membros devem 
facilitar o intercâmbio de informações, 
permitindo a criação de comunidades de 
confiança de entidades essenciais e 
importantes e dos seus prestadores de 
serviços ou, se for caso disso, de outros 
fornecedores. Tal intercâmbio deve ser 
executado mediante acordos de partilha de 
informações que protejam a natureza 
potencialmente sensível das informações 
partilhadas.

Alteração 241

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
definir regras que especifiquem o 
procedimento, os elementos operacionais 
(incluindo a utilização de plataformas TIC 
dedicadas), o teor e as condições dos 
acordos de partilha de informações a que 
se refere o n.º 2. Tais regras devem 
também definir os pormenores do 
envolvimento das autoridades públicas 
nesses acordos, bem como os elementos 
operacionais, incluindo a utilização de 
plataformas TIC dedicadas. Os Estados-
Membros devem oferecer apoio à aplicação 
de tais acordos, em conformidade com as 
suas políticas a que se refere o artigo 5.º, 
n.º 2, alínea g).

3. Os Estados-Membros devem 
facilitar o estabelecimento dos acordos de 
partilha de informações sobre 
cibersegurança a que se refere o n.º 2, 
disponibilizando elementos operacionais 
(incluindo a utilização de plataformas TIC 
e ferramentas de automatização 
específicas) e conteúdos. Os Estados-
Membros devem definir os pormenores do 
envolvimento das autoridades públicas 
nesses acordos e podem impor certas 
condições relativamente às informações 
disponibilizadas pelas autoridades 
competentes ou pelas CSIRT. Os Estados-
Membros devem oferecer apoio à aplicação 
de tais acordos, em conformidade com as 
suas políticas a que se refere o artigo 5.º, 
n.º 2, alínea g).

Alteração 242

Proposta de diretiva
Artigo 27 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º, os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
entidades não abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva podem apresentar 
notificações, a título voluntário, de 
incidentes significativos, ciberameaças ou 
quase incidentes. No tratamento das 
notificações, os Estados-Membros devem 
aplicar o procedimento previsto no 
artigo 20.º. Os Estados-Membros podem 
dar prioridade ao tratamento das 
notificações obrigatórias em relação às 
notificações voluntárias. A notificação 
voluntária não pode dar origem à 
imposição de quaisquer obrigações 
adicionais à entidade notificadora, às 
quais não estaria sujeita se não tivesse 
apresentado a notificação.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as notificações possam ser apresentadas 
às CSIRT, a título voluntário, por:

Alteração 243

Proposta de diretiva
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Entidades essenciais e importantes 
em caso de ciberameaças e quase 
incidentes;

Alteração 244

Proposta de diretiva
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) Entidades não abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da presente diretiva 
em caso de incidentes significativos, 
ciberameaças ou quase incidentes.

Alteração 245
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Proposta de diretiva
Artigo 27 – parágrafo 1 – subparágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao tratarem estas notificações, os 
Estados-Membros devem aplicar o 
procedimento previsto no artigo 20.º. Os 
Estados-Membros podem dar prioridade 
ao tratamento das notificações 
obrigatórias em detrimento das 
notificações voluntárias. Se necessário, as 
CSIRT fornecem ao ponto de contacto 
único e, se for caso disso, às autoridades 
competentes as informações sobre as 
notificações recebidas nos termos do 
presente artigo, garantindo a 
confidencialidade e a proteção adequada 
das informações fornecidas pela entidade 
notificadora. A notificação voluntária não 
pode dar origem à imposição de quaisquer 
obrigações adicionais à entidade 
notificadora, às quais esta não estaria 
sujeita se não tivesse apresentado a 
notificação.

Alteração 246

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando tratarem de incidentes que 
tenham originado violações de dados 
pessoais, as autoridades competentes 
devem trabalhar em estreita colaboração 
com as autoridades encarregadas da 
proteção de dados.

2. Quando tratarem de incidentes que 
tenham originado violações de dados 
pessoais, as autoridades competentes 
devem trabalhar em estreita colaboração 
com as autoridades encarregadas da 
proteção de dados. Tal deve ser feito em 
conformidade com as suas competências e 
funções nos termos do Regulamento (UE) 
2016/679.

Alteração 247

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Inspeções no local e supervisão 
remota, incluindo controlos aleatórios;

a) Inspeções no local e supervisão 
remota, incluindo controlos aleatórios 
efetuados por profissionais com 
formação;

Alteração 248

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Investigação dos casos de 
incumprimento e dos seus efeitos na 
segurança dos serviços;

Alteração 249

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Auditorias regulares; b) Auditorias de segurança anuais e 
específicas realizadas por um organismo 
independente qualificado ou por uma 
autoridade competente;

Alteração 250

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Auditorias de segurança 
específicas com base em avaliações de 
riscos ou informações disponíveis 
relacionadas com os riscos;

c) Auditorias ad hoc em casos 
justificados por um incidente significativo 
ou por incumprimento da entidade 
essencial;

Alteração 251

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)
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Texto da Comissão Alteração

As auditorias de segurança específicas a 
que se refere o primeiro parágrafo, alínea 
b), devem basear-se em avaliações de 
risco realizadas pela autoridade 
competente ou pela entidade auditada, ou 
noutras informações disponíveis 
relacionadas com os riscos.
Os resultados das auditorias de segurança 
específicas devem ser facultados à 
autoridade competente. Os custos das 
auditorias de segurança específicas 
realizadas por um organismo 
independente qualificado são pagos pela 
entidade em causa.

Alteração 252

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao exercerem os poderes previstos 
no n.º 2, alíneas a) a d), as autoridades 
competentes devem reduzir ao mínimo o 
impacto nos processos operacionais da 
entidade.

Alteração 253

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Emitir instruções vinculativas ou 
uma ordem que exija que essas entidades 
corrijam as deficiências detetadas ou as 
infrações às obrigações previstas na 
presente diretiva;

b) Emitir instruções vinculativas, 
inclusivamente em relação às medidas 
necessárias para impedir ou corrigir um 
incidente, bem como aos prazos para 
executar essas medidas e para informar 
sobre a sua execução, ou uma ordem que 
exija que essas entidades corrijam as 
deficiências detetadas ou as infrações às 
obrigações previstas na presente diretiva;
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Alteração 254

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 4 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Fazer uma declaração pública que 
identifique as pessoas singulares e 
coletivas responsáveis pela violação de 
uma obrigação prevista na presente 
diretiva e a natureza dessa violação;

Suprimido

Alteração 255

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 4 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Impor ou solicitar a imposição, por 
parte dos organismos ou tribunais 
competentes, de acordo com a legislação 
nacional, de uma coima nos termos do 
artigo 31.º, em complemento ou em vez das 
medidas referidas nas alíneas a) a i) do 
presente número, em função das 
circunstâncias de cada caso concreto.

j) Impor ou solicitar a imposição, por 
parte dos organismos ou tribunais 
competentes, em conformidade com a 
legislação nacional, de uma coima nos 
termos do artigo 31.º, em complemento das 
medidas referidas nas alíneas a) a i) do 
presente número, em função das 
circunstâncias de cada caso concreto.

Alteração 256

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Suspender ou solicitar a um 
organismo de certificação ou autorização a 
suspensão de uma certificação ou 
autorização relativa a uma parte ou à 
totalidade dos serviços ou atividades 
prestadas por uma entidade essencial;

a) Suspender temporariamente ou 
solicitar a um organismo de certificação ou 
autorização a suspensão temporária de 
uma certificação ou autorização relativa a 
uma parte ou à totalidade dos serviços ou 
atividades pertinentes prestadas por uma 
entidade essencial;

Alteração 257

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Impor ou solicitar a imposição, por 
parte dos organismos ou tribunais 
competentes, de acordo com a legislação 
nacional, de uma proibição temporária de 
exercer funções de gestão nessa entidade 
essencial contra qualquer pessoa com 
responsabilidades de gestão a nível de 
diretor executivo ou representante legal e 
qualquer outra pessoa singular 
considerada responsável pela violação.

b) Em último recurso, solicitar a 
imposição, por parte dos organismos ou 
tribunais competentes, em conformidade 
com a legislação nacional, de uma 
proibição temporária de exercer funções de 
gestão nessa entidade essencial contra 
qualquer pessoa com responsabilidades de 
gestão a nível de diretor executivo ou 
representante legal.

Alteração 258

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas sanções só são aplicadas até a 
entidade tomar as medidas necessárias para 
corrigir as deficiências ou cumprir os 
requisitos da autoridade competente 
responsável pela aplicação dessas sanções.

As suspensões ou proibições temporárias 
nos termos do presente número só são 
aplicadas até a entidade em causa tomar as 
medidas necessárias para corrigir as 
deficiências ou cumprir os requisitos da 
autoridade competente responsável pela 
aplicação dessas sanções. A imposição 
dessas suspensões ou proibições 
temporárias deve ser sujeita a garantias 
processuais adequadas, em conformidade 
com os princípios gerais do direito da 
União e da Carta, como a tutela 
jurisdicional efetiva, o processo 
equitativo, a presunção de inocência e o 
direito de defesa.

Alteração 259

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os danos efetivamente causados ou 
as perdas efetivamente sofridas, ou 
potenciais danos ou perdas que poderiam 
ter sido desencadeados, na medida em que 

c) Os danos causados ou as perdas 
sofridas, incluindo os prejuízos financeiros 
ou económicos, os efeitos noutros serviços 
e o número de utilizadores afetados;
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possam ser determinados. Ao avaliar este 
aspeto, devem ser tidos em conta, 
nomeadamente, os prejuízos financeiros 
ou económicos efetivos ou potenciais, os 
efeitos noutros serviços, o número de 
utilizadores afetados ou potencialmente 
afetados;

Alteração 260

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 7 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Quaisquer anteriores infrações 
relevantes cometidas pela entidade em 
causa;

Alteração 261

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as suas autoridades 
competentes informam as autoridades 
competentes do Estado-Membro em causa 
designadas nos termos da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas], quando 
exercem os seus poderes de supervisão e de 
execução coerciva com vista a assegurar o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da presente diretiva por parte de uma 
entidade essencial identificada como 
crítica, ou como entidade equivalente a 
uma entidade crítica, nos termos da diretiva 
supramencionada. A pedido das 
autoridades competentes ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas], as 
autoridades competentes podem exercer os 
seus poderes de supervisão e execução 
coerciva sobre uma entidade essencial 
identificada como crítica ou equivalente.

9. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as suas autoridades 
competentes informam as autoridades 
competentes de todos os Estados-Membros 
em causa designadas nos termos da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas], quando 
exercem os seus poderes de supervisão e de 
execução coerciva com vista a assegurar o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da presente diretiva por parte de uma 
entidade essencial identificada como 
crítica, ou como entidade equivalente a 
uma entidade crítica, nos termos da diretiva 
supramencionada. A pedido das 
autoridades competentes ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas], as 
autoridades competentes podem exercer os 
seus poderes de supervisão e execução 
coerciva sobre uma entidade essencial 
identificada como crítica ou equivalente.
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Alteração 262

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que as suas autoridades competentes 
cooperem com as autoridades 
competentes relevantes do Estado-
Membro em causa designadas nos termos 
do Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
[DORA].

Alteração 263

Proposta de diretiva
Artigo 30 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que lhes sejam 
apresentadas provas ou indícios de que 
uma entidade importante não está a 
cumprir as obrigações previstas na presente 
diretiva, em especial nos artigos 18.º e 20.º, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes atuam em 
conformidade, se necessário, tomando 
medidas de supervisão ex post.

1. Sempre que lhes sejam 
apresentadas provas ou indícios de que 
uma entidade importante não está a 
cumprir as obrigações previstas na presente 
diretiva, em especial nos artigos 18.º e 20.º, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes atuam em 
conformidade, se necessário, tomando 
medidas de supervisão ex post. Os 
Estados-Membros devem velar por que 
estas medidas sejam eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas, tendo em 
conta as circunstâncias de cada caso 
concreto.

Alteração 264

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Inspeções no local e supervisão 
ex post remota;

a) Inspeções no local e supervisão 
ex post remota efetuadas por profissionais 
com formação;
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Alteração 265

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Investigação dos casos de 
incumprimento e dos seus efeitos na 
segurança dos serviços;

Alteração 266

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Auditorias de segurança específicas 
com base em avaliações de riscos ou 
informações disponíveis relacionadas com 
os riscos;

b) Auditorias de segurança específicas 
realizadas por um organismo 
independente qualificado ou por uma 
autoridade competente;

Alteração 267

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Verificações de segurança com 
base em critérios de avaliação dos riscos 
objetivos, equitativos e transparentes;

c) Verificações de segurança com 
base em critérios de avaliação dos riscos 
objetivos, não discriminatórios, 
equitativos e transparentes;

Alteração 268

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

As auditorias de segurança específicas a 
que se refere o primeiro parágrafo, alínea 
b), devem basear-se em avaliações de 
risco realizadas pela autoridade 
competente ou pela entidade auditada ou 
noutras informações disponíveis 
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relacionadas com os riscos.
Os resultados das auditorias de segurança 
específicas devem ser facultados à 
autoridade competente. Os custos das 
auditorias de segurança específicas 
realizadas por um organismo 
independente qualificado são suportados 
pela entidade em causa.

Alteração 269

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 4 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Fazer uma declaração pública que 
identifique as pessoas singulares e 
coletivas responsáveis pela violação de 
uma obrigação prevista na presente 
diretiva e a natureza dessa violação;

Suprimido

Alteração 270

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 4 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Impor ou solicitar a imposição, por 
parte dos organismos ou tribunais 
competentes, de acordo com a legislação 
nacional, de uma coima nos termos do 
artigo 31.º, em complemento ou em vez das 
medidas referidas nas alíneas a) a h) do 
presente número, em função das 
circunstâncias de cada caso concreto.

i) Impor ou solicitar a imposição, por 
parte dos organismos ou tribunais 
competentes, em conformidade com a 
legislação nacional, de uma coima nos 
termos do artigo 31.º, em complemento das 
medidas referidas nas alíneas a) a h) do 
presente número, em função das 
circunstâncias de cada caso concreto.

Alteração 271

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Consoante as circunstâncias de 
cada caso, as coimas devem ser aplicadas 
em complemento ou em vez das medidas 

2. Consoante as circunstâncias de 
cada caso, as coimas devem ser aplicadas 
em complemento das medidas referidas no 
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referidas no artigo 29.º, n.º 4, alíneas a) a 
i), no artigo 29.º, n.º 5, e no artigo 30.º, 
n.º 4, alíneas a) a h).

artigo 29.º, n.º 4, alíneas a) a i), no 
artigo 29.º, n.º 5, e no artigo 30.º, n.º 4, 
alíneas a) a h).

Alteração 272

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se as autoridades competentes 
tiverem indícios de que a infração das 
obrigações estabelecidas nos artigos 18.º e 
20.º por parte de uma entidade essencial ou 
importante implica uma violação de dados 
pessoais, na aceção do artigo 4.º, ponto 12, 
do Regulamento (UE) 2016/679, a qual 
deve ser notificada nos termos do 
artigo 33.º do referido regulamento, devem 
informar as autoridades de controlo 
competentes nos termos dos artigos 55.º e 
56.º do referido regulamento num prazo 
razoável.

1. Se as autoridades competentes 
tiverem indícios de que a infração das 
obrigações estabelecidas nos artigos 18.º e 
20.º por parte de uma entidade essencial ou 
importante implica uma violação de dados 
pessoais, na aceção do artigo 4.º, ponto 12, 
do Regulamento (UE) 2016/679, a qual 
deve ser notificada nos termos do 
artigo 33.º do referido regulamento, devem 
informar as autoridades de controlo 
competentes nos termos dos artigos 55.º e 
56.º do referido regulamento sem demora 
injustificada e, em qualquer caso, no 
prazo de 72 horas após terem tomado 
conhecimento da violação de dados.

Alteração 273

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a autoridade de controlo 
competente nos termos do Regulamento 
(UE) 2016/679 estiver estabelecida num 
Estado-Membro diferente do da autoridade 
competente, esta última pode informar a 
autoridade de controlo estabelecida no seu 
Estado-Membro.

3. Se a autoridade de controlo 
competente nos termos do Regulamento 
(UE) 2016/679 estiver estabelecida num 
Estado-Membro diferente do da autoridade 
competente, esta última deve informar a 
autoridade de controlo estabelecida no seu 
Estado-Membro.

Alteração 274

Proposta de diretiva
Artigo 35 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão avalia periodicamente a 
aplicação da presente diretiva e apresenta 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. O relatório avalia, em particular, 
a pertinência dos setores, dos subsetores, 
da dimensão e do tipo de entidades 
referidas nos anexos I e II para o 
funcionamento da economia e da sociedade 
o que diz respeito à cibersegurança. Para 
esse efeito, e a fim de promover a 
cooperação estratégica e operacional, a 
Comissão tem em conta os relatórios do 
grupo de cooperação e da rede de CSIRT 
sobre a experiência adquirida a nível 
estratégico e operacional. O primeiro 
relatório deve ser apresentado até … 
[54 meses após a data de entrada em vigor 
da presente diretiva].

Até … [42 meses a contar da data de 
entrada em vigor da presente diretiva] e, 
subsequentemente, a intervalos de 36 
meses, a Comissão avalia a aplicação da 
presente diretiva e apresenta um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho. O 
relatório avalia, em particular, a pertinência 
dos setores, dos subsetores, da dimensão e 
do tipo de entidades referidas nos anexos I 
e II para o funcionamento da economia e 
da sociedade no que diz respeito à 
cibersegurança. Para esse efeito, e a fim de 
promover a cooperação estratégica e 
operacional, a Comissão tem em conta os 
relatórios do grupo de cooperação e da rede 
de CSIRT sobre a experiência adquirida a 
nível estratégico e operacional.

O relatório deve ser acompanhado, se 
necessário, de uma proposta legislativa.

Alteração 275

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 18.º, n.º 6, e no 
artigo 21.º, n.º 2, é conferido à Comissão 
por um prazo de cinco anos a contar de 
[…].

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 18.º, n.º 6, no artigo 20.º, 
n.º 11-A, e no artigo 21.º, n.º 2, é conferido 
à Comissão por um prazo de cinco anos a 
contar de […].

Alteração 276

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 18.º, n.º 6, e no artigo 21.º, n.º 2, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 18.º, n.º 6, no artigo 20.º, n.º 11-A, e 
no artigo 21.º, n.º 2, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
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Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. Produz efeitos 
a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.

Alteração 277

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 18.º, n.º 6, e do 
artigo 21.º, n.º 2, só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
do ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. O referido prazo 
é prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 18.º, n.º 6, do artigo 20.º, 
n.º 11-A, e do artigo 21.º, n.º 2, só entram 
em vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. O 
referido prazo é prorrogável por dois meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Alteração 278

Proposta de diretiva
Artigo 42 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No entanto, os artigos 39.º e 40.º aplicam-
se a partir de … [18 meses após a data de 
entrada em vigor da presente diretiva].

Alteração 279

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2 – alínea d) – travessão 2 (novo)
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Texto da Comissão

Alteração

2. Transportes d) Transporte rodoviário — Operadores de serviços de 
carregamento inteligente para 
veículos elétricos

Alteração 280

Proposta de diretiva
Anexo II – quadro – linha 6-A (nova) 

Texto da Comissão

Alteração

6-A. Educação e 
investigação

— Estabelecimentos de ensino 
superior e centros de investigação

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator gostaria que a Europa se tornasse no melhor local para viver e para realizar 
negócios. 

Em consequência, saúda a Diretiva relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível 
comum de cibersegurança na União (Diretiva SRI2), que substitui a Diretiva SRI original 
(SRI1). A proposta reflete a alteração da situação no que se refere às ameaças à 
cibersegurança e introduz uma harmonização mínima das medidas em toda a UE.

Atualmente, as forças policiais europeias têm cada vez mais dificuldade em fazer face ao 
acentuado aumento dos incidentes ligados à cibercriminalidade. Embora estes incidentes 
possam incluir a criminalidade de alta tecnologia, a criminalidade com recurso a meios 
informáticos e a fraude cometida por diretores executivos, o relator gostaria de salientar 
explicitamente o acentuado aumento do número de bandos que recorrem ao ransomware para 
piratear e chantagear alvos europeus, independentemente da sua dimensão ou do seu volume 
de negócios. Por seu lado, os autores de ataques por conta de Estados-nação adversos 
concentram-se no roubo de propriedade intelectual a uma escala industrial, o que requer uma 
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resposta à altura. 

No entanto, de acordo com a ENISA, a despesa geral das organizações da UE com 
cibersegurança é 41 % inferior à das suas homólogas norte-americanas. Além disso, a partilha 
de informações entre países e no interior dos países tem sido seriamente dificultada pelos 
receios de responsabilização à luz do RGPD, o que é evidente tanto no caso das entidades 
públicas como no caso das entidades privadas, que receiam partilhar dados. A Diretiva SRI2 
deve, por conseguinte, ser clara quanto ao facto de a partilha de informações ser essencial 
para que os requisitos em matéria de cibersegurança sejam respeitados.

Um nível comum de cibersegurança na UE é crucial para o funcionamento do mercado 
interno. É necessária legislação clara para que as empresas que desenvolvem atividades em 
Estados-Membros diferentes fiquem sujeitas ao mesmo conjunto de regras. A Diretiva SRI2 
tem por objetivo pôr termo à incerteza e à atual falta de clareza. 

Numa época em que as operações de cibercriminalidade, de espionagem ou de sabotagem 
podem ter efeitos em cascata, a Diretiva SRI2 alarga justa e significativamente o âmbito de 
aplicação. A proposta inclui setores que anteriormente não eram considerados essenciais ou 
importantes, mas que são definitivamente vistos como tal por bandos que recorrem ao 
ransomware ou por certos Estados-nação. Com base nos serviços que as entidades prestam às 
empresas, estas dividem-se nas duas categorias jurídicas seguintes: entidades «essenciais» e 
entidades «importantes». O relator partilha a ambição da proposta da Comissão e considera 
que as instituições académicas e de investigação deveriam ser incluídas enquanto novo setor. 
Estas instituições são fortemente visadas e a sua propriedade intelectual merece ser protegida 
pela Diretiva SRI2. 

A carga administrativa e a burocracia que pesam sobre as empresas devem ser uma 
preocupação constante de todos os legisladores. O relator apoia a exclusão das microempresas 
e das pequenas empresas. Além disso, considera que a Diretiva SRI2 não deve centrar-se 
unicamente no cumprimento das normas e em medidas penais, mas também em incentivos 
positivos, tais como a prestação de orientações e de assistência às PME, que têm necessidades 
e interesses específicos, ou a prestação de serviços gratuitos para a verificação da 
configuração dos servidores de correio eletrónico e dos sítios Web. Estas propostas destinam-
se igualmente a mostrar que os governos devem adotar uma abordagem orientada para os 
serviços. 

A notificação de incidentes é essencial para a cibersegurança, pois pode impedir que outros 
sejam vítimas de ciberataques. O relator gostaria de referir que, no exercício das suas 
anteriores funções no domínio da cibersegurança, lhe foi frequentemente impossível notificar 
um incidente no prazo de 24 horas. Normalmente, na fase inicial, um incidente é pouco claro 
durante algum tempo. Para o relator, o prazo proposto de 24 horas não se afigura razoável, 
nomeadamente devido ao facto de os peritos consagrarem os seus esforços à atenuação do 
problema; nesta fase, a notificação tem um interesse secundário. Os ciberincidentes e as suas 
implicações raramente são perfeitamente compreendidos no prazo de 24 horas, pelo que as 
notificações dentro deste prazo podem conduzir a notificações incorretas e excessivas e gerar 
maior confusão. Além disso, estes incidentes ocorrem com frequência durante o fim de 
semana. O relator propõe, pois, o alinhamento da presente diretiva por outros atos legislativos 
da União, como o RGPD, e o alargamento do prazo para 72 horas. 

O relator não considera desejável tornar obrigatória a notificação de potenciais incidentes. A 
partilha voluntária de potenciais incidentes ou quase incidentes deve ser incentivada, embora 
seja possível que as entidades de média e grande dimensão se vejam confrontadas com 
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dezenas ou mesmo centenas de ciberameaças significativas num único dia. A notificação 
destes potenciais incidentes constituiria um pesado encargo e inibiria a eficácia da resposta. 
Poderia também prejudicar a eficácia das autoridades que se ocupam destas notificações, 
comprometendo a confiança no sistema de notificação e a capacidade dessas autoridades para 
agir em caso de incidentes reais.

A notificação de potenciais ciberameaças às CSIRT ou às autoridades competentes também 
não deve ser obrigatória. A necessidade de respeitar as normas e a responsabilização 
desencorajarão as atividades dos caçadores de ameaças, uma parte essencial do ecossistema 
de cibersegurança. Além disso, há ocasiões (graves) em que seria preferível notificar uma 
ameaça à comunidade de serviços de informação, se a ameaça se inscrever na sua esfera de 
competências, e não às autoridades que garantem a segurança das redes e da informação. 

As medidas em matéria de cibersegurança devem ser adaptadas à dimensão da entidade e 
aos riscos de cibersegurança que esta enfrenta. A supervisão e a execução devem, por isso, 
ser proporcionadas. As coimas e as medidas penais são essenciais para que as disposições da 
Diretiva SRI2 sejam eficazes; contudo, o relator considera que os legisladores devem 
sublinhar que existe uma escala gradativa e que os dirigentes devem preparar-se para sofrer 
consequências jurídicas apenas depois de ter sido demonstrada a negligência e de terem sido 
feitas advertências repetidas. A prevenção da dupla supervisão através de legislação setorial 
é igualmente importante para as entidades abrangidas pelo âmbito de aplicação tanto da 
Diretiva SRI2 como de legislação setorial, como o Regulamento DORA.

O relator incentiva todos os Estados-Membros a elaborarem uma estratégia nacional de 
cibersegurança para uma ciberdefesa ativa. Na Europa, tornámo-nos eficazes na 
coordenação após um incidente, mas o aumento dos conhecimentos (públicos e privados) 
sobre ciberataques antes de estes ocorrerem também implica responsabilidade. A mera 
partilha passiva desses conhecimentos não é suficiente; os cidadãos e as entidades esperam 
uma postura ativa dos seus governos relativamente à proteção no domínio da cibersegurança. 
Os Estados-Membros devem criar capacidades para dissuadir e impedir ativamente os 
ataques. 

Também o núcleo da Internet requer atenção. Os serviços de DNS devem oferecer aos 
clientes serviços seguros e que respeitem a privacidade. Este princípio ainda não é aceite por 
todos.  O relator está preocupado com o facto de os cidadãos que dispõem do seu próprio 
serviço de DNS num computador portátil ou num pequeno servidor doméstico serem 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da proposta da Comissão. Gostaria que estas pessoas, 
muitas vezes proficientes em tecnologia, fossem excluídas do âmbito de aplicação desta 
diretiva. Outro problema reside no facto de os operadores de servidores de nomes da zona raiz 
serem abrangidos pelo âmbito de aplicação da Diretiva SRI2. Desde a expansão da Internet 
nos anos 1970, 1980 e seguintes, estes serviços são geridos por peritos voluntários 
competentes. Dado que este serviço não gera lucros e que se pode argumentar que os 
governos não o devem regulamentar, o relator considera que os servidores de nomes da zona 
raiz devem ser excluídos do âmbito de aplicação da diretiva. 

O relator considera que é muito importante reforçar a segurança global das redes e serviços de 
comunicações eletrónicas e melhorar a integridade da Internet, o que significa que, em toda a 
Europa, deveriam ser utilizadas técnicas interoperáveis de confiança. São vivamente 
incentivados serviços europeus de resolvedores de DNS que coloquem particular ênfase na 
privacidade e na segurança, bem como na proteção física das estruturas de base da Internet e 
dos cabos submarinos de comunicações. A diretiva em apreço deve, por conseguinte, ser 
analisada à luz do pacote relativo à estratégia para a cibersegurança lançado pela Comissão: é 
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necessário um núcleo de Internet mais seguro. 

A Diretiva SRI2 proporciona a base jurídica para a realização de avaliações coordenadas dos 
riscos de segurança pelo grupo de cooperação. O conjunto de instrumentos para as redes 5G 
é disso um excelente exemplo. O relator considera que estas avaliações dos riscos podem 
melhorar amplamente a segurança e a soberania estratégica da União e deveriam incidir sobre 
um vasto leque de serviços, sistemas ou produtos TIC. Os sistemas de controlo de carga dos 
aeroportos e portos são um exemplo claro que o relator faz questão de referir neste contexto. 

Involuntariamente, a partilha de informações essenciais foi seriamente dificultada e deve 
ser melhorada. A título de exemplo, nos últimos anos, as forças policiais descobriram e 
desencriptaram servidores de bandos criminosos que recorrem ao ransomware, os quais 
continham, por vezes, dados de milhões de vítimas da UE e de países terceiros. O trabalho da 
polícia consiste em investigar novos casos, a fim de permitir às CSIRT entrar em contacto 
com os alvos e mitigar as ciberameaças graças às informações descobertas nesses servidores. 
Infelizmente, devido a obstáculos jurídicos que são considerados injustificados, quase 
nenhuma vítima foi informada ou recebeu assistência. Por conseguinte, é essencial que a 
Diretiva SRI2 crie uma base jurídica clara que permita mitigar essas ameaças e partilhar 
informações não só no interior da UE, mas também com parceiros de fora da UE. 

Com o alargamento do âmbito de aplicação, as CSIRT devem preparar-se para oferecer 
soluções moduláveis e automatizadas para a distribuição rápida e segura de informações no 
contexto da divulgação coordenada de vulnerabilidades, da notificação de incidentes e da 
informação sobre ameaças. A automatização da partilha de informações não é apenas um 
resultado da diretiva em apreço: constitui o seu núcleo central. Proporcionar a base jurídica 
que permita às CSIRT e às empresas partilhar dados com os clientes, pares e autoridades, 
dentro e fora da UE, constitui um pré-requisito de todas as boas intenções da Diretiva SRI2. 

A utilização de normas e de sistemas de certificação é outro elemento positivo da proposta 
da Comissão. A certificação deve ser possível através de sistemas específicos reconhecidos a 
nível europeu e internacional, que devem ser preferíveis aos sistemas nacionais. O objetivo 
deve ser a harmonização; as regras de um Estado-Membro devem ser idênticas às regras dos 
outros Estados-Membros. 

A proposta de Diretiva SRI2 exige que a ENISA desenvolva e mantenha um registo europeu 
de vulnerabilidades. O relator considera que uma base de dados europeia de 
vulnerabilidades é preferível a um registo. Não há motivos válidos para duplicar o que já 
existe e é utilizado pela comunidade de cibersegurança como norma comum em todo o 
mundo. A duplicação irá semear a discórdia e a confusão na comunidade de peritos. Uma base 
de dados europeia, e não um registo, deve tirar partido do registo CVE, a lista, utilizada em 
todo o mundo, de registos de vulnerabilidades de cibersegurança internacionais publicamente 
conhecidas. O relator considera que a ENISA deve desempenhar um novo papel de primeiro 
plano no âmbito do registo CVE, que, de momento, se centra principalmente nos EUA. Além 
disso, convém evitar uma duplicação de esforços; o resultado desejável deve ser uma base de 
dados com desafios únicos para as organizações europeias. Por último, mas não menos 
importante, o relator salienta que é fundamental que a ENISA disponha das infraestruturas e 
dos procedimentos necessários para tratar informações classificadas. A cibersegurança deve 
ser garantida desde o nível não classificado até ao nível (muito) secreto.

Os dados WHOIS, que fornecem informações credíveis sobre a propriedade de domínio, são 
o único meio viável para obter as informações necessárias para identificar criminosos, 
localizar os autores de ameaças, prevenir danos e proteger o ambiente em linha. A 
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comunidade de cibersegurança depende destes dados, que permitem aos investigadores de 
ameaças «caçar» os adversários, de modo a que os cidadãos e as entidades possam proteger-se 
de futuras ameaças. Este é o único mecanismo fiável de responsabilização numa Internet 
anónima. No entanto, ao longo dos três últimos anos, após a entrada em vigor do RGPD, os 
dados WHOIS são considerados por alguns como um problema de responsabilidade. Infeliz e 
injustificadamente, a prática corrente de recurso aos dados WHOIS foi suspensa. O relator 
insiste, por isso, no seu relatório, na legalidade do tratamento de dados por razões de 
cibersegurança ao abrigo do RGPD, expressando o claro desejo do legislador de que os dados 
WHOIS sejam novamente partilhados. 

De um modo geral, o relator considera que a Diretiva SRI2 é a medida que é necessário tomar 
para harmonizar o nosso mercado interno e melhorar a cibersegurança em toda a UE.
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PARECER DA COMISSÃO DAS LIBERDADES CÍVICAS, DA JUSTIÇA E DOS 
ASSUNTOS INTERNOS

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas 
destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União e que revoga a 
Diretiva (UE) 2016/1148
(COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

Relator de parecer (*): Lukas Mandl(*)
Comissão associada – Artigo 57.º do Regimento

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas a 
garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União e que revoga a Diretiva (UE) 
2016/1148 (Diretiva SRI2)1 faz parte de um conjunto mais vasto de iniciativas a nível da 
União que procuram aumentar a resiliência das entidades públicas e privadas contra ameaças. 
Esta proposta visa colmatar as lacunas da legislação em vigor e permitir que as entidades 
abrangidas pelo seu âmbito de aplicação respondam melhor aos novos desafios identificados 
pela Comissão na sua avaliação de impacto, que incluiu uma ampla consulta das partes 
interessadas. Estes desafios incluem, em especial, o aumento da digitalização do mercado 
interno e a evolução das ameaças à segurança.

A base jurídica da proposta é o artigo 114.º do TFUE (mercado interno). No entanto, e do 
ponto de vista da comissão LIBE, é importante salientar que as medidas impostas à rede e aos 
sistemas de informação pela Diretiva NIS2 não servem apenas para assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno. A diretiva deverá também contribuir para a 
segurança da União no seu conjunto, nomeadamente evitando as divergências entre os 
Estados-Membros na vulnerabilidade aos riscos de cibersegurança. 

Para o efeito, é fundamental eliminar as divergências existentes entre os Estados-
Membros resultantes das diferentes interpretações da lei por parte dos Estados-Membros. Por 
este motivo, o relator congratula-se com a condição uniforme estabelecida pelo regulamento 
para determinar as entidades abrangidas pelo âmbito de aplicação da diretiva. São feitas 
sugestões adicionais para evitar divergências na aplicação, nomeadamente para obrigar a 
Comissão a emitir orientações sobre a aplicação da lex specialis e os critérios aplicáveis às 
PME (que devem também garantir a clareza jurídica e evitar encargos desnecessários) e para 
exigir que o grupo de cooperação especifique melhor os fatores não técnicos a ter em conta 

1 2020/0359(COD).
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nas avaliações de risco da cadeia de abastecimento. Além disso, sublinha-se que a cooperação 
entre as autoridades competentes deve ter lugar, em tempo real, tanto no interior dos Estados-
Membros como entre eles.

O projeto de relatório tem igualmente em conta uma série de recomendações formuladas 
pela AEPD no seu parecer sobre a Estratégia para a Cibersegurança e a Diretiva SRI 2.02. 
Mais importante ainda, é clarificado nos considerandos e na parte dispositiva do texto que 
qualquer tratamento de dados pessoais ao abrigo da Diretiva SRI2 não prejudica o 
Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD)3 e a Diretiva 2002/58/CE (privacidade eletrónica)4. 
Dado o âmbito de aplicação mais restrito da expressão «segurança das redes e dos sistemas de 
informação» (que abrange apenas a proteção da tecnologia) em comparação com a expressão 
«cibersegurança» (que abrange igualmente atividades destinadas a proteger os utilizadores), o 
primeiro termo só é utilizado quando o contexto é puramente técnico. Em relação aos nomes 
de domínio e aos dados de registo, são propostos esclarecimentos sobre 1) a base jurídica da 
publicação de «informações relevantes» para efeitos de identificação e contacto, 2) as 
categorias de dados de registo de domínio de dados sujeitos a publicação (com base numa 
recomendação da ICANN) e 3) as entidades que podem constituir «requerentes legítimos de 
acesso». O texto jurídico especifica igualmente que a proposta não afeta a atribuição de 
competências nem as competências das autoridades de controlo da proteção de dados ao 
abrigo do RGPD. Por último, é prevista uma base jurídica mais abrangente para a cooperação 
e o intercâmbio de informações relevantes entre as autoridades competentes ao abrigo da 
proposta e outras autoridades de controlo relevantes, nomeadamente as autoridades de 
controlo ao abrigo do RGPD.

Outras alterações introduzidas pelo relator da Comissão LIBE à proposta da Comissão 
dizem respeito ao seguinte:

 A fim de assegurar a coerência entre a Diretiva SRI2 e a proposta de diretiva relativa à 
resiliência das entidades críticas (ICE)5, a redação de algumas disposições foi alinhada 
com as da proposta ICE. Em consonância com uma alteração semelhante prevista para 
a Diretiva ICE, que deve abranger os mesmos setores que a Diretiva SRI2, propõe-se o 
aditamento de «produção, transformação e distribuição de produtos alimentares» ao 
âmbito de aplicação.  

 No que diz respeito aos dados pessoais, esclarece-se que a digitalização das redes e 
dos sistemas de informação pelas CSIRT não só deve estar em conformidade com o 

2 Parecer 5/2021: https://edps.europa.eu/system/files/2021-03/21-03-11_edps_nis2-opinion_en.pdf.
3 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e 
que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (Texto relevante para efeitos do 
EEE) JO L 119 de 4.5.2016, p. 1-88.
4 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de 
dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas (Diretiva relativa à privacidade 
e às comunicações eletrónicas), JO L 201 de 31.7.2002, p. 37-47.
5 2020/0365(COD).
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Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD)6, mas também com a Diretiva 2002/58/CE7 
(privacidade eletrónica). As transferências internacionais de dados pessoais ao abrigo 
da presente diretiva deverão estar em conformidade com o capítulo V do RGPD. 

 O grupo de coordenação deverá reunir-se duas vezes, em vez de uma vez por ano, para 
fazer o balanço dos últimos desenvolvimentos em matéria de cibersegurança. O CEPD 
participa nas atividades do grupo de coordenação na qualidade de observador.

 A ENISA deve elaborar relatórios anuais em lugar de bienais sobre o estado da 
cibersegurança na União. O relatório deve também tomar em linha de conta o impacto 
dos incidentes de cibersegurança na proteção de dados pessoais na União.

 O prazo de notificação dos incidentes está alinhado com o prazo para a notificação de 
violações ao abrigo do RGPD, ou seja, 72 horas.

 Embora a notificação de incidentes reais de cibersegurança por parte de entidades 
essenciais e importantes deva, de facto, ser obrigatória, a notificação de ciberameaças 
deve ser voluntária, a fim de limitar os encargos administrativos e evitar a 
comunicação excessiva de informações. Para ser considerado significativo, um 
incidente deve ter causado danos reais e afetado outras pessoas singulares e coletivas, 
em vez de haver a «possibilidade» de tais danos ou efeitos se verificarem.

 As circunstâncias a ter em conta na decisão sobre uma sanção na sequência de uma 
violação das regras de cibersegurança estão em consonância com o RGPD. Uma vez 
que tal iria contra a atual prática em matéria de responsabilização no Direito da União, 
não deverá ser possível impor uma proibição temporária a pessoas singulares de 
exercerem funções de gestão.

 A fim de evitar danos à reputação, as entidades não deverão ser obrigadas a tornar 
públicos os aspetos do incumprimento dos requisitos previstos na presente diretiva ou 
a identidade das pessoas singulares ou coletivas responsáveis pela infração.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

6 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e 
que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (Texto relevante para efeitos do 
EEE) JO L 119 de 4.5.2016, p. 1-88.
7 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de 
dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas (Diretiva relativa à privacidade 
e às comunicações eletrónicas), JO L 201 de 31.7.2002, p. 37-47.
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Texto da Comissão Alteração

(1) A Diretiva (UE) 2016/1148 do 
Parlamento Europeu e do Conselho11 tinha 
por objetivo desenvolver as capacidades de 
cibersegurança em toda a União, atenuar as 
ameaças às redes e aos sistemas de 
informação utilizados para prestar serviços 
essenciais em setores-chave e garantir a 
continuidade de tais serviços em face de 
incidentes de cibersegurança, contribuindo 
assim para o eficaz funcionamento da 
economia e da sociedade da União.

(1) A Diretiva (UE) 2016/1148 do 
Parlamento Europeu e do Conselho11 tinha 
por objetivo desenvolver as capacidades de 
cibersegurança em toda a União, atenuar as 
ameaças às redes e aos sistemas de 
informação utilizados para prestar serviços 
essenciais em setores-chave e garantir a 
continuidade de tais serviços em face de 
incidentes de cibersegurança, contribuindo 
assim para a segurança da União e o 
eficaz funcionamento da sua economia e 
sociedade.

__________________ __________________
11 Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 
2016, relativa a medidas destinadas a 
garantir um elevado nível comum de 
segurança das redes e da informação em 
toda a União (JO L 194/1 de 19.7.2016, 
p. 1).

11 Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 
2016, relativa a medidas destinadas a 
garantir um elevado nível comum de 
segurança das redes e da informação em 
toda a União (JO L 194/1 de 19.7.2016, 
p. 1).

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Desde a entrada em vigor da 
Diretiva (UE) 2016/1148, foram 
alcançados progressos significativos no 
sentido de aumentar a resiliência em 
matéria da cibersegurança da União. A 
avaliação dessa diretiva revelou que esta 
funcionou como um catalisador para a 
abordagem institucional e regulamentar à 
cibersegurança na União, abrindo as portas 
a uma mudança significativa das 
mentalidades. A referida diretiva assegurou 
a conclusão de quadros nacionais, 
mediante a definição de estratégias 
nacionais de cibersegurança, o 
estabelecimento de capacidades nacionais e 
a aplicação de medidas regulamentares que 

(2) Desde a entrada em vigor da 
Diretiva (UE) 2016/1148, foram 
alcançados progressos significativos no 
sentido de aumentar a resiliência em 
matéria da cibersegurança da União. A 
avaliação dessa diretiva revelou que esta 
funcionou como um catalisador para a 
abordagem institucional e regulamentar à 
cibersegurança na União, abrindo as portas 
a uma mudança significativa das 
mentalidades. A referida diretiva assegurou 
a conclusão de quadros nacionais, 
mediante a definição de estratégias 
nacionais de cibersegurança, o 
estabelecimento de capacidades nacionais e 
a aplicação de medidas regulamentares que 
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abrangem os intervenientes e as 
infraestruturas essenciais identificadas por 
cada Estado-Membro. Contribuiu 
igualmente para a cooperação a nível da 
União por via da criação do grupo de 
cooperação12 e de uma rede de equipas 
nacionais de resposta a incidentes de 
segurança informática (a seguir designada 
por «rede de CSIRT»13. Não obstante esses 
resultados, a avaliação da 
Diretiva (UE) 2016/1148 revelou 
deficiências intrínsecas que a impedem de 
responder de forma eficaz a desafios 
contemporâneos e emergentes no domínio 
da cibersegurança.

abrangem os intervenientes e as 
infraestruturas essenciais identificadas por 
cada Estado-Membro. Contribuiu 
igualmente para a cooperação a nível da 
União por via da criação do grupo de 
cooperação e de uma rede de equipas 
nacionais de resposta a incidentes de 
segurança informática (a seguir designada 
por «rede de CSIRT»). Não obstante esses 
resultados, a avaliação da 
Diretiva (UE) 2016/1148 revelou 
deficiências intrínsecas que a impedem de 
responder de forma eficaz a desafios 
contemporâneos e emergentes no domínio 
da cibersegurança. Além disso, a expansão 
das atividades em linha no contexto da 
pandemia de COVID-19 veio realçar a 
importância da cibersegurança, que é 
essencial para que os cidadãos da UE 
possam confiar na inovação e na 
conectividade, bem como na educação e 
formação em larga escala sobre esta 
matéria. Por conseguinte, a Comissão 
deverá apoiar os Estados-Membros na 
conceção de programas educativos sobre 
cibersegurança, a fim de permitir que 
entidades importantes e essenciais 
recrutem peritos em cibersegurança que 
lhes permitam cumprir as obrigações 
decorrentes da presente diretiva.

__________________ __________________
12 Artigo 11.º da Diretiva (UE) 2016/1148. 12 Artigo 11.º da Diretiva (UE) 2016/1148.
13 Artigo 12.º da Diretiva (UE) 2016/1148. 13 Artigo 12.º da Diretiva (UE) 2016/1148.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Com a rápida transformação digital 
e interligação da sociedade, nomeadamente 
nos intercâmbios transfronteiriços, as redes 
e os sistemas de informação passaram a 
ocupar um lugar central na vida quotidiana. 

(3) Com a rápida transformação digital 
e interligação da sociedade, nomeadamente 
nos intercâmbios transfronteiriços, as redes 
e os sistemas de informação passaram a 
ocupar um lugar central na vida quotidiana. 
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Essa evolução originou um alargamento do 
cenário de ameaças à cibersegurança, 
criando novos desafios que exigem 
respostas adaptadas, coordenadas e 
inovadoras em todos os Estados-Membros. 
O número, a amplitude, a sofisticação, a 
frequência e o impacto dos incidentes de 
cibersegurança estão a aumentar e 
constituem uma grave ameaça ao 
funcionamento das redes e dos sistemas de 
informação. Consequentemente, os 
ciberincidentes podem impedir o exercício 
de atividades económicas no mercado 
interno, gerar perdas financeiras, minar a 
confiança dos utilizadores e causar graves 
prejuízos à economia e à sociedade da 
União. Por conseguinte, a preparação e a 
eficácia no domínio da cibersegurança 
nunca foram tão importantes para o bom 
funcionamento do mercado interno como 
agora.

Essa evolução originou um alargamento do 
cenário de ameaças à cibersegurança, 
criando novos desafios que exigem 
respostas adaptadas, coordenadas e 
inovadoras em todos os Estados-Membros. 
O número, a amplitude, a sofisticação, a 
frequência e o impacto dos incidentes de 
cibersegurança estão a aumentar e 
constituem uma grave ameaça ao 
funcionamento das redes e dos sistemas de 
informação. Consequentemente, os 
ciberincidentes podem impedir o exercício 
de atividades económicas no mercado 
interno, gerar perdas financeiras, minar a 
confiança dos utilizadores, causar graves 
prejuízos à economia da União, ao 
funcionamento da nossa democracia e aos 
valores e à liberdade que estão na base da 
nossa sociedade. Por conseguinte, a 
preparação e a eficácia no domínio da 
cibersegurança nunca foram tão 
importantes para a segurança da União e 
para o bom funcionamento do mercado 
interno como agora à luz da 
transformação digital das atividades 
quotidianas em toda a União. Para tal é 
necessária uma cooperação mais estreita 
entre as autoridades dos 
Estados-Membros e entre estes, bem como 
entre as autoridades nacionais e os 
organismos responsáveis da União.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Todas essas divergências implicam 
uma fragmentação do mercado interno e 
são suscetíveis de prejudicar o seu 
funcionamento, afetando, em especial, a 
prestação transfronteiriça de serviços e o 
nível de resiliência em matéria de 
cibersegurança devido à aplicação de 
normas diferentes. A presente diretiva visa 
eliminar essas divergências tão profundas 

(5) Todas essas divergências implicam 
uma fragmentação do mercado interno e 
são suscetíveis de prejudicar o seu 
funcionamento, afetando, em especial, a 
prestação transfronteiriça de serviços e o 
nível de resiliência em matéria de 
cibersegurança devido à aplicação de 
normas diferentes. Em última análise, 
estas divergências podem conduzir a uma 
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entre os Estados-Membros, em especial 
estabelecendo regras mínimas relativas ao 
funcionamento de um quadro regulamentar 
coordenado, criando mecanismos para uma 
cooperação eficaz entre as autoridades 
responsáveis em cada Estado-Membro, 
atualizando a lista de setores e atividades 
sujeitas a obrigações em matéria de 
cibersegurança e prevendo vias de recurso 
e sanções eficazes que contribuam para a 
execução efetiva dessas obrigações. Por 
conseguinte, a Diretiva (UE) 2016/1148 
deve ser revogada e substituída pela 
presente diretiva.

maior vulnerabilidade de alguns 
Estados-Membros às ameaças à 
cibersegurança, com potenciais 
repercussões em toda a União, tanto no 
que se refere ao seu mercado como à sua 
segurança em geral. A presente diretiva 
visa eliminar essas divergências tão 
profundas entre os Estados-Membros, em 
especial estabelecendo regras mínimas 
relativas ao funcionamento de um quadro 
regulamentar coordenado, criando 
mecanismos para uma cooperação eficaz e 
em tempo real entre as autoridades 
responsáveis em cada 
Estado-Membro, e entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, 
atualizando a lista de setores e atividades 
sujeitas a obrigações em matéria de 
cibersegurança e prevendo vias de recurso 
e sanções eficazes que contribuam para a 
execução efetiva dessas obrigações. Por 
conseguinte, a Diretiva (UE) 2016/1148 
deve ser revogada e substituída pela 
presente diretiva.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A presente diretiva não afeta a 
possibilidade de cada Estado-Membro 
tomar as medidas necessárias para garantir 
a proteção dos interesses essenciais da sua 
própria segurança, salvaguardar a ordem e 
a segurança públicas e permitir a 
investigação, a deteção e a repressão de 
infrações penais, em conformidade com o 
direito da União. Nos termos do artigo 
346.º do TFUE, nenhum Estado-Membro é 
obrigado a fornecer informações cuja 
divulgação seria contrária aos interesses 
essenciais da sua segurança pública. São 
pertinentes neste contexto as regras 
nacionais e da União relativas à proteção 
de informações classificadas, os acordos de 

(6) A presente diretiva não afeta a 
possibilidade de cada Estado-Membro 
tomar as medidas necessárias para garantir 
a proteção dos interesses essenciais da sua 
própria segurança nacional, salvaguardar a 
ordem e a segurança públicas e permitir a 
prevenção, a investigação, a deteção e a 
repressão de infrações penais, em 
conformidade com o direito da União. Nos 
termos do artigo 346.º do TFUE, nenhum 
Estado-Membro é obrigado a fornecer 
informações cuja divulgação seria contrária 
aos interesses essenciais da sua segurança 
pública. São pertinentes neste contexto as 
regras nacionais e da União relativas à 
proteção de informações classificadas, os 
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não divulgação e os acordos de não 
divulgação informais, tais como o 
protocolo «sinalização luminosa» (Traffic 
Light Protocol)14.

acordos de não divulgação e os acordos de 
não divulgação informais, tais como o 
protocolo «sinalização luminosa» (Traffic 
Light Protocol)14.

__________________ __________________
14 O protocolo «sinalização luminosa» é 
um instrumento que permite a uma pessoa 
que partilha informações advertir os 
destinatários sobre possíveis limitações à 
disseminação posterior das mesmas. É 
utilizado em quase todas as comunidades 
de CSIRT e em alguns centros de partilha e 
análise de informações.

14 O protocolo «sinalização luminosa» é 
um instrumento que permite a uma pessoa 
que partilha informações advertir os 
destinatários sobre possíveis limitações à 
disseminação posterior das mesmas. É 
utilizado em quase todas as comunidades 
de CSIRT e em alguns centros de partilha e 
análise de informações.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Nos termos da Diretiva 
(UE) 2016/1148, cabia aos Estados-
Membros determinar as entidades que 
cumpriam os critérios de classificação 
como operadores de serviços essenciais (a 
seguir designado por «processo de 
identificação»). A fim de eliminar as 
profundas divergências entre os 
Estados-Membros nesse domínio e 
proporcionar a todas as entidades 
jurídicas pertinentes segurança jurídica 
no que respeita aos requisitos de gestão de 
riscos e às obrigações de notificação, há 
que estabelecer um critério uniforme para 
identificar as entidades abrangidas pelo 
âmbito da presente diretiva. Tal critério 
deve consistir na aplicação da regra da 
limitação com base na dimensão da 
empresa, nos termos da qual todas as 
médias e grandes empresas, na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão15, que atuam nos setores ou 
prestam o tipo de serviços abrangidos pela 
presente diretiva estão abrangidas pelo seu 
âmbito. Não deve ser exigido aos Estados-
Membros que elaborem uma lista das 

(8) Nos termos da Diretiva (UE) 
2016/1148, cabia aos Estados-Membros a 
responsabilidade de determinar as 
entidades que cumpriam os critérios de 
classificação como operadores de serviços 
essenciais (a seguir designado por 
«processo de identificação»), o que 
conduziu a profundas divergências entre os 
Estados-Membros nesse domínio. Sem 
prejuízo das exceções específicas previstas 
na presente diretiva, há que estabelecer um 
critério uniforme para identificar as 
entidades abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva, a fim de eliminar essas 
divergências e proporcionar a todas as 
entidades pertinentes segurança jurídica 
no que respeita aos requisitos de gestão de 
riscos e às obrigações de notificação. Tal 
critério deve consistir na aplicação da regra 
da limitação com base na dimensão da 
empresa, nos termos da qual todas as 
médias e grandes empresas, na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão15, que atuam nos setores ou 
prestam o tipo de serviços abrangidos pela 
presente diretiva estão abrangidas pelo seu 
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entidades que cumprem este critério de 
aplicação geral relacionado com a 
dimensão.

âmbito. Não deve ser exigido aos 
Estados-Membros que elaborem uma lista 
das entidades que cumprem este critério de 
aplicação geral relacionado com a 
dimensão.

__________________ __________________
15 Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

15 Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Tendo em conta as diferenças 
entre os quadros nacionais da 
administração pública, os 
Estados-Membros mantêm a sua 
capacidade de decisão no que diz respeito 
à designação de entidades abrangidas 
pelo âmbito de aplicação da presente 
diretiva.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No entanto, as micro ou pequenas 
entidades que preencham certos critérios 
que indiciem o desempenho de um papel 
fundamental para as economias ou 
sociedades dos Estados-Membros ou para 
setores ou tipos de serviços específicos 
devem também estar abrangidas pela 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem ser incumbidos de elaborar uma 
lista de tais entidades e apresentá-la à 
Comissão.

(9) As micro ou pequenas entidades 
que preencham certos critérios que 
indiciem o desempenho de um papel 
fundamental para as economias ou 
sociedades dos Estados-Membros ou para 
setores ou tipos de serviços específicos 
com base numa avaliação de riscos, 
incluindo entidades definidas como 
entidades críticas ou entidades 
equivalentes a entidades críticas nos 
termos da Diretiva (UE) XXX/XXX do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A, 
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devem também estar abrangidas pela 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem ser incumbidos de elaborar uma 
lista de tais entidades e apresentá-la à 
Comissão.

__________________
1-A Diretiva (UE)[XXX/XXX] do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
XXX relativa à resiliência de entidades 
críticas (JO...).

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em cooperação com o grupo de 
cooperação, a Comissão pode emitir 
orientações sobre a aplicação dos critérios 
relativos às micro e pequenas empresas.

(10) Em cooperação com o grupo de 
cooperação, a Comissão deve emitir 
orientações sobre a aplicação dos critérios 
relativos às micro e pequenas entidades.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A legislação e os instrumentos 
setoriais podem contribuir para assegurar 
elevados níveis de cibersegurança, 
tomando simultaneamente em plena 
consideração as especificidades e 
complexidades dos setores em causa. Nos 
casos em que um ato jurídico setorial da 
União exija que entidades essenciais ou 
importantes adotem medidas de gestão dos 
riscos de cibersegurança ou notifiquem 
incidentes ou ciberameaças significativas 
com, pelo menos, um efeito equivalente ao 
das obrigações estabelecidas na presente 
diretiva, devem aplicar-se essas 
disposições setoriais, nomeadamente em 
matéria de supervisão e execução coerciva. 

(12) A legislação e os instrumentos 
setoriais podem contribuir para assegurar 
elevados níveis de cibersegurança, 
tomando simultaneamente em plena 
consideração as especificidades e 
complexidades dos setores em causa. Nos 
casos em que um ato jurídico setorial da 
União exija que entidades essenciais ou 
importantes adotem medidas de gestão dos 
riscos de cibersegurança ou notifiquem 
incidentes ou ciberameaças significativas 
com, pelo menos, um efeito equivalente ao 
das obrigações estabelecidas na presente 
diretiva, devem aplicar-se essas 
disposições setoriais, nomeadamente em 
matéria de supervisão e execução coerciva. 
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A Comissão pode emitir orientações 
relativas à aplicação da lex specialis. A 
presente diretiva não obsta à adoção de 
outros atos setoriais da União relacionados 
com medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança e notificação de incidentes. 
A presente diretiva não prejudica as atuais 
competências de execução atribuídas à 
Comissão em vários setores, incluindo 
transportes e energia.

A Comissão deve emitir orientações 
relativas à aplicação da lex specialis. A 
presente diretiva não obsta à adoção de 
outros atos setoriais da União relacionados 
com medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança e notificação de incidentes. 
A presente diretiva não prejudica as atuais 
competências de execução atribuídas à 
Comissão em vários setores, incluindo 
transportes e energia.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Tendo em conta as interligações 
entre a cibersegurança e a segurança física 
das entidades, importa assegurar uma 
abordagem coerente entre a 
Diretiva (UE) XXX/XXX do Parlamento 
Europeu e do Conselho17 e a presente 
diretiva. Para tal, os Estados-Membros 
devem assegurar que as entidades críticas e 
as entidades equivalentes nos termos da 
Diretiva (UE) XXX/XXX sejam 
consideradas entidades essenciais no 
âmbito da presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem ainda garantir 
que as suas estratégias de cibersegurança 
prevejam um quadro político para o reforço 
da cooperação entre a autoridade 
competente ao abrigo da presente diretiva e 
a autoridade competente ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXX/XXX no contexto da 
partilha de informações sobre incidentes e 
ciberameaças e do exercício de funções de 
supervisão. As autoridades referidas nas 
duas diretivas devem cooperar e trocar 
informações, especialmente no que respeita 
à identificação de entidades críticas, 
ciberameaças, riscos de cibersegurança e 
incidentes que afetem entidades críticas, 
bem como sobre as medidas de 
cibersegurança adotadas por entidades 
críticas. A pedido das autoridades 

(14) Tendo em conta as interligações 
entre a cibersegurança e a segurança física 
das entidades, importa assegurar uma 
abordagem coerente entre a 
Diretiva (UE) XXX/XXX do Parlamento 
Europeu e do Conselho17 e a presente 
diretiva sempre que possível e adequado. 
Para tal, os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades críticas e as 
entidades equivalentes nos termos da 
Diretiva (UE) XXX/XXX sejam 
consideradas entidades essenciais no 
âmbito da presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem ainda garantir 
que as suas estratégias de cibersegurança 
prevejam um quadro político para o reforço 
da cooperação entre as autoridades 
competentes nos Estados-Membros e 
entre os Estados-Membros ao abrigo da 
presente diretiva e a autoridade competente 
ao abrigo da Diretiva (UE) XXX/XXX no 
contexto da partilha de informações sobre 
ciberincidentes e ciberameaças e do 
exercício de funções de supervisão. As 
autoridades referidas nas duas diretivas nos 
Estados-Membros e entre os 
Estados-Membros devem cooperar e trocar 
informações, especialmente no que respeita 
à identificação de entidades críticas, 
ciberameaças, riscos de cibersegurança e 
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competentes ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXX/XXX, as autoridades 
competentes ao abrigo da presente diretiva 
devem poder exercer as suas 
competências de supervisão e execução 
coerciva em relação a uma entidade 
essencial identificada como crítica. Ambas 
as autoridades devem cooperar e trocar 
informações para este fim.

incidentes que afetem entidades críticas, 
bem como sobre as medidas de 
cibersegurança adotadas pelas autoridades 
competentes nos termos da presente 
diretiva que tenham relevância para as 
entidades críticas. A pedido das 
autoridades competentes ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXX/XXX, as autoridades 
competentes ao abrigo da presente diretiva 
devem poder avaliar a cibersegurança de 
uma entidade essencial identificada como 
crítica. Ambas as autoridades devem 
cooperar e trocar informações para este fim 
em tempo real.

__________________ __________________
17 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

17 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os serviços oferecidos por 
prestadores de serviços de centro de dados 
nem sempre serão prestados sob a forma de 
serviço de computação em nuvem. 
Consequentemente, os centros de dados 
nem sempre farão parte de uma 
infraestrutura de computação em nuvem. A 
fim de gerir todos os riscos que se colocam 
à segurança das redes e dos sistemas de 
informação, a presente diretiva deve 
abranger também os prestadores de 
serviços de centro de dados que não sejam 
serviços de computação em nuvem. Para 
efeitos da presente diretiva, o termo 
«serviço de centro de dados» deve 
abranger a prestação de um serviço que 
englobe estruturas ou grupos de estruturas 
dedicados ao alojamento centralizado, 
interligação e operação de equipamento de 
redes e tecnologias da informação que 
preste serviços de armazenamento, 

(18) Os serviços oferecidos por 
prestadores de serviços de centro de dados 
nem sempre serão prestados sob a forma de 
serviço de computação em nuvem. 
Consequentemente, os centros de dados 
nem sempre farão parte de uma 
infraestrutura de computação em nuvem. A 
fim de gerir todos os riscos que se colocam 
à cibersegurança, a presente diretiva deve 
abranger também os prestadores de 
serviços de centro de dados que não sejam 
serviços de computação em nuvem. Para 
efeitos da presente diretiva, o termo 
«serviço de centro de dados» deve 
abranger a prestação de um serviço que 
englobe estruturas ou grupos de estruturas 
dedicados ao alojamento centralizado, 
interligação e operação de equipamento de 
redes e tecnologias da informação que 
preste serviços de armazenamento, 
tratamento e transmissão de dados, 
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tratamento e transmissão de dados, 
juntamente com todas as instalações e 
infraestruturas de distribuição de energia e 
controlo ambiental. O termo «serviço de 
centro de dados» não se aplica aos centros 
de dados internos das empresas, detidos e 
geridos para os próprios fins da entidade 
em causa.

juntamente com todas as instalações e 
infraestruturas de distribuição de energia e 
controlo ambiental. O termo «serviço de 
centro de dados» não se aplica aos centros 
de dados internos das empresas, detidos e 
geridos para os próprios fins da entidade 
em causa.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Estas crescentes interdependências 
resultam de uma rede de prestação de 
serviços com um caráter cada vez mais 
transfronteiriço e interdependente, que 
utiliza infraestruturas essenciais em toda a 
União nos setores da energia, dos 
transportes, das infraestruturas digitais, da 
água potável e das águas residuais, da 
saúde, de certos aspetos da administração 
pública, bem como no setor do espaço no 
que se refere à prestação de certos serviços 
que dependem de infraestruturas terrestres 
detidas, geridas e operadas por 
Estados-Membros ou por entidades 
privadas, não abrangendo, portanto, as 
infraestruturas detidas, geridas ou operadas 
pela União ou em seu nome no âmbito dos 
seus programas espaciais. Em virtude 
dessas interdependências, qualquer 
perturbação, mesmo que inicialmente 
confinada a uma entidade ou a um setor, 
pode ter repercussões mais vastas e causar 
impactos negativos generalizados e 
duradouros na prestação de serviços em 
todo o mercado interno. A pandemia de 
COVID-19 revelou a vulnerabilidade das 
nossas sociedades, cada vez mais 
interdependentes, perante riscos com baixa 
probabilidade de ocorrência.

(20) Estas crescentes interdependências 
resultam de uma rede de prestação de 
serviços com um caráter cada vez mais 
transfronteiriço e interdependente, que 
utiliza infraestruturas essenciais em toda a 
União nos setores da energia, dos 
transportes, das infraestruturas digitais, da 
água potável e das águas residuais, da 
produção, transformação e distribuição de 
produtos alimentares, da saúde, de certos 
aspetos da administração pública, bem 
como no setor do espaço no que se refere à 
prestação de certos serviços que dependem 
de infraestruturas terrestres detidas, geridas 
e operadas por Estados-Membros ou por 
entidades privadas, não abrangendo, 
portanto, as infraestruturas detidas, geridas 
ou operadas pela União ou em seu nome no 
âmbito dos seus programas espaciais. Em 
virtude dessas interdependências, qualquer 
perturbação, mesmo que inicialmente 
confinada a uma entidade ou a um setor, 
pode ter repercussões mais vastas e causar 
impactos negativos generalizados e 
duradouros na prestação de serviços em 
todo o mercado interno. A intensificação 
dos ataques contra sistemas informáticos 
durante a pandemia de COVID-19 revelou 
a vulnerabilidade das nossas sociedades, 
cada vez mais interdependentes perante 
riscos com baixa probabilidade de 
ocorrência. Por conseguinte, são 
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necessários mais investimentos em 
cibersegurança.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) É fundamental aumentar a 
sensibilização para a cibersegurança e a 
ciber-resiliência em todas as entidades 
críticas e importantes, incluindo as 
entidades da administração pública.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Tendo em conta as diferenças nas 
estruturas governativas nacionais, e a fim 
de salvaguardar os acordos setoriais já 
existentes ou os organismos de supervisão 
e regulação da União, os Estados-Membros 
devem poder designar mais do que uma 
autoridade nacional competente para 
desempenhar as funções associadas à 
segurança das redes e dos sistemas de 
informação de entidades essenciais e 
importantes nos termos da presente 
diretiva. Os Estados-Membros devem 
poder atribuir essas funções a uma 
autoridade existente.

(21) Tendo em conta as diferenças nas 
estruturas governativas nacionais, e a fim 
de salvaguardar os acordos setoriais já 
existentes ou os organismos de supervisão 
e regulação da União, os Estados-Membros 
devem poder designar mais do que uma 
autoridade nacional competente para 
desempenhar as funções associadas à 
segurança das redes e dos sistemas de 
informação de entidades essenciais e 
importantes nos termos da presente 
diretiva. Os Estados-Membros devem 
poder atribuir essas funções a uma 
autoridade existente e certificar-se de que 
esta autoridade dispõe de recursos 
adequados para cumprir as suas funções 
de forma eficiente e eficaz.
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Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de facilitar a cooperação e a 
comunicação transfronteiriça entre as 
autoridades e permitir a aplicação eficaz da 
presente diretiva, é necessário que cada 
Estado-Membro designe um ponto de 
contacto único nacional responsável pela 
coordenação das questões relativas à 
segurança das redes e dos sistemas de 
informação e pela cooperação 
transfronteiriça a nível da União.

(22) A fim de facilitar a cooperação e a 
comunicação transfronteiriça entre as 
autoridades e permitir a aplicação eficaz da 
presente diretiva, é necessário que cada 
Estado-Membro designe um ponto de 
contacto único nacional responsável pela 
coordenação das questões relativas à 
cibersegurança e cooperação 
transfronteiriça a nível da União.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As autoridades competentes ou as 
CSIRT devem receber as notificações de 
incidentes efetuadas pelas entidades de 
forma eficaz e eficiente. Os pontos de 
contacto únicos devem ser incumbidos do 
reencaminhamento das notificações de 
incidentes para os pontos de contacto 
únicos de outros Estados-Membros 
afetados. A fim de garantir a existência de 
um ponto de entrada único ao nível das 
autoridades de cada Estado-Membro, os 
pontos de contacto únicos devem ser 
também os destinatários de informações 
sobre incidentes respeitantes a entidades do 
setor financeiro fornecidas pelas 
autoridades competentes ao abrigo do 
Regulamento XXXX/XXXX, informações 
essas que deverão poder transmitir, 
conforme adequado, às autoridades 
nacionais competentes nesse domínio ou às 
CSIRT ao abrigo da presente diretiva.

(23) As autoridades competentes ou as 
CSIRT devem receber as notificações de 
incidentes efetuadas pelas entidades de 
forma eficaz e eficiente. Os pontos de 
contacto únicos devem ser incumbidos do 
reencaminhamento das notificações de 
incidentes em tempo real para os pontos de 
contacto únicos de todos os outros 
Estados-Membros. A fim de garantir a 
existência de um ponto de entrada único ao 
nível das autoridades de cada 
Estado-Membro, os pontos de contacto 
únicos devem ser também os destinatários 
de informações sobre incidentes 
respeitantes a entidades do setor financeiro 
fornecidas pelas autoridades competentes 
ao abrigo do Regulamento XXXX/XXXX, 
informações essas que deverão poder 
transmitir, conforme adequado, às 
autoridades nacionais competentes nesse 
domínio ou às CSIRT ao abrigo da 
presente diretiva.
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Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) No que respeita a dados pessoais, as 
CSIRT devem poder facultar, em 
conformidade com o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho19, em nome ou a pedido de 
uma entidade ao abrigo da presente 
diretiva, uma análise proativa da rede e 
dos sistemas de segurança utilizados para 
prestarem os seus serviços. Os 
Estados-Membros devem procurar garantir 
que todas as CSIRT setoriais possuam o 
mesmo nível de capacidades técnicas. Os 
Estados-Membros poderão solicitar a 
assistência da Agência da União Europeia 
para a Cibersegurança (ENISA) no 
desenvolvimento de CSIRT nacionais.

(25) No que respeita a dados pessoais, as 
CSIRT devem poder facultar, em 
conformidade com o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho19 e com a Diretiva 
2002/58/CE, em nome ou a pedido de uma 
entidade ao abrigo da presente diretiva, 
uma verificação de segurança dos 
sistemas de informação e da largura da 
rede utilizados para prestarem os seus 
serviços visando a identificação, 
atenuação ou prevenção de ameaças 
específicas. Os Estados-Membros devem 
procurar garantir que todas as CSIRT 
setoriais possuam o mesmo nível de 
capacidades técnicas. Os Estados-Membros 
poderão solicitar a assistência da Agência 
da União Europeia para a Cibersegurança 
(ENISA) no desenvolvimento de CSIRT 
nacionais. Além disso, os riscos de 
cibersegurança nunca devem ser 
utilizados como pretexto para violar os 
direitos humanos.

__________________ __________________
19 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

19 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) Nos termos do anexo da 
Recomendação (UE) 2017/1548 da 
Comissão, sobre a resposta coordenada a 
incidentes e crises de cibersegurança em 
grande escala («plano de ação»)20, 
entende-se por incidente em larga escala 
um incidente com um impacto significativo 
em, pelo menos, dois Estados-Membros ou 
que cause perturbações tão extensas que 
ultrapassem a capacidade de resposta de 
um Estado-Membro. Consoante a sua 
causa e o seu impacto, os incidentes em 
grande escala poderão agravar-se e 
transformar-se em verdadeiras crises que 
impeçam o correto funcionamento do 
mercado interno. Tendo em conta o vasto 
alcance e, em muitos casos, o caráter 
transfronteiriço de tais incidentes, é 
importante que os Estados-Membros e as 
instituições, organismos e agências 
competentes da União cooperem a nível 
técnico, operacional e político para 
coordenarem eficazmente a resposta em 
toda a União.

(27) Nos termos do anexo da 
Recomendação (UE) 2017/1548 da 
Comissão, sobre a resposta coordenada a 
incidentes e crises de cibersegurança em 
grande escala («plano de ação»)20, 
entende-se por incidente em larga escala 
um incidente com um impacto significativo 
em, pelo menos, dois Estados-Membros ou 
que cause perturbações tão extensas que 
ultrapassem a capacidade de resposta de 
um Estado-Membro. Consoante a sua 
causa e o seu impacto, os incidentes em 
grande escala poderão agravar-se e 
transformar-se em verdadeiras crises que 
impeçam o correto funcionamento do 
mercado interno ou ponham em grave 
risco a segurança pública em vários 
Estados-Membros ou na totalidade da 
União. Tendo em conta o vasto alcance e, 
em muitos casos, o caráter transfronteiriço 
de tais incidentes, é importante que os 
Estados-Membros e as instituições, 
organismos e agências competentes da 
União cooperem a nível técnico, 
operacional e político para coordenarem 
eficazmente a resposta em toda a União. 
Os Estados-Membros devem acompanhar 
a forma como as regras da UE são 
aplicadas, apoiar-se mutuamente em caso 
de problemas transfronteiriços, 
estabelecer um diálogo mais estruturado 
com o setor privado e cooperar em 
matéria de riscos de segurança e ameaças 
associadas às novas tecnologias, como foi 
o caso da tecnologia 5G.

__________________ __________________
20 Recomendação (UE) 2017/1584 da 
Comissão, de 13 de setembro de 2017, 
sobre a resposta coordenada a incidentes e 
crises de cibersegurança em grande escala 
(JO L 239 de 19.9.2017, p. 36).

20 Recomendação (UE) 2017/1584 da 
Comissão, de 13 de setembro de 2017, 
sobre a resposta coordenada a incidentes e 
crises de cibersegurança em grande escala 
(JO L 239 de 19.9.2017, p. 36).
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Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Ao elaborar documentos de 
orientação, o grupo de cooperação deve 
consistentemente: fazer um levantamento 
das experiências e soluções nacionais, 
avaliar o impacto dos resultados do 
trabalho do grupo de coordenação nas 
abordagens nacionais, discutir os desafios 
que se colocam à aplicação e formular 
recomendações específicas a adotar por via 
de uma melhor aplicação das regras 
existentes.

(33) Ao elaborar documentos de 
orientação, o grupo de cooperação deve 
consistentemente: fazer um levantamento 
das experiências e soluções nacionais e 
setoriais, avaliar o impacto dos resultados 
do trabalho do grupo de coordenação nas 
abordagens nacionais e setoriais, discutir 
os desafios que se colocam à aplicação e 
formular recomendações específicas a 
adotar por via de uma melhor aplicação das 
regras existentes.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) O grupo de cooperação deve 
continuar a ser um fórum flexível e estar 
apto a reagir a alterações das prioridades e 
desafios políticos ou a novas prioridades e 
desafios políticos, tendo simultaneamente 
em conta a disponibilidade de recursos. 
Deve organizar regularmente reuniões 
conjuntas com partes interessadas privadas 
de toda a União para discutir as atividades 
desenvolvidas pelo grupo e partilhar pontos 
de vista sobre novos desafios políticos. A 
fim de reforçar a cooperação a nível da 
União, o grupo deve equacionar a 
possibilidade de convidar organismos e 
agências da União envolvidas na política 
de cibersegurança, como o Centro 
Europeu da Cibercriminalidade (EC3), a 
Agência da União Europeia para a 
Segurança da Aviação (EASA) e a Agência 
da União Europeia para o Programa 
Espacial (EUSPA), a participarem nos seus 

(34) O grupo de cooperação deve 
continuar a ser um fórum flexível e estar 
apto a reagir a alterações das prioridades e 
desafios políticos ou a novas prioridades e 
desafios políticos, tendo simultaneamente 
em conta a disponibilidade de recursos. 
Deve organizar regularmente reuniões 
conjuntas com partes interessadas privadas 
de toda a União para discutir as atividades 
desenvolvidas pelo grupo e partilhar pontos 
de vista sobre novos desafios políticos. A 
fim de reforçar a cooperação a nível da 
União, o grupo deve convidar organismos e 
agências da União pertinentes envolvidas 
na política de cibersegurança, e 
designadamente a Europol, a Agência da 
União Europeia para a Segurança da 
Aviação (EASA) e a Agência da União 
Europeia para o Programa Espacial 
(EUSPA), a participarem nos seus 
trabalhos.
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trabalhos.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Quando adequado, a União deve 
celebrar, em conformidade com o 
artigo 218.º do TFUE, acordos 
internacionais com países terceiros ou 
organizações internacionais que permitam 
e rejam a participação destes em algumas 
atividades do grupo de cooperação e da 
rede de CSIRT. Tais acordos devem 
assegurar uma proteção adequada dos 
dados.

(36) Quando adequado, a União deve 
celebrar, em conformidade com o 
artigo 218.º do TFUE, acordos 
internacionais com países terceiros ou 
organizações internacionais que permitam 
e rejam a participação destes em algumas 
atividades do grupo de cooperação e da 
rede de CSIRT. Na medida em que os 
dados pessoais sejam transferidos para 
um país terceiro ou uma organização 
internacional, deve ser respeitado o 
capítulo V do Regulamento (UE) 
2016/679.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Os Estados-Membros devem 
contribuir para a criação do quadro de 
resposta da UE a crises de cibersegurança 
previsto na Recomendação 
(UE) 2017/1584 por intermédio das redes 
de cooperação existentes, nomeadamente a 
Rede de Organizações de Coordenação de 
Cibercrises (UE-CyCLONe), a rede de 
CSIRT e o grupo de cooperação. A 
UE-CyCLONe e a rede de CSIRT devem 
cooperar com base em disposições 
processuais que definam as modalidades 
dessa cooperação. O regulamento interno 
da UE-CyCLONe deve especificar as 
modalidades de funcionamento da rede, 
incluindo, entre outros aspetos, as funções, 

(37) Os Estados-Membros devem 
contribuir para a criação do quadro de 
resposta da UE a crises de cibersegurança 
previsto na Recomendação 
(UE) 2017/1584 por intermédio das redes 
de cooperação existentes, nomeadamente a 
Rede de Organizações de Coordenação de 
Cibercrises (UE-CyCLONe), a rede de 
CSIRT e o grupo de cooperação. A 
UE-CyCLONe e a rede de CSIRT devem 
cooperar com base em disposições 
processuais que definam as modalidades 
dessa cooperação. O regulamento interno 
da UE-CyCLONe deve especificar as 
modalidades de funcionamento da rede, 
incluindo, entre outros aspetos, as funções, 
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os modos de cooperação, as interações com 
outros intervenientes relevantes e os 
modelos de partilha de informações, bem 
como os meios de comunicação. No 
atinente à gestão de crises a nível da União, 
as partes responsáveis devem recorrer ao 
Mecanismo Integrado da UE de Resposta 
Política a Situações de Crise (IPCR). A 
Comissão deve utilizar, para este efeito, o 
processo de alto nível para a coordenação 
de crises transetoriais do sistema geral de 
alerta rápido (ARGUS). Se a crise implicar 
uma dimensão importante a nível externo 
ou da política comum de segurança e 
defesa (PCSD), deve ser ativado o 
mecanismo de resposta a situações de crise 
(CRM) do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE).

os modos de cooperação, as interações com 
outros intervenientes relevantes e os 
modelos de partilha de informações, bem 
como os meios de comunicação. No 
atinente à gestão de crises a nível da União, 
as partes responsáveis devem recorrer ao 
Mecanismo Integrado da UE de Resposta 
Política a Situações de Crise (IPCR). A 
Comissão deve utilizar, para este efeito, o 
processo de alto nível para a coordenação 
de crises transetoriais do sistema geral de 
alerta rápido (ARGUS). Se a crise disser 
respeito a dois ou mais Estados-Membros 
e for ou puder existir a suspeita de ser de 
natureza criminosa, deve ponderar-se a 
ativação do protocolo de resposta de 
emergência das autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei da UE. Se a crise 
implicar uma dimensão importante a nível 
externo ou da política comum de segurança 
e defesa (PCSD), deve ser ativado o 
mecanismo de resposta a situações de crise 
(CRM) do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE).

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) As entidades devem igualmente 
gerir os riscos de cibersegurança 
emergentes da sua interação e da sua 
relação com outras partes interessadas no 
seio de um ecossistema mais vasto. Mais 
concretamente, as entidades devem tomar 
medidas adequadas para garantir que a sua 
cooperação com instituições académicas e 
de investigação respeita as suas políticas de 
cibersegurança e segue boas práticas no 
tocante ao acesso e à disseminação de 
informações em condições de segurança, 
em geral, e à proteção da propriedade 
intelectual, em particular. Do mesmo 
modo, dada a importância e o valor dos 
dados para as atividades das entidades, 
quando recorrerem a serviços de 

(45) As entidades devem igualmente 
gerir os riscos de cibersegurança 
emergentes da sua interação e da sua 
relação com outras partes interessadas no 
seio de um ecossistema mais vasto. Mais 
concretamente, as entidades devem tomar 
medidas adequadas para garantir que a sua 
cooperação com instituições académicas e 
de investigação respeita as suas políticas de 
cibersegurança e segue boas práticas no 
tocante ao acesso e à disseminação de 
informações em condições de segurança, 
em geral, e à proteção da propriedade 
intelectual, em particular. Do mesmo 
modo, dada a importância e o valor dos 
dados para as atividades das entidades, 
quando recorrerem a serviços de 
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transformação de dados e de análise de 
dados prestados por terceiros, as entidades 
devem tomar todas as medidas de 
cibersegurança adequadas.

transformação de dados e de análise de 
dados prestados por terceiros, as entidades 
devem tomar todas as medidas de 
cibersegurança adequadas e comunicar 
quaisquer potenciais ataques cibernéticos 
que identifiquem.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) Deve ser dada especial atenção ao 
facto de os serviços, sistemas ou produtos 
de TIC sujeitos a requisitos específicos no 
país de origem poderem constituir um 
obstáculo ao cumprimento da legislação 
da UE em matéria de privacidade e 
proteção de dados. Se for caso disso, o 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve ser consultado no quadro de 
avaliação desses riscos. O software livre e 
de fonte aberta, bem como o hardware de 
fonte aberta, podem trazer enormes 
benefícios em termos de cibersegurança, 
em especial no que diz respeito à 
transparência e à verificabilidade das 
características. Uma vez que tal poderá 
ajudar a enfrentar e atenuar riscos 
específicos da cadeia de abastecimento, 
deve ser dada preferência à sua utilização 
sempre que possível e de acordo com o 
Parecer 5/2021 do CEPD1-A.
__________________
1-A Parecer 5/2021 da Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados sobre 
a Estratégia de Cibersegurança e a 
Diretiva SRI 2, de 11 de março de 2021.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Considerando 47
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Texto da Comissão Alteração

(47) Dadas as características do setor em 
causa, as avaliações dos riscos associados 
às cadeias de fornecimento devem ter em 
conta tanto fatores técnicos como, quando 
pertinente, fatores não técnicos, incluindo 
os definidos na Recomendação 
(UE) 2019/534, na avaliação coordenada 
dos riscos de segurança das redes 5G a 
nível da UE, e no conjunto de instrumentos 
da UE em matéria de cibersegurança das 
redes 5G acordado pelo grupo de 
cooperação. Na identificação das cadeias 
de fornecimento que devem estar sujeitas a 
uma avaliação coordenada dos riscos, 
importa ter em conta os seguintes critérios: 
i) em que medida as entidades essenciais e 
importantes utilizam e dependem de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos; ii) a importância de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos para o desempenho de 
funções críticas ou sensíveis, incluindo o 
tratamento de dados pessoais; iii) a 
disponibilidade de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC alternativos; iv) a 
resiliência da cadeia global de 
fornecimento de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC face a perturbações; v) no 
que respeita a produtos, sistemas ou 
serviços de TIC emergentes, a sua 
potencial importância futura para as 
atividades das entidades.

(47) Dadas as características do setor em 
causa, as avaliações dos riscos associados 
às cadeias de fornecimento devem ter em 
conta tanto fatores técnicos como, quando 
pertinente, fatores não técnicos, que devem 
ser especificados pelo grupo de 
coordenação e incluir os definidos na 
Recomendação (UE) 2019/534, na 
avaliação coordenada dos riscos de 
segurança das redes 5G a nível da UE, e no 
conjunto de instrumentos da UE em 
matéria de cibersegurança das redes 5G 
acordado pelo grupo de cooperação. Na 
identificação das cadeias de fornecimento 
que devem estar sujeitas a uma avaliação 
coordenada dos riscos, importa ter em 
conta os seguintes critérios: i) em que 
medida as entidades essenciais e 
importantes utilizam e dependem de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos; ii) a importância de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos para o desempenho de 
funções críticas ou sensíveis, incluindo o 
tratamento de dados pessoais; iii) a 
disponibilidade de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC alternativos; iv) a 
resiliência da cadeia global de 
fornecimento de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC face a perturbações; v) no 
que respeita a produtos, sistemas ou 
serviços de TIC emergentes, a sua 
potencial importância futura para as 
atividades das entidades.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) As pequenas e médias empresas 
(PME) carecem frequentemente da escala 
e dos recursos necessários para satisfazer 
uma gama crescente e no estrangeiro de 
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necessidades de cibersegurança num 
mundo interligado, com um aumento do 
trabalho à distância. Por conseguinte, os 
Estados-Membros, nas respetivas 
estratégias nacionais para a 
cibersegurança, devem fornecer 
orientações e apoio às PME.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Dada a importância crescente dos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número, é necessário 
assegurar que tais serviços também estejam 
sujeitos a requisitos de segurança 
adequados, tendo em conta a sua natureza 
específica e importância económica. 
Assim, os prestadores de tais serviços 
devem igualmente garantir um nível de 
segurança das redes e dos sistemas de 
informação adequado aos riscos que 
representam. Dado que, por norma, os 
prestadores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número não 
exercem um controlo efetivo sobre a 
transmissão de sinais através das redes, o 
nível de risco desses serviços poderá 
considerar-se, sob determinados aspetos, 
inferior ao dos serviços de comunicações 
eletrónicas tradicionais. O mesmo é válido 
para os serviços de comunicações 
interpessoais que utilizam números e que 
não exercem um controlo efetivo sobre a 
transmissão de sinais.

(50) Dada a importância crescente dos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número, é necessário 
assegurar que tais serviços também estejam 
sujeitos a requisitos de segurança 
adequados, tendo em conta a sua natureza 
específica e importância económica. 
Assim, os prestadores de tais serviços 
devem igualmente garantir um nível de 
cibersegurança adequado aos riscos que 
representam. Dado que, por norma, os 
prestadores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número não 
exercem um controlo efetivo sobre a 
transmissão de sinais através das redes, o 
nível de risco desses serviços poderá 
considerar-se, sob determinados aspetos, 
inferior ao dos serviços de comunicações 
eletrónicas tradicionais. O mesmo é válido 
para os serviços de comunicações 
interpessoais que utilizam números e que 
não exercem um controlo efetivo sobre a 
transmissão de sinais.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Quando adequado, as entidades (52) Quando adequado, as entidades 
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devem informar os destinatários dos seus 
serviços sobre ameaças específicas e 
graves e sobre as medidas que podem 
tomar para minimizar o risco delas 
resultantes a que estão expostos. A 
exigência de informar os referidos 
destinatários de tais ameaças não deve 
isentar as entidades da obrigação de, a 
expensas suas, adotarem medidas 
adequadas e imediatas para prevenir ou 
remediar quaisquer ciberameaças e 
restabelecer o nível normal de segurança 
do serviço. A prestação dessas informações 
aos destinatários sobre ameaças à 
segurança deve ser gratuita.

devem poder informar os destinatários dos 
seus serviços sobre ameaças específicas e 
graves e sobre as medidas que podem 
tomar para minimizar o risco delas 
resultantes a que estão expostos. A 
exigência de informar os referidos 
destinatários de tais ameaças não deve 
isentar as entidades da obrigação de, a 
expensas suas, adotarem medidas 
adequadas e imediatas para prevenir ou 
remediar quaisquer ciberameaças e 
restabelecer o nível normal de segurança 
do serviço. A prestação dessas informações 
aos destinatários sobre ameaças à 
segurança deve ser gratuita.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Em especial, os fornecedores de 
redes públicas de comunicações eletrónicas 
ou prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público devem informar os destinatários 
dos serviços sobre ameaças específicas e 
graves em matéria de cibersegurança e 
sobre as medidas que podem tomar para 
proteger a segurança das suas 
comunicações, por exemplo, recorrendo a 
tipos específicos de software ou 
tecnologias de cifragem.

(53) Em especial, os fornecedores de 
redes públicas de comunicações eletrónicas 
ou prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público devem implementar a segurança 
desde a conceção e por defeito e informar 
os destinatários dos serviços sobre ameaças 
específicas e graves em matéria de 
cibersegurança e sobre as medidas que 
podem tomar para proteger a segurança dos 
seus dispositivos e das suas comunicações, 
por exemplo, recorrendo a tipos específicos 
de software ou tecnologias de cifragem. A 
fim de aumentar a segurança do 
hardware e do software deve incentivar-se 
os fornecedores a utilizar hardware aberto 
e de fonte aberta.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Considerando 54
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Texto da Comissão Alteração

(54) Para salvaguardar a segurança das 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas, a utilização de cifragem, 
especialmente da cifragem de ponta a 
ponta, deve ser promovida e, se necessário, 
deve ser obrigatória para os fornecedores 
das referidas redes e serviços, em 
conformidade com os princípios da 
segurança e da privacidade por defeito e 
desde a conceção para efeitos do artigo 
18.º. A utilização da cifragem de ponta a 
ponta deve ser conciliada com os poderes 
que os Estados-Membros detêm para 
assegurar a proteção dos seus interesses 
essenciais de segurança e da segurança 
pública e para permitir a investigação, a 
deteção e a repressão de infrações penais 
em conformidade com o direito da União. 
As soluções de acesso lícito a informações 
em comunicações cifradas de ponta a ponta 
devem manter a eficácia da cifragem em 
termos de proteção da privacidade e da 
segurança das comunicações, 
proporcionando simultaneamente uma 
resposta eficaz à criminalidade.

(54) Para salvaguardar a segurança das 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas, bem como os direitos 
fundamentais à proteção de dados e 
privacidade, a utilização de cifragem, 
especialmente da cifragem de ponta a 
ponta, deve ser promovida e, se necessário, 
deve ser obrigatória para os fornecedores 
das referidas redes e serviços, em 
conformidade com os princípios da 
segurança e da privacidade por defeito e 
desde a conceção para efeitos do artigo 
18.º. A utilização da cifragem de ponta a 
ponta deve ser conciliada com a 
responsabilidade que os Estados-Membros 
detêm para assegurar a proteção dos seus 
interesses essenciais de segurança e da 
segurança pública e para permitir a 
prevenção, a deteção e a repressão de 
infrações penais em conformidade com o 
direito nacional e da União. As soluções 
de acesso lícito a informações em 
comunicações cifradas de ponta a ponta 
devem manter a eficácia da cifragem em 
termos de proteção da privacidade e da 
segurança das comunicações. Nada no 
presente regulamento deve ser visto como 
um esforço para enfraquecer a cifragem 
de ponta a ponta através de «portas 
traseiras» ou de soluções semelhantes, 
uma vez que as falhas na cifragem podem 
ser exploradas com objetivos 
mal-intencionados. Qualquer medida 
destinada a enfraquecer a encriptação ou 
a contornar a arquitetura da tecnologia 
pode implicar riscos significativos para as 
capacidades de proteção efetivas que 
implica. Qualquer descodificação ou 
monitorização das comunicações 
eletrónicas não autorizadas e não 
realizadas por autoridades jurídicas 
devem ser proibidas, de modo a garantir a 
eficácia da tecnologia e a sua utilização 
generalizada. É importante que os 
Estados-Membros abordem os problemas 
com que se deparam as autoridades 
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jurídicas e os investigadores em situação 
de vulnerabilidade. Em alguns 
Estados-Membros, as entidades e as 
pessoas singulares que investigam 
vulnerabilidades estão expostas à 
responsabilidade penal e civil. Os 
Estados-Membros são, por conseguinte, 
incentivados a emitir orientações sobre a 
não acusação e a não responsabilização 
da investigação em matéria de segurança 
da informação.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) As entidades essenciais e 
importantes encontram-se frequentemente 
numa situação em que um determinado 
incidente, por força das suas 
características, tem de ser comunicado a 
várias autoridades em cumprimento de 
obrigações de notificação estabelecidas em 
diferentes instrumentos jurídicos. Essas 
situações criam encargos adicionais, 
podendo igualmente gerar dúvidas quanto 
ao formato e aos procedimentos aplicáveis 
a tais notificações. Por este motivo, e com 
o objetivo de simplificar a notificação de 
incidentes de segurança, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
um ponto de entrada único para todas as 
notificações exigidas pela presente diretiva 
e também por outros instrumentos jurídicos 
da União, como o 
Regulamento (UE) 2016/679 e a 
Diretiva 2002/58/CE. A ENISA, em 
cooperação com o grupo de cooperação, 
deve criar modelos comuns de notificação 
por intermédio de orientações destinadas a 
simplificar e racionalizar a comunicação de 
informações exigidas pelo direito da União 
e a reduzir os encargos para as empresas.

(56) As entidades essenciais e 
importantes encontram-se frequentemente 
numa situação em que um determinado 
incidente, por força das suas 
características, tem de ser comunicado a 
várias autoridades em cumprimento de 
obrigações de notificação estabelecidas em 
diferentes instrumentos jurídicos. Essas 
situações criam encargos adicionais, 
podendo igualmente gerar dúvidas quanto 
ao formato e aos procedimentos aplicáveis 
a tais notificações. Por este motivo, e com 
o objetivo de simplificar a notificação de 
incidentes de segurança, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
um ponto de entrada único para todas as 
notificações exigidas pela presente diretiva 
e também por outros instrumentos jurídicos 
da União, como o 
Regulamento (UE) 2016/679 e a 
Diretiva 2002/58/CE. A ENISA, em 
cooperação com o grupo de cooperação e o 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, deve criar modelos comuns de 
notificação por intermédio de orientações 
destinadas a simplificar e racionalizar a 
comunicação de informações exigidas pelo 
direito da União e a reduzir os encargos 
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para as empresas.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Os Estados-Membros devem 
incentivar as entidades essenciais e 
importantes, com base nas regras de 
processo penal aplicáveis e em 
conformidade com o direito da União, a 
notificar às autoridades policiais 
competentes os incidentes que se suspeite 
estarem relacionados com atividades 
criminosas graves nos termos do direito da 
União ou do direito nacional. Em 
determinados casos, e sem prejuízo das 
regras relativas à proteção de dados 
pessoais aplicáveis à Europol, é desejável 
que o Centro Europeu da 
Cibercriminalidade (EC3) e a ENISA 
facilitem a coordenação entre as 
autoridades competentes e as autoridades 
policiais dos diferentes Estados-Membros.

(57) Os Estados-Membros devem 
obrigar as entidades essenciais e 
importantes, com base nas regras de 
processo penal aplicáveis e em 
conformidade com o direito da União, a 
notificar às autoridades policiais 
competentes os incidentes que se suspeite 
estarem relacionados com atividades 
criminosas graves nos termos do direito da 
União ou do direito nacional. Em 
determinados casos, e sem prejuízo das 
regras relativas à proteção de dados 
pessoais aplicáveis à Europol, é desejável 
que o Centro Europeu da 
Cibercriminalidade (EC3) da Europol e a 
ENISA facilitem a coordenação entre as 
autoridades competentes e as autoridades 
policiais dos diferentes Estados-Membros.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Os dados pessoais ficam amiúde 
expostos em consequência de incidentes. 
Neste contexto, as entidades competentes 
devem cooperar e trocar informações sobre 
todas as questões pertinentes com as 
autoridades de proteção de dados e as 
autoridades de fiscalização nos termos da 
Diretiva 2002/58/CE.

(58) Os dados pessoais ficam amiúde 
expostos em consequência de incidentes. 
Neste contexto, as entidades competentes 
devem cooperar e trocar informações sobre 
todas as questões pertinentes com as 
autoridades de proteção de dados e as 
autoridades de fiscalização nos termos do 
Regulamento (UE) 2016/679 e da 
Diretiva 2002/58/CE.
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Alteração 35

Proposta de diretiva
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) A manutenção de bases de dados 
fidedignas e completas dos nomes de 
domínio e dados de registo (os chamados 
«dados WHOIS») e a concessão de acesso 
lícito a tais dados é essencial para garantir 
a segurança, estabilidade e resiliência do 
DNS, o que, por sua vez, contribui para um 
elevado nível comum de cibersegurança na 
União. Quando as operações de tratamento 
abrangerem dados pessoais, esse 
tratamento deve cumprir a legislação da 
União em matéria de proteção de dados.

(59) A manutenção de bases de dados 
fidedignas e completas dos nomes de 
domínio e dados de registo (os chamados 
«dados WHOIS») e a concessão de acesso 
lícito a tais dados é essencial para garantir 
a segurança, estabilidade e resiliência do 
DNS, o que, por sua vez, contribui para um 
elevado nível comum de cibersegurança na 
União. Quando as operações de tratamento 
abrangerem dados pessoais, esse 
tratamento deve cumprir a legislação da 
União aplicável em matéria de proteção de 
dados.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Os registos de domínios de topo e 
as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos devem disponibilizar ao público 
dados relativos ao registo de nomes de 
domínio que não estejam abrangidos pelo 
âmbito das regras da União em matéria de 
proteção de dados, como os dados 
respeitantes a pessoas coletivas25. Os 
registos de domínios de topo e as entidades 
que prestam serviços de registo de nomes 
de domínio a esses registos devem 
igualmente permitir o acesso lícito a dados 
específicos de registo de nomes de domínio 
respeitantes a pessoas singulares aos 
requerentes legítimos de acesso, em 
conformidade com a legislação da União 
em matéria de proteção de dados. Os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
registos de domínios de topo e as entidades 

(62) A fim de cumprir uma obrigação 
legal nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea 
c), e do artigo 6.º, n.º 3, do Regulamento 
(UE) n.º 2016/679, os registos de domínios 
de topo e as entidades que prestam serviços 
de registo de nomes de domínio a esses 
registos devem disponibilizar ao público 
determinados dados relativos ao registo de 
nomes de domínio especificados na 
legislação do Estado-Membro a que estão 
sujeitos, tais como o nome de domínio e o 
nome da pessoa coletiva. Os registos de 
domínios de topo e as entidades que 
prestam serviços de registo de nomes de 
domínio a esses registos devem igualmente 
permitir o acesso lícito a dados específicos 
de registo de nomes de domínio 
respeitantes a pessoas singulares aos 
requerentes legítimos de acesso, e 
designadamente às autoridades 
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que prestam serviços de registo de nomes 
de domínio a esses registos estejam 
obrigados a responder, sem demora 
injustificada, a pedidos de divulgação de 
dados relativos ao registo de nomes de 
domínio apresentados por requerentes 
legítimos de acesso. Estes registos e 
entidades devem estabelecer políticas e 
procedimentos com vista à publicação e 
divulgação de dados de registo, incluindo 
acordos de nível de serviço, a fim de 
responder a pedidos de acesso apresentados 
por requerentes legítimos de acesso. O 
procedimento de acesso pode também 
contemplar a utilização de uma interface, 
de um portal ou de outra ferramenta técnica 
para disponibilizar um sistema eficiente de 
pedido e acesso a dados de registo. A fim 
de promover práticas harmonizadas em 
todo o mercado interno, a Comissão pode 
adotar orientações sobre tais 
procedimentos, sem prejuízo das 
competências do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados.

competentes nos termos da presente 
Diretiva ou às autoridades de supervisão 
nos termos do Regulamento (UE) 
2016/679 em conformidade com as 
respetivas competências. Os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
registos de domínios de topo e as entidades 
que prestam serviços de registo de nomes 
de domínio a esses registos estejam 
obrigados a responder, sem demora 
injustificada, a pedidos lícitos e 
devidamente justificados das autoridades 
públicas, incluindo as autoridades 
competentes ao abrigo da presente 
diretiva, das autoridades competentes ao 
abrigo do direito da União ou do direito 
nacional para efeitos de prevenção, 
investigação ou repressão de infrações 
penais, ou das autoridades de controlo 
nos termos do Regulamento (UE) 
2016/679, para a divulgação de dados 
relativos ao registo de nomes de domínio. 
Estes registos e entidades devem 
estabelecer políticas e procedimentos com 
vista à publicação e divulgação de dados de 
registo, incluindo acordos de nível de 
serviço, a fim de responder a pedidos de 
acesso apresentados por requerentes 
legítimos de acesso. O procedimento de 
acesso pode também contemplar a 
utilização de uma interface, de um portal 
ou de outra ferramenta técnica para 
disponibilizar um sistema eficiente de 
pedido e acesso a dados de registo. A fim 
de promover práticas harmonizadas em 
todo o mercado interno, a Comissão pode 
adotar orientações sobre tais 
procedimentos, sem prejuízo das 
competências do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados.

__________________ __________________
25 Considerando 14 do Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, nos termos do qual «[o] 
presente regulamento não abrange o 
tratamento de dados pessoais relativos a 
pessoas coletivas, em especial a empresas 
estabelecidas enquanto pessoas coletivas, 
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incluindo a denominação, a forma 
jurídica e os contactos da pessoa 
coletiva».

Alteração 37

Proposta de diretiva
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) Todas as entidades essenciais e 
importantes abrangidas pela presente 
diretiva devem estar sob a jurisdição do 
Estado-Membro onde prestam os seus 
serviços. Se uma entidade prestar serviços 
em mais do que um Estado-Membro, deve 
estar sob a jurisdição autónoma e 
concorrente de cada um desses 
Estados-Membros. As autoridades 
competentes desses Estados-Membros 
devem cooperar, prestar assistência mútua 
e, se for o caso, realizar ações de 
supervisão conjuntas.

(63) Para os fins da presente diretiva, 
todas as entidades essenciais e importantes 
abrangidas pela presente diretiva devem 
estar sob a jurisdição do Estado-Membro 
onde prestam os seus serviços. Se uma 
entidade prestar serviços em mais do que 
um Estado-Membro, deve estar sob a 
jurisdição autónoma e concorrente de cada 
um desses Estados-Membros. As 
autoridades competentes desses 
Estados-Membros devem chegar a acordo 
sobre as classificações dos constituintes, 
cooperar sempre que possível, prestar 
assistência mútua em tempo real e, se for o 
caso, realizar ações de supervisão 
conjuntas.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Para ter em conta a natureza 
transfronteiriça dos serviços e operações 
dos prestadores de serviços de DNS, dos 
registos de nomes de domínio de topo, dos 
fornecedores de redes de distribuição de 
conteúdos, dos prestadores de serviços de 
computação em nuvem, dos prestadores de 
serviços de centro de dados e dos 
prestadores de serviços digitais, estas 
entidades devem estar sob a jurisdição de 
um único Estado-Membro. A competência 
deve ser atribuída ao Estado-Membro onde 

(64) Para ter em conta a natureza 
transfronteiriça dos serviços e operações 
dos prestadores de serviços de DNS, dos 
registos de nomes de domínio de topo, dos 
fornecedores de redes de distribuição de 
conteúdos, dos prestadores de serviços de 
computação em nuvem, dos prestadores de 
serviços de centro de dados e dos 
prestadores de serviços digitais, estas 
entidades devem estar sob a jurisdição de 
um único Estado-Membro. Para efeitos da 
presente diretiva, a competência deve ser 
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a respetiva entidade tem o seu 
estabelecimento principal na União. O 
critério do estabelecimento para efeitos da 
presente diretiva pressupõe o exercício 
efetivo de uma atividade com base numa 
instalação estável. A forma jurídica de tal 
estabelecimento, quer se trate de uma 
sucursal quer de uma filial com 
personalidade jurídica, não é fator 
determinante nesse contexto. O 
preenchimento deste critério não deve estar 
associado à presença física das redes e 
sistemas de informação num determinado 
local; a presença e utilização desses 
sistemas não constitui, por si só, um 
estabelecimento principal e, 
consequentemente, não é um critério 
decisivo para determinar o estabelecimento 
principal. O estabelecimento principal deve 
ser o local onde as decisões relacionadas 
com as medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança são tomadas na União. Em 
regra, corresponderá ao local onde se situa 
a administração central das empresas na 
União. Se as referidas decisões não forem 
tomadas na União, deve considerar-se que 
o estabelecimento principal se localiza no 
Estado-Membro onde a entidade possui o 
estabelecimento com o maior número de 
trabalhadores na União. Se os serviços 
forem prestados por um grupo de 
empresas, deve considerar-se que o seu 
estabelecimento principal é o 
estabelecimento principal da empresa que 
exerce o controlo.

atribuída ao Estado-Membro onde a 
respetiva entidade tem o seu 
estabelecimento principal na União. O 
critério do estabelecimento para efeitos da 
presente diretiva pressupõe o exercício 
efetivo de uma atividade com base numa 
instalação estável. A forma jurídica de tal 
estabelecimento, quer se trate de uma 
sucursal quer de uma filial com 
personalidade jurídica, não é fator 
determinante nesse contexto. O 
preenchimento deste critério não deve estar 
associado à presença física das redes e 
sistemas de informação num determinado 
local; a presença e utilização desses 
sistemas não constitui, por si só, um 
estabelecimento principal e, 
consequentemente, não é um critério 
decisivo para determinar o estabelecimento 
principal. O estabelecimento principal deve 
ser o local onde as decisões relacionadas 
com as medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança são tomadas na União. Em 
regra, corresponderá ao local onde se situa 
a administração central das empresas na 
União. Se as referidas decisões não forem 
tomadas na União, deve considerar-se que 
o estabelecimento principal se localiza no 
Estado-Membro onde a entidade possui o 
estabelecimento com o maior número de 
trabalhadores na União. Se os serviços 
forem prestados por um grupo de 
empresas, deve considerar-se que o seu 
estabelecimento principal é o 
estabelecimento principal da empresa que 
exerce o controlo.

Alteração 39

Proposta de diretiva
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

(69) O tratamento de dados pessoais, na 
medida estritamente necessária e 
proporcionada para assegurar a segurança 
da rede e das informações, por entidades, 

(69) O tratamento de dados pessoais, na 
medida estritamente necessária e 
proporcionada para assegurar a segurança 
da rede e das informações, por entidades, 



PE692.602v02-00 170/336 RR\1242692PT.docx

PT

autoridades públicas, CERT, CSIRT e 
fornecedores de tecnologias e serviços de 
segurança deve ser considerado um 
interesse legítimo do responsável pelo 
tratamento de dados em causa, tal como 
referido no Regulamento (UE) 2016/679. 
Tal deve incluir medidas relacionadas com 
a prevenção, deteção, análise e resposta a 
incidentes, medidas de sensibilização 
relativas a ciberameaças específicas, 
intercâmbio de informações no contexto da 
correção e da divulgação coordenada de 
vulnerabilidades, bem como o intercâmbio 
voluntário de informações sobre esses 
incidentes, ciberameaças e 
vulnerabilidades, indicadores de exposição 
a riscos, táticas, técnicas e procedimentos, 
alertas de cibersegurança e ferramentas de 
configuração. As referidas medidas 
poderão implicar o tratamento dos 
seguintes tipos de dados pessoais: 
endereços IP, localizadores uniformes de 
recursos (URL), nomes de domínio e 
endereços de correio eletrónico.

autoridades públicas, CERT, CSIRT e 
fornecedores de tecnologias e serviços de 
segurança é necessário para assegurar o 
cumprimento das respetivas obrigações 
legais decorrentes da legislação nacional 
que transpõe a presente diretiva e é, por 
conseguinte, abrangido pelo artigo 6.º, 
n.º 1, alínea c), e pelo artigo 6.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) 2016/679. Além disso, 
esse tratamento deve ser considerado um 
interesse legítimo do responsável pelo 
tratamento de dados em causa, tal como 
referido no artigo 6.º, n.º 1, alínea f), do 
Regulamento (UE) 2016/679. Tal deve 
incluir medidas relacionadas com a 
prevenção, deteção, análise e resposta a 
incidentes, medidas de sensibilização 
relativas a ciberameaças específicas, 
intercâmbio de informações no contexto da 
correção e da divulgação coordenada de 
vulnerabilidades, bem como o intercâmbio 
voluntário de informações sobre esses 
incidentes, ciberameaças e 
vulnerabilidades, indicadores de exposição 
a riscos, táticas, técnicas e procedimentos, 
alertas de cibersegurança e ferramentas de 
configuração. Em muitos casos, os dados 
pessoais são comprometidos na sequência 
de ciberincidentes e, por conseguinte, as 
autoridades competentes e as autoridades 
de proteção de dados dos 
Estados-Membros da UE devem cooperar 
e trocar informações sobre todas as 
questões relevantes, a fim de resolver 
quaisquer violações de dados pessoais. As 
referidas medidas poderão implicar o 
tratamento de determinadas categorias de 
dados pessoais, como, por exemplo, 
endereços IP, localizadores uniformes de 
recursos (URL), nomes de domínio e 
endereços de correio eletrónico.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Considerando 71
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Texto da Comissão Alteração

(71) Para que a execução coerciva seja 
eficaz, há que estabelecer uma lista mínima 
de sanções administrativas aplicáveis em 
caso de incumprimento das obrigações de 
gestão dos riscos de cibersegurança e de 
notificação previstas na presente diretiva, 
definindo um quadro claro e consistente 
para tais sanções em toda a União. Importa 
ter em devida conta a natureza, a 
gravidade e a duração da infração, os danos 
efetivamente causados ou as perdas 
efetivamente sofridas, ou potenciais danos 
ou perdas que poderiam ter sido 
desencadeados, o caráter doloso ou 
negligente da infração, as medidas tomadas 
para prevenir ou atenuar os danos e/ou 
perdas sofridas, o grau de responsabilidade 
ou quaisquer infrações anteriores 
pertinentes, o grau de cooperação com a 
autoridade competente e qualquer outra 
circunstância agravante ou atenuante. A 
imposição de sanções, incluindo coimas, 
deve estar sujeita a garantias processuais 
adequadas em conformidade com os 
princípios gerais do direito da União e da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo o princípio da tutela 
jurisdicional efetiva e o direito a um 
processo equitativo.

(71) Para que a execução coerciva seja 
eficaz, há que estabelecer uma lista mínima 
de sanções administrativas aplicáveis em 
caso de incumprimento das obrigações de 
gestão dos riscos de cibersegurança e de 
notificação previstas na presente diretiva, 
definindo um quadro claro e consistente 
para tais sanções em toda a União. Importa 
ter em devida conta a gravidade e a 
duração da infração, os danos efetivamente 
causados ou as perdas efetivamente 
sofridas, ou potenciais danos ou perdas que 
poderiam ter sido desencadeados, 
quaisquer infrações anteriores 
pertinentes, o modo como a autoridade 
competente tomou conhecimento da 
infração, o caráter doloso ou negligente da 
infração, as medidas tomadas para prevenir 
ou atenuar os danos e/ou perdas sofridas, o 
grau de responsabilidade ou quaisquer 
infrações anteriores pertinentes, o grau de 
cooperação com a autoridade competente e 
qualquer outra circunstância agravante ou 
atenuante. As sanções impostas, incluindo 
coimas, devem estar sujeitas a garantias 
processuais adequadas em conformidade 
com os princípios gerais do direito da 
União e da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
incluindo o princípio da tutela jurisdicional 
efetiva e o direito a um processo 
equitativo.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) Os Estados-Membros devem poder 
definir as normas relativas às sanções 
penais aplicáveis por infrações às regras 
nacionais que transpõem a presente 
diretiva. Contudo, a imposição de sanções 

(74) Os Estados-Membros devem poder 
definir as normas relativas às sanções 
penais aplicáveis por infrações às regras 
nacionais que transpõem a presente 
diretiva. Essas sanções penais podem 
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penais por infrações às referidas regras 
nacionais e de sanções administrativas 
conexas não pode configurar uma violação 
do princípio ne bis in idem (não ser julgado 
duas vezes pelo mesmo facto), tal como 
interpretado pelo Tribunal de Justiça.

igualmente prever a privação dos lucros 
obtidos em virtude da violação do presente 
regulamento. Contudo, a imposição de 
sanções penais por infrações às referidas 
regras nacionais e de sanções 
administrativas conexas não pode 
configurar uma violação do princípio ne 
bis in idem (não ser julgado duas vezes 
pelo mesmo facto), tal como interpretado 
pelo Tribunal de Justiça.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Considerando 76

Texto da Comissão Alteração

(76) Com vista a reforçar a eficácia e o 
caráter dissuasivo das sanções aplicáveis 
por incumprimento das obrigações 
estabelecidas nos termos da presente 
diretiva, as autoridades competentes devem 
estar habilitadas a aplicar sanções que 
consistam na suspensão de uma 
certificação ou autorização para a 
totalidade ou parte dos serviços prestados 
por uma entidade essencial e na interdição 
temporária do exercício de funções de 
administração por uma pessoa singular. 
Dada a sua severidade e o seu impacto nas 
atividades das entidades e, em última 
análise, nos seus clientes, as referidas 
sanções devem ser proporcionadas à 
gravidade da infração e ter em conta as 
circunstâncias concretas de cada caso, 
incluindo o caráter doloso ou negligente da 
infração e as medidas tomadas para 
prevenir ou atenuar os danos e/ou perdas 
sofridas. Essas sanções só devem ser 
aplicadas em último recurso, ou seja, 
apenas depois de esgotadas todas as outras 
medidas coercivas pertinentes previstas na 
presente diretiva, e apenas até que as 
entidades a elas sujeitas tenham tomado as 
medidas necessárias para corrigir as 
deficiências ou satisfazer os requisitos da 
autoridade competente que estiveram na 

(76) Com vista a reforçar a eficácia e o 
caráter dissuasivo das sanções aplicáveis 
por incumprimento das obrigações 
estabelecidas nos termos da presente 
diretiva, as autoridades competentes devem 
estar habilitadas a aplicar sanções que 
consistam na suspensão de uma 
certificação ou autorização para a 
totalidade ou parte dos serviços prestados 
por uma entidade essencial. Dada a sua 
gravidade e o seu impacto nas atividades 
das entidades e, em última análise, nos seus 
clientes, as referidas sanções devem ser 
proporcionadas à gravidade da infração e 
ter em conta as circunstâncias concretas de 
cada caso, incluindo o caráter doloso ou 
negligente da infração e as medidas 
tomadas para prevenir ou atenuar os danos 
e/ou perdas sofridas. Essas sanções só 
devem ser aplicadas em último recurso, ou 
seja, apenas depois de esgotadas todas as 
outras medidas coercivas pertinentes 
previstas na presente diretiva, e apenas até 
que as entidades a elas sujeitas tenham 
tomado as medidas necessárias para 
corrigir as deficiências ou satisfazer os 
requisitos da autoridade competente que 
estiveram na origem da aplicação das 
sanções. A imposição de tais sanções deve 
estar sujeita a garantias processuais 
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origem da aplicação das sanções. A 
imposição de tais sanções deve estar sujeita 
a garantias processuais adequadas em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União e da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
incluindo a tutela jurisdicional efetiva, o 
processo equitativo, a presunção de 
inocência e o direito de defesa.

adequadas em conformidade com os 
princípios gerais do direito da União e da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo vias de recurso 
judicial eficazes, o processo equitativo, a 
presunção de inocência e o direito de 
defesa.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Considerando 77

Texto da Comissão Alteração

(77) A presente diretiva deve definir 
regras em matéria de cooperação entre as 
autoridades competentes e as autoridades 
de controlo, em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679, com vista ao 
tratamento de infrações relacionadas com 
dados pessoais.

(77) A presente diretiva deve definir 
regras em matéria de cooperação entre as 
autoridades competentes ao abrigo da 
presente diretiva e as autoridades de 
controlo ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2016/679, com vista ao tratamento de 
infrações relacionadas com dados pessoais.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Considerando 79

Texto da Comissão Alteração

(79) É necessário instituir um 
mecanismo de análise pelos pares, no 
âmbito do qual peritos designados pelos 
Estados-Membros possam avaliar a 
execução das políticas de cibersegurança, 
bem como o nível das capacidades e de 
recursos disponíveis dos 
Estados-Membros.

(79) É necessário instituir um 
mecanismo de análise pelos pares, no 
âmbito do qual peritos designados pelos 
Estados-Membros possam avaliar a 
execução das políticas de cibersegurança, 
bem como o nível das capacidades e de 
recursos disponíveis dos 
Estados-Membros. A UE deve assegurar 
uma resposta coordenada a 
ciberincidentes e cibercrises em grande 
escala, bem como oferecer assistência, a 
fim de facilitar a recuperação na 
sequência de tais ciberataques.
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Alteração 45

Proposta de diretiva
Considerando 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(82-A) A presente diretiva não se aplica 
às instituições, serviços, organismos e 
agências da União. No entanto, os 
organismos da União podem ser 
considerados entidades essenciais ou 
importantes ao abrigo da presente 
diretiva. A fim de alcançar um nível 
uniforme de proteção através de regras 
coerentes e homogéneas, a Comissão deve 
publicar uma proposta legislativa para 
incluir as instituições, os serviços, os 
organismos e as agências da União no 
quadro da cibersegurança à escala da UE 
até 31 de dezembro de 2022.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Considerando 84

Texto da Comissão Alteração

(84) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
em especial o direito ao respeito da vida 
privada e das comunicações, a proteção dos 
dados pessoais, a liberdade de empresa, o 
direito de propriedade, o direito à ação 
perante um tribunal e o direito a ser 
ouvido. A presente diretiva deve ser 
aplicada de acordo com esses direitos e 
princípios,

(84) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
em especial o direito ao respeito da vida 
privada e das comunicações, a proteção dos 
dados pessoais, a liberdade de empresa, o 
direito de propriedade, o direito à ação 
perante um tribunal e o direito a ser 
ouvido. A presente diretiva deve ser 
aplicada de acordo com esses direitos e 
princípios, e em plena conformidade com 
a legislação da União em vigor que 
regulamenta estas questões. O tratamento 
de dados pessoais ao abrigo da presente 
diretiva está sujeito ao 
Regulamento (UE) 2016/679 e à 
Diretiva 2002/58/CE, no respetivo âmbito 
de aplicação, incluindo as atribuições e os 
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poderes das autoridades de controlo 
competentes para verificar o cumprimento 
desses instrumentos jurídicos,

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se às 
entidades públicas e privadas qualificadas 
como entidades essenciais no anexo I e 
como entidades importantes no anexo II. 
Não se aplica às entidades consideradas 
micro e pequenas empresas na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão28.

1. A presente diretiva aplica-se às 
entidades públicas e privadas qualificadas 
como entidades essenciais no anexo I e 
como entidades importantes no anexo II. 
Não se aplica às entidades consideradas 
micro e pequenas empresas na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão28. O artigo 3.º, n.º 4, do anexo 
da Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão não é aplicável.

__________________ __________________
28 Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

28 Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

2. No entanto, a presente diretiva 
também se aplica às entidades referidas nos 
anexos I e II, independentemente da sua 
dimensão, nos casos em que:

2. No entanto, a presente diretiva 
também se aplica às entidades referidas nos 
anexos I e II, independentemente da sua 
dimensão e com base numa análise dos 
riscos nos termos do artigo 18.º, nos casos 
em que:

Alteração 49
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A entidade é o único prestador de 
um serviço num Estado-Membro;

c) A entidade é o único prestador de 
um serviço a nível nacional ou regional;

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma potencial perturbação do 
serviço prestado pela entidade possa afetar 
a segurança pública, a proteção pública ou 
a saúde pública;

d) Uma perturbação do serviço 
prestado pela entidade possa afetar a 
segurança pública, a proteção pública ou a 
saúde pública;

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma potencial perturbação do 
serviço prestado pela entidade possa gerar 
riscos sistémicos, especialmente para os 
setores onde tal perturbação possa ter um 
impacto transfronteiriço;

e) Uma perturbação do serviço 
prestado pela entidade possa gerar riscos 
sistémicos, especialmente para os setores 
onde tal perturbação possa ter um impacto 
transfronteiriço;

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O tratamento de dados pessoais ao 
abrigo da presente diretiva deve cumprir o 
disposto no Regulamento (UE) 2016/679 e 
na Diretiva 2002/58/CE e limitar-se ao 
estritamente necessário e proporcionado 
para os fins da presente diretiva.
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Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sem prejuízo do artigo 346.º do 
TFUE, as informações classificadas como 
confidenciais nos termos de regras da 
União e de regras nacionais, tais como 
regras em matéria de sigilo comercial, só 
podem ser trocadas com a Comissão e com 
outras autoridades competentes nos casos 
em que esse intercâmbio seja necessário 
para efeitos de aplicação da presente 
diretiva. As informações trocadas devem 
limitar-se ao que for pertinente e 
proporcionado em relação ao objetivo 
desse intercâmbio. O intercâmbio de 
informações deve preservar a 
confidencialidade dessas informações e 
salvaguardar a segurança e os interesses 
comerciais das entidades essenciais ou 
importantes.

5. Sem prejuízo do artigo 346.º do 
TFUE, as informações classificadas como 
confidenciais nos termos de regras da 
União e de regras nacionais, tais como 
regras em matéria de sigilo comercial, só 
podem ser trocadas com a Comissão e com 
outras autoridades competentes nos casos 
em que esse intercâmbio seja necessário 
para efeitos de aplicação da presente 
diretiva. As informações trocadas devem 
limitar-se ao que for necessário para o 
objetivo desse intercâmbio. O intercâmbio 
de informações deve preservar a 
confidencialidade dessas informações e 
salvaguardar a segurança e os interesses 
comerciais das entidades essenciais ou 
importantes.

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Antes de 31 de dezembro de 2021, 
a Comissão publica uma proposta 
legislativa para incluir as instituições, os 
serviços, os organismos e as agências da 
União no quadro global da 
cibersegurança à escala da UE, com vista 
a alcançar um nível uniforme de proteção 
através de regras coerentes e 
homogéneas.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Um dispositivo ou um grupo de 
dispositivos interligados ou associados, dos 
quais um ou vários efetuam o tratamento 
automático de dados digitais com base num 
programa;

b) Um dispositivo ou um grupo de 
dispositivos interligados ou associados, dos 
quais um ou vários efetuam o tratamento 
automático de dados digitais com base num 
programa, estando integrados no sistema 
informático e sendo utilizados para a 
prestação dos serviços pretendidos;

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) «Estratégia nacional de 
cibersegurança»: um quadro coerente 
mediante o qual um Estado-Membro define 
prioridades e objetivos estratégicos em 
matéria de segurança das redes e dos 
sistemas de informação a nível nacional;

4) «Estratégia nacional de 
cibersegurança»: um quadro coerente 
mediante o qual um Estado-Membro define 
prioridades e objetivos estratégicos em 
matéria de cibersegurança a nível 
nacional;

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) «Ponto de troca de tráfego (IXP)»: 
uma estrutura de rede que permite a 
interligação de mais de duas redes 
independentes (sistemas autónomos), 
sobretudo a fim de facilitar a troca de 
tráfego na Internet; um ponto de troca de 
tráfego só interliga sistemas autónomos; 
um ponto de troca de tráfego não implica 
que o tráfego na Internet entre um par de 
sistemas autónomos participantes passe 
através de um terceiro sistema autónomo, 
não altera esse tráfego nem interfere nele 
de qualquer outra forma;

Suprimido

Alteração 58
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

22) «Plataforma de serviços de redes 
sociais»: uma plataforma que permite que 
utilizadores finais se conetem, partilhem, 
descubram e comuniquem entre si em 
vários dispositivos, especialmente por 
intermédio de conversas, publicações, 
vídeos e recomendações;

Suprimido

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 24

Texto da Comissão Alteração

24) «Entidade»: uma pessoa singular ou 
coletiva criada e reconhecida como tal pelo 
direito nacional do seu local de 
estabelecimento, que pode, atuando em seu 
próprio nome, exercer direitos e estar 
sujeita a obrigações;

24) «Entidade»: uma pessoa singular ou 
uma pessoa coletiva criada e reconhecida 
como tal pelo direito nacional do seu local 
de estabelecimento, que pode, atuando em 
seu próprio nome, exercer direitos e estar 
sujeita a obrigações;

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A definição dos objetivos e 
prioridades da estratégia de cibersegurança 
do Estado-Membro;

a) A definição dos objetivos e 
prioridades da estratégia de cibersegurança 
do Estado-Membro, tomando em conta o 
nível geral de sensibilização dos cidadãos 
para a cibersegurança, bem como o nível 
geral de segurança dos dispositivos 
ligados dos consumidores;

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Um quadro político para o reforço 
da cooperação entre as autoridades 
competentes ao abrigo da presente diretiva 
e da Diretiva (UE) XXXX/XXXX do 
Parlamento Europeu e do Conselho38 
[Diretiva Resiliência das Entidade Críticas] 
para efeitos de partilha de informações 
sobre incidentes e ciberameaças e do 
exercício de funções de supervisão.

f) Um quadro político para o reforço 
da cooperação entre as autoridades 
competentes ao abrigo da presente diretiva 
e da Diretiva (UE) XXXX/XXXX do 
Parlamento Europeu e do Conselho38 
[Diretiva Resiliência das Entidade 
Críticas], tanto a nível dos 
Estados-Membros como entre estes, para 
efeitos de partilha de informações sobre 
incidentes e ciberameaças e do exercício de 
funções de supervisão.

__________________ __________________
38 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

38 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Orientação relativas à inclusão e à 
especificação de requisitos em matéria de 
cibersegurança aplicáveis a produtos e 
serviços de TIC nos procedimentos de 
contratação pública;

b) Orientações relativas à inclusão e à 
especificação de requisitos em matéria de 
cibersegurança aplicáveis a produtos e 
serviços de TIC nos procedimentos de 
contratação pública, incluindo, mas não se 
limitando, aos requisitos de cifragem e à 
promoção da utilização de produtos de 
cibersegurança de código aberto;

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Uma política relacionada com a 
manutenção da utilização de dados 
abertos e de códigos abertos enquanto 
parte da segurança através da 
transparência;
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Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Uma política de promoção da 
privacidade e da segurança dos dados 
pessoais dos utilizadores de serviços em 
linha;

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma política de promoção e 
desenvolvimento de competências no 
domínio da cibersegurança, de 
sensibilização e de iniciativas de 
investigação e desenvolvimento;

e) Uma política de promoção e 
desenvolvimento de competências no 
domínio da cibersegurança, de 
sensibilização e de iniciativas de 
investigação e desenvolvimento, incluindo 
o desenvolvimento de programas de 
formação em cibersegurança que 
permitam formar especialistas e técnicos 
para as entidades neste domínio;

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Uma política de apoio às 
instituições académicas e de investigação 
no desenvolvimento de ferramentas de 
cibersegurança e de infraestruturas de redes 
seguras;

f) Uma política de apoio às 
instituições académicas e de investigação 
que contribua para a estratégia nacional 
de cibersegurança, desenvolvendo e 
implantando ferramentas de 
cibersegurança e de infraestruturas de redes 
seguras que contribuam para a estratégia 
nacional de cibersegurança, incluindo 
políticas específicas que abordem 
questões relacionadas com a 
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representação e o equilíbrio de género 
neste setor;

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Uma política para responder às 
necessidades específicas das PME, 
especialmente das que estão excluídas do 
âmbito da presente diretiva, no que respeita 
a orientações e apoio para melhorarem a 
sua resiliência a ciberameaças.

h) Uma política para responder às 
necessidades específicas das PME, 
especialmente das que estão excluídas do 
âmbito da presente diretiva, no que respeita 
a orientações e apoio para melhorarem a 
sua resiliência a ciberameaças e a sua 
capacidade de resposta a incidentes de 
cibersegurança.

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A ENISA deve criar e manter um 
registo europeu de vulnerabilidades. Para 
tal, deve estabelecer e manter sistemas de 
informação, políticas e procedimentos 
adequados, tendo em vista, em especial, 
permitir que entidades importantes e 
essenciais e os respetivos fornecedores de 
redes e sistemas de informação divulguem 
e registem vulnerabilidades presentes nos 
produtos de TIC ou serviços de TIC, bem 
como proporcionar acesso às informações 
sobre vulnerabilidades constantes do 
registo a todas as partes interessadas. O 
registo deve incluir, em especial, 
informações que descrevam a 
vulnerabilidade, o produto de TIC ou os 
serviços de TIC afetados e a gravidade da 
vulnerabilidade em termos das 
circunstâncias em que pode ser explorada, 
a disponibilidade de correções e, na falta 

2. A ENISA deve criar e manter um 
registo europeu de vulnerabilidades. Para 
tal, deve estabelecer e manter sistemas de 
informação, políticas e procedimentos 
adequados, tendo em vista, em especial, 
permitir que entidades importantes e 
essenciais e os respetivos fornecedores de 
redes e sistemas de informação divulguem 
e registem vulnerabilidades presentes nos 
produtos de TIC ou serviços de TIC, bem 
como proporcionar acesso às informações 
sobre vulnerabilidades constantes do 
registo a todas as partes interessadas. O 
registo deve incluir, em especial, 
informações que descrevam a 
vulnerabilidade, o produto de TIC ou os 
serviços de TIC afetados e a gravidade da 
vulnerabilidade em termos das 
circunstâncias em que pode ser explorada, 
a disponibilidade de correções e, na falta 
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de correções, orientações destinadas aos 
utilizadores de produtos e serviços 
vulneráveis sobre formas de minimizar os 
riscos resultantes das vulnerabilidades 
divulgadas.

de correções, orientações destinadas aos 
utilizadores de produtos e serviços 
vulneráveis sobre formas de minimizar os 
riscos resultantes das vulnerabilidades 
divulgadas. A fim de garantir a segurança 
e a acessibilidade das informações 
incluídas no registo, a ENISA aplica as 
medidas de segurança mais avançadas e 
disponibiliza as informações em formatos 
legíveis por máquina através das 
interfaces correspondentes.

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Objetivos das atividades e medidas 
nacionais de preparação;

a) Objetivos das atividades e medidas 
nacionais, e se pertinente e aplicável, das 
atividades e medidas regionais e 
transfronteiriças de preparação;

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A pedido de uma entidade, realizar 
uma análise proativa da rede e dos 
sistemas de informação utilizados para a 
prestação dos seus serviços;

e) A pedido de uma entidade, realizar 
uma análise da segurança dos sistemas de 
informação e do espetro da rede e dos 
sistemas de informação utilizados para a 
prestação dos seus serviços, a fim de 
detetar, mitigar ou prevenir ameaças 
específicas; o tratamento de dados 
pessoais no contexto dessa análise deve 
limitar-se ao estritamente necessário, e 
em qualquer caso aos endereços IP e 
URL.



PE692.602v02-00 184/336 RR\1242692PT.docx

PT

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na medida necessária ao 
desempenho das funções e ao cumprimento 
das obrigações estabelecidas na presente 
diretiva de forma eficaz, os 
Estados-Membros devem assegurar uma 
cooperação adequada entre as autoridades 
competentes e os pontos de contacto únicos 
e as autoridades policiais, as autoridades de 
proteção de dados, as autoridades 
responsáveis por infraestruturas críticas 
nos termos da Diretiva 
(UE) XXXX/XXXX [Diretiva Resiliência 
das Entidades Críticas] e as autoridades 
financeiras designadas em conformidade 
com o Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
do Parlamento Europeu e do Conselho39 
[Regulamento DORA] de cada 
Estado-Membro.

4. Na medida necessária ao 
desempenho das funções e ao cumprimento 
das obrigações estabelecidas na presente 
diretiva de forma eficaz, os 
Estados-Membros devem assegurar uma 
cooperação adequada entre as autoridades 
competentes e os pontos de contacto únicos 
e as autoridades policiais, as autoridades de 
proteção de dados, as autoridades 
responsáveis por infraestruturas críticas 
nos termos da Diretiva 
(UE) XXXX/XXXX [Diretiva Resiliência 
das Entidades Críticas] e as autoridades 
financeiras designadas em conformidade 
com o Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
do Parlamento Europeu e do Conselho39 
[Regulamento DORA] de cada 
Estado-Membro, de acordo com as 
respetivas competências.

__________________ __________________
39 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

39 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que as respetivas autoridades 
competentes fornecem regularmente às 
autoridades competentes designadas nos 
termos da Diretiva (UE) XXXX/XXXX 
[Diretiva Resiliência das Entidades 
Críticas] informações sobre riscos de 
cibersegurança, ciberameaças e incidentes 
que afetem entidades essenciais 

5. Os Estados-Membros devem 
garantir que as respetivas autoridades 
competentes fornecem atempadamente às 
autoridades competentes designadas nos 
termos da Diretiva (UE) XXXX/XXXX 
[Diretiva Resiliência das Entidades 
Críticas] informações sobre riscos de 
cibersegurança, ciberameaças e incidentes 
que afetem entidades essenciais 
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identificadas como críticas, ou como 
entidades equivalentes a entidades críticas, 
nos termos da referida diretiva, bem como 
sobre as medidas adotadas pelas 
autoridades competentes em resposta a 
esses riscos e incidentes.

identificadas como críticas, ou como 
entidades equivalentes a entidades críticas, 
nos termos da referida diretiva, bem como 
sobre as medidas adotadas pelas 
autoridades competentes em resposta a 
esses riscos e incidentes.

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O grupo de cooperação é composto 
por representantes dos Estados-Membros, 
da Comissão e da ENISA. O Serviço 
Europeu para a Ação Externa participa nas 
atividades do grupo de cooperação na 
qualidade de observador. As autoridades 
europeias de supervisão (AES), em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 5, 
alínea c), do 
Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
[Regulamento DORA], podem participar 
nas atividades do grupo de cooperação.

3. O grupo de cooperação é composto 
por representantes dos Estados-Membros, 
da Comissão e da ENISA. O Serviço 
Europeu para a Ação Externa, o Centro 
Europeu da Cibercriminalidade na 
Europol e o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados participam nas 
atividades do grupo de cooperação na 
qualidade de observadores. As autoridades 
europeias de supervisão (AES), em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 5, 
alínea c), do 
Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
[Regulamento DORA], podem participar 
nas atividades do grupo de cooperação.

Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se for caso disso, o grupo de cooperação 
pode convidar representantes de partes 
interessadas relevantes para participar nos 
seus trabalhos.

Se for relevante para o desempenho das 
suas funções, o grupo de cooperação deve 
convidar representantes de partes 
interessadas relevantes a participar nos 
seus trabalhos e o Parlamento Europeu a 
participar na qualidade de observador.
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Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O grupo de cooperação reúne-se 
regularmente, pelo menos uma vez por 
ano, com o grupo para a resiliência das 
entidades críticas criado ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas], com 
vista a promover a cooperação estratégica 
e o intercâmbio de informações.

8. O grupo de cooperação reúne-se 
regularmente, pelo menos duas vezes por 
ano, com o grupo para a resiliência das 
entidades críticas criado ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas], com 
vista a facilitar a cooperação estratégica e 
o intercâmbio de informações em tempo 
real.

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A rede de CSIRT é composta por 
representantes das CSIRT dos 
Estados-Membros e da CERT-UE. A 
Comissão participa na rede de CSIRT na 
qualidade de observadora. A ENISA 
assegura os serviços de secretariado e 
apoia ativamente a cooperação entre as 
CSIRT.

2. A rede de CSIRT é composta por 
representantes das CSIRT dos 
Estados-Membros e da CERT-UE. A 
Comissão e o Centro Europeu da 
Cibercriminalidade da Europol 
participam na rede de CSIRT na qualidade 
de observadores. A ENISA assegura os 
serviços de secretariado e apoia ativamente 
a cooperação entre as CSIRT.

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A UE-CyCLONe é constituída 
pelos representantes das autoridades de 
gestão de crises dos Estados-Membros 
designadas nos termos do artigo 7.º, pela 
Comissão e pela ENISA. A ENISA 
assegura os serviços de secretariado da 
rede e presta apoio ao intercâmbio seguro 

2. A UE-CyCLONe é constituída 
pelos representantes das autoridades de 
gestão de crises dos Estados-Membros 
designadas nos termos do artigo 7.º, pela 
Comissão e pela ENISA. O Centro 
Europeu da Cibercriminalidade da 
Europol participa nas atividades da 
UE-CyCLONe na qualidade de 
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de informações. observador. A ENISA assegura os serviços 
de secretariado da rede e presta apoio ao 
intercâmbio seguro de informações.

Alteração 78

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A UE-CyCLONe coopera com a 
rede de CSIRT com base em disposições 
processuais acordadas.

6. A UE-CyCLONe coopera com a 
rede de CSIRT com base em disposições 
processuais acordadas e com as 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei com base no protocolo de resposta 
de emergência das autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei da UE.

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A ENISA deve elaborar, em 
cooperação com a Comissão, um relatório 
bienal sobre o estado da cibersegurança na 
União. Este relatório deve, nomeadamente, 
incluir uma análise dos seguintes aspetos:

1. A ENISA deve elaborar, em 
cooperação com a Comissão, um relatório 
anual sobre o estado da cibersegurança na 
União. Este relatório deve ser apresentado 
em formato legível por máquina e, 
nomeadamente, incluir uma análise dos 
seguintes aspetos:

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O impacto dos incidentes de 
cibersegurança na proteção de dados 
pessoais na União.

Alteração 81
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma panorâmica do nível geral de 
sensibilização e utilização da 
cibersegurança entre os cidadãos, bem 
como do nível geral de segurança dos 
dispositivos conectados orientados para o 
consumidor comercializados na União.

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete igualmente aos 
Estados-Membros garantir que os membros 
do órgão de direção frequentam 
regularmente ações de formação 
específicas, a fim de adquirirem 
conhecimentos e competências suficientes 
para compreenderem e avaliarem os riscos 
de segurança e as práticas de gestão, bem 
como o seu impacto nas operações da 
entidade.

2. Compete igualmente aos 
Estados-Membros garantir que os membros 
do órgão de direção e os especialistas 
responsáveis pela 
cibersegurançafrequentam regularmente 
ações de formação específicas, a fim de 
adquirirem conhecimentos e competências 
suficientes para compreenderem e 
avaliarem os riscos de segurança e as 
práticas de gestão, bem como o seu 
impacto nas operações da entidade.

Alteração 83

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes tomam medidas técnicas e 
organizativas adequadas e proporcionadas 
para gerir os riscos que se colocam à 
segurança das redes e dos sistemas de 
informação que utilizam na prestação dos 
seus serviços. Essas medidas devem 
garantir um nível de segurança das redes e 

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes tomam medidas técnicas e 
organizativas adequadas e proporcionadas 
para gerir os riscos que se colocam à 
cibersegurançadas redes e dos sistemas de 
informação utilizados na prestação dos 
seus serviços, bem como para garantir a 
continuidade desses serviços e atenuar os 
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dos sistemas de informação adequado ao 
risco em causa, tendo em conta os 
progressos técnicos mais recentes.

riscos para os direitos das pessoais 
singulares quando os seus respetivos 
dados pessoais são tratados. Essas 
medidas devem garantir um nível de 
cibersegurança das redes e dos sistemas de 
informação adequado ao risco em causa, 
tendo em conta os progressos técnicos mais 
recentes.

Alteração 84

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A utilização de criptografia e 
cifragem.

g) A utilização de criptografia e 
cifragem forte.

Alteração 85

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
garantir que, ao ponderarem as medidas 
adequadas a que se refere o n.º 2, alínea d), 
as entidades têm em conta as 
vulnerabilidades específicas de cada 
fornecedor e cada prestador de serviços, 
bem como a qualidade global dos produtos 
e as práticas de cibersegurança dos seus 
fornecedores e prestadores de serviços, 
incluindo os respetivos procedimentos de 
desenvolvimento seguro.

3. Os Estados-Membros devem 
garantir que, ao ponderarem as medidas 
adequadas e proporcionadas a que se 
refere o n.º 2, alínea d), as entidades têm 
em conta as vulnerabilidades específicas de 
cada fornecedor e cada prestador de 
serviços, bem como a qualidade global dos 
produtos e as práticas de cibersegurança 
dos seus fornecedores e prestadores de 
serviços, incluindo os respetivos 
procedimentos de desenvolvimento seguro. 
As autoridades competentes devem 
fornecer orientações às entidades sobre a 
aplicação prática e proporcionada.

Alteração 86

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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6-A. Os Estados-Membros devem 
conceder ao utilizador de uma rede e de 
um sistema de informação fornecido por 
uma entidade essencial ou importante o 
direito de obter da entidade informações 
sobre as medidas técnicas e organizativas 
em vigor para gerir os riscos para a 
segurança das redes e dos sistemas de 
informação. Os Estados-Membros 
definem as limitações a esse direito.

Alteração 87

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em cooperação com a Comissão e a 
ENISA, o grupo de cooperação pode 
realizar avaliações coordenadas dos riscos 
de segurança de cadeias de fornecimento 
de produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos, tendo em conta fatores de risco de 
natureza técnica e, quando pertinente, de 
natureza não técnica.

1. Em cooperação com a Comissão e a 
ENISA, o grupo de cooperação deve 
realizar avaliações coordenadas dos riscos 
de segurança de cadeias de fornecimento 
de produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos, tendo em conta fatores de risco de 
natureza técnica e, quando pertinente, de 
natureza não técnica.

Alteração 88

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes notificam as autoridades 
competentes ou a CSIRT, sem demora 
injustificada e nos termos dos n.os 3 e 4, de 
qualquer incidente que tenha um impacto 
significativo na prestação dos seus 
serviços. Quando pertinente, essas 
entidades devem notificar os destinatários 
dos seus serviços, sem demora 
injustificada, de incidentes suscetíveis de 
afetar negativamente a prestação desse 
serviço. Compete aos Estados-Membros 

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes notificam as autoridades 
competentes ou a CSIRT, sem demora 
injustificada e em qualquer caso no prazo 
de 24 horas, nos termos dos n.os 3 e 4, de 
qualquer incidente que tenha um impacto 
significativo na prestação dos seus 
serviços, bem como as autoridades 
policiais competentes, caso se suspeite ou 
se saiba que o incidente é de natureza 
maliciosa. Essas entidades devem notificar 
os destinatários dos seus serviços, sem 
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garantir que as referidas entidades 
comunicam, entre outras, quaisquer 
informações que permitam às autoridades 
competentes ou à CSIRT determinar o 
eventual impacto transfronteiriço do 
incidente.

demora injustificada e em qualquer caso no 
prazo de 24 horas, de incidentes suscetíveis 
de afetar negativamente a prestação desse 
serviço e fornecer informações que lhes 
permitam atenuar os efeitos negativos dos 
ciberataques. A título excecional, nos 
casos em que a divulgação pública possa 
desencadear novos ciberataques, essas 
entidades podem retardar a notificação. 
Compete aos Estados-Membros garantir 
que as referidas entidades comunicam, 
entre outras, quaisquer informações que 
permitam às autoridades competentes ou à 
CSIRT determinar o eventual impacto 
transfronteiriço do incidente.

Alteração 89

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes notificam as autoridades 
competentes ou a CSIRT, sem demora 
injustificada, de qualquer ciberameaça 
significativa identificada por essas 
entidades que pudesse ter dado origem a 
um incidente significativo.

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes têm condições para notificar 
as autoridades competentes ou a CSIRT de 
qualquer ciberameaça significativa 
identificada por essas entidades que 
pudesse ter dado origem a um incidente 
significativo.

Alteração 90

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando for o caso, as referidas entidades 
devem notificar, sem demora 
injustificada, os destinatários dos seus 
serviços potencialmente afetados por uma 
ciberameaça significativa das medidas 
proativas ou corretivas que estes podem 
tomar para responder a essa ameaça. 
Quando pertinente, as entidades devem 

Quando for o caso, as referidas entidades 
devem ser autorizadas a notificar os 
destinatários dos seus serviços 
potencialmente afetados por uma 
ciberameaça significativa das medidas 
proativas ou corretivas que estes podem 
tomar para responder a essa ameaça. 
Quando tal notificação for feita, as 
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igualmente notificar os referidos 
destinatários da própria ameaça. A 
notificação não acarreta responsabilidades 
acrescidas para a entidade notificadora.

entidades devem igualmente notificar os 
referidos destinatários da própria ameaça. 
A notificação não acarreta 
responsabilidades acrescidas para a 
entidade notificadora.

Alteração 91

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) O mais tardar um mês após a 
notificação mencionada na alínea a), um 
relatório final que contenha, no mínimo, os 
seguintes elementos:

c) O mais tardar um mês após a 
notificação mencionada na alínea a), um 
relatório exaustivo que contenha, no 
mínimo, os seguintes elementos:

Alteração 92

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) o tipo de ameaça ou provável causa 
primária do incidente,

ii) o tipo de ciberameaça ou provável 
causa primária do incidente,

Alteração 93

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) medidas de atenuação aplicadas e 
em curso.

iii) medidas de atenuação ou medidas 
corretivas aplicadas e em curso.

Alteração 94

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Quando pertinente, e em particular 
se o incidente a que se refere o n.º 1 disser 
respeito a dois ou mais Estados-Membros, 
a autoridade competente ou a CSIRT deve 
informar os outros Estados-Membros 
afetados e a ENISA do incidente. Ao 
fazê-lo, as autoridades competentes, as 
CSIRT e os pontos de contacto únicos 
devem salvaguardar, de acordo com o 
direito da União ou com a legislação 
nacional conforme com o direito da União, 
a segurança e os interesses comerciais da 
entidade, bem como a confidencialidade 
das informações prestadas.

6. Quando pertinente, e em particular 
se o incidente a que se refere o n.º 1 disser 
respeito a dois ou mais Estados-Membros, 
a autoridade competente ou a CSIRT deve 
informar os outros Estados-Membros 
afetados e a ENISA do incidente. Se o 
incidente disser respeito a dois ou mais 
Estados-Membros, e se se suspeitar que 
puder ser de natureza criminosa, a 
autoridade competente ou a CSIRT 
informa a EUROPOL. Ao fazê-lo, as 
autoridades competentes, as CSIRT e os 
pontos de contacto únicos devem 
salvaguardar, de acordo com o direito da 
União ou com a legislação nacional 
conforme com o direito da União, a 
segurança e os interesses comerciais da 
entidade, bem como a confidencialidade 
das informações prestadas.

Alteração 95

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A ENISA deve formular, em 
colaboração com os Estados-Membros, 
recomendações e orientações sobre os 
domínios técnicos que devem ser 
considerados no âmbito do n.º 1, bem 
como sobre as normas já existentes, 
incluindo as normas nacionais dos 
Estados-Membros, que permitiriam 
abranger esses domínios.

2. A ENISA, após consultar o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, deve 
formular, em colaboração com os 
Estados-Membros, recomendações e 
orientações sobre os domínios técnicos que 
devem ser considerados no âmbito do n.º 1, 
bem como sobre as normas já existentes, 
incluindo as normas nacionais dos 
Estados-Membros, que permitiriam 
abranger esses domínios.

Alteração 96

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Com vista a contribuir para a 
segurança, a estabilidade e a resiliência do 
DNS, os Estados-Membros devem garantir 
que os registos de domínios de topo e as 
entidades que prestam serviços de registo 
de nomes de domínio a esses registos 
recolhem e mantêm dados exatos e 
completos relativos ao registo de nomes de 
domínio numa base de dados específica, 
com a devida diligência, em conformidade 
com a legislação da União em matéria de 
proteção de dados no que respeita aos 
dados pessoais.

1. Com vista a contribuir para a 
segurança, a estabilidade e a resiliência do 
DNS, os Estados-Membros devem garantir 
que os domínios de topo dispõem de 
políticas e procedimentos para garantir a 
recolha e a manutenção de dados exatos e 
completos relativos ao registo de nomes de 
domínio numa base de dados específica, 
em conformidade com a legislação da 
União em matéria de proteção de dados no 
que respeita aos dados pessoais. Os 
Estados-Membros devem certificar-se de 
que essas políticas e procedimentos são 
tornados públicos.

Alteração 97

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as bases de dados relativos 
ao registo de nomes de domínio a que se 
refere o n.º 1 contêm as informações 
necessárias para identificar e contactar os 
titulares dos nomes de domínio e os pontos 
de contacto que administram os nomes de 
domínio sob o domínio de topo.

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as bases de dados relativos 
ao registo de nomes de domínio a que se 
refere o n.º 1 contêm as informações 
necessárias para identificar e contactar os 
titulares dos nomes de domínio, 
nomeadamente o seu nome, o endereço 
físico e o endereço de correio eletrónico, 
bem como o seu número de telefone, e os 
pontos de contacto que administram os 
nomes de domínio sob o domínio de topo.

Alteração 98

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem ainda 
garantir que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços 

Suprimido
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de registo de nomes de domínio a esses 
registos dispõem de políticas e 
procedimentos para assegurar que as 
bases de dados contêm informações 
exatas e completas. Os Estados-Membros 
devem certificar-se de que essas políticas 
e procedimentos são tornados públicos.

Justificação

O texto do presente número foi incorporado no artigo 23.º, n.º 1.

Alteração 99

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos publicam, sem demora 
injustificada após o registo de um nome de 
domínio, os dados relativos ao registo do 
domínio que não sejam dados pessoais.

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos publicam, em conformidade com 
o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), e o artigo 6.º, 
n.º 3, do Regulamento (UE) 2016/679, e 
sem demora injustificada após o registo de 
um nome de domínio, determinados dados 
relativos ao registo do nome do domínio, 
tais como o nome do domínio e o nome da 
pessoa coletiva.

Alteração 100

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos concedem acesso a dados 
específicos relativos ao registo de nomes 
de domínio aos requerentes legítimos de 

5. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos concedem acesso a dados 
específicos relativos ao registo de nomes 
de domínio mediante um pedido lícito e 
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acesso que apresentem um pedido lícito e 
devidamente justificado, em conformidade 
com a legislação da União em matéria de 
proteção de dados. Os Estados-Membros 
devem assegurar que os registos de 
domínios de topo e as entidades que 
prestam serviços de registo de nomes de 
domínio a esses registos respondem a todos 
os pedidos de acesso sem demora 
injustificada. Compete aos 
Estados-Membros garantir que as políticas 
e procedimentos de divulgação dos 
referidos dados são tornados públicos.

devidamente justificado de autoridades 
públicas, incluindo as autoridades 
competentes ao abrigo da presente 
diretiva, as autoridades competentes ao 
abrigo do direito da União ou do direito 
nacional para a prevenção, investigação 
ou repressão de infrações penais, ou das 
autoridades de controlo nos termos do 
Regulamento (UE) 2016/679, em 
conformidade com a legislação da União 
em matéria de proteção de dados. Os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
registos de domínios de topo e as entidades 
que prestam serviços de registo de nomes 
de domínio a esses registos respondem a 
todos os pedidos de acesso lícitos e 
devidamente justificados sem demora 
injustificada. Compete aos 
Estados-Membros garantir que as políticas 
e procedimentos de divulgação dos 
referidos dados são tornados públicos.

Alteração 101

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma entidade referida no n.º 1 
não estiver estabelecida na União, mas aí 
oferecer serviços, deve designar um 
representante na União. O representante 
deve estar estabelecido num dos 
Estados-Membros em que os serviços são 
oferecidos. Considera-se que tal entidade 
está sob a jurisdição do Estado-Membro 
em que o representante está estabelecido. 
Na ausência de um representante designado 
na União nos termos do presente artigo, 
qualquer Estado-Membro em que a 
entidade preste serviços pode intentar 
ações judiciais contra essa entidade por 
incumprimento das obrigações decorrentes 
da presente diretiva.

3. Se uma entidade referida no n.º 1 
não estiver estabelecida na União, mas aí 
oferecer serviços, deve designar um 
representante na União. O representante 
deve estar estabelecido num dos 
Estados-Membros em que os serviços são 
oferecidos. Sem prejuízo das competências 
das autoridades de controlo ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2016/679, considera-se 
que tal entidade está sob a jurisdição do 
Estado-Membro em que o representante 
está estabelecido. Na ausência de um 
representante designado na União nos 
termos do presente artigo, qualquer 
Estado-Membro em que a entidade preste 
serviços pode intentar ações judiciais 
contra essa entidade por incumprimento 
das obrigações decorrentes da presente 
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diretiva.

Alteração 102

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A ENISA deve criar e manter um 
registo das entidades essenciais e 
importantes referidas no artigo 24.º, n.º 1. 
As entidades devem fornecer as seguintes 
informações à ENISA até [o mais tardar 
12 meses após a entrada em vigor da 
diretiva]:

1. A ENISA deve criar e manter um 
registo seguro das entidades essenciais e 
importantes referidas no artigo 24.º, n.º 1. 
As entidades devem fornecer as seguintes 
informações à ENISA até [o mais tardar 
12 meses após a entrada em vigor da 
diretiva]:

Alteração 103

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do Regulamento 
(UE) 2016/679, os Estados-Membros 
devem assegurar que as entidades 
essenciais e importantes podem proceder 
ao intercâmbio de informações pertinentes 
sobre cibersegurança, nomeadamente 
relacionadas com ciberameaças, 
vulnerabilidades, indicadores de exposição 
a riscos, táticas, técnicas e procedimentos, 
alertas de cibersegurança e ferramentas de 
configuração, desde que tal partilha de 
informações:

1. Sem prejuízo do Regulamento 
(UE) 2016/679 ou da 
Diretiva 2002/58/CE, os Estados-Membros 
devem assegurar que as entidades 
essenciais e importantes podem proceder 
ao intercâmbio de informações pertinentes 
sobre cibersegurança, nomeadamente 
relacionadas com ciberameaças, 
vulnerabilidades, indicadores de exposição 
a riscos, táticas, técnicas e procedimentos, 
alertas de cibersegurança e ferramentas de 
configuração e a localização ou a 
identidade do autor do ataque, desde que 
tal partilha de informações:

Alteração 104

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando tratarem de incidentes que 2. Quando tratarem de incidentes que 
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tenham originado violações de dados 
pessoais, as autoridades competentes 
devem trabalhar em estreita colaboração 
com as autoridades encarregadas da 
proteção de dados.

tenham originado violações de dados 
pessoais, as autoridades competentes 
devem trabalhar em estreita colaboração 
com as autoridades encarregadas da 
proteção de dados, sem prejuízo das 
competências, atribuições e poderes que 
incumbem a estas autoridades nos termos 
do Regulamento (UE) 2016/679. Para o 
efeito, as autoridades competentes e as 
autoridades de controlo devem proceder 
ao intercâmbio de informações relevantes 
para os respetivos domínios de 
competência. Além disso, as autoridades 
competentes devem, a pedido das 
autoridades de controlo competentes, 
fornecer-lhes todas as informações 
obtidas no contexto de quaisquer 
auditorias e investigações relacionadas 
com o tratamento de dados pessoais.

Alteração 105

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 4 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Ordenar que essas entidades 
tornem públicos os aspetos do 
não cumprimento das obrigações 
estabelecidas na presente diretiva de uma 
determinada forma;

Suprimido

Alteração 106

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Impor ou solicitar a imposição, 
por parte dos organismos ou tribunais 
competentes, de acordo com a legislação 
nacional, de uma proibição temporária de 
exercer funções de gestão nessa entidade 
essencial contra qualquer pessoa com 
responsabilidades de gestão a nível de 

Suprimido
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diretor executivo ou representante legal e 
qualquer outra pessoa singular 
considerada responsável pela violação.

Alteração 107

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Estas sanções só são aplicadas até a 
entidade tomar as medidas necessárias para 
corrigir as deficiências ou cumprir os 
requisitos da autoridade competente 
responsável pela aplicação dessas sanções.

Esta sanção só é aplicada até a entidade 
tomar as medidas necessárias para corrigir 
as deficiências ou cumprir os requisitos da 
autoridade competente responsável pela 
aplicação dessa sanção.

Alteração 108

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os danos efetivamente causados ou 
as perdas efetivamente sofridas, ou 
potenciais danos ou perdas que poderiam 
ter sido desencadeados, na medida em que 
possam ser determinados. Ao avaliar este 
aspeto, devem ser tidos em conta, 
nomeadamente, os prejuízos financeiros ou 
económicos efetivos ou potenciais, os 
efeitos noutros serviços, o número de 
utilizadores afetados ou potencialmente 
afetados;

c) Os danos materiais ou morais 
efetivamente causados ou as perdas 
efetivamente sofridas, na medida em que 
possam ser determinados. Ao avaliar este 
aspeto, devem ser tidos em conta, 
nomeadamente, os prejuízos financeiros ou 
económicos efetivos ou potenciais, os 
efeitos noutros serviços, o número de 
utilizadores afetados ou potencialmente 
afetados;

Alteração 109

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 7 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Quaisquer anteriores infrações 
relevantes cometidas pela entidade em 
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causa;

Alteração 110

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 7 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) A forma como a autoridade 
competente tomou conhecimento da 
infração, em especial se a entidade a 
notificar, e em caso afirmativo, em que 
medida o fez;

Alteração 111

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 7 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) O nível de cooperação das pessoas 
singulares ou coletivas consideradas 
responsáveis com as autoridades 
competentes.

g) O nível de cooperação com as 
autoridades competentes, a fim de sanar a 
infração e atenuar os seus eventuais 
efeitos negativos;

Alteração 112

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 7 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Qualquer outro fator agravante ou 
atenuante aplicável às circunstâncias do 
caso, como os benefícios financeiros 
obtidos ou as perdas evitadas, direta ou 
indiretamente, por intermédio da 
infração.
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Alteração 113

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as suas autoridades 
competentes informam as autoridades 
competentes do Estado-Membro em causa 
designadas nos termos da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas], quando 
exercem os seus poderes de supervisão e de 
execução coerciva com vista a assegurar o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da presente diretiva por parte de uma 
entidade essencial identificada como 
crítica, ou como entidade equivalente a 
uma entidade crítica, nos termos da diretiva 
supramencionada. A pedido das 
autoridades competentes ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas], as 
autoridades competentes podem exercer os 
seus poderes de supervisão e execução 
coerciva sobre uma entidade essencial 
identificada como crítica ou equivalente.

9. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as suas autoridades 
competentes informam em tempo real as 
autoridades competentes de todos os 
Estados-Membros designadas nos termos 
da Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas], quando 
exercem os seus poderes de supervisão e de 
execução coerciva com vista a assegurar o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da presente diretiva por parte de uma 
entidade essencial identificada como 
crítica, ou como entidade equivalente a 
uma entidade crítica, nos termos da diretiva 
supramencionada. A pedido das 
autoridades competentes ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas], as 
autoridades competentes podem exercer os 
seus poderes de supervisão e execução 
coerciva sobre uma entidade essencial 
identificada como crítica ou equivalente.

Alteração 114

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 4 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Ordenar que essas entidades 
tornem públicos os aspetos do 
não cumprimento das suas obrigações 
estabelecidas na presente diretiva de uma 
determinada forma;

Suprimido

Alteração 115

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 4 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

h) Fazer uma declaração pública que 
identifique as pessoas singulares e 
coletivas responsáveis pela violação de 
uma obrigação prevista na presente diretiva 
e a natureza dessa violação;

h) Fazer uma declaração pública que 
identifique as pessoas singulares 
responsáveis pela violação de uma 
obrigação prevista na presente diretiva e a 
natureza dessa violação;

Alteração 116

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Consoante as circunstâncias de 
cada caso, as coimas devem ser aplicadas 
em complemento ou em vez das medidas 
referidas no artigo 29.º, n.º 4, alíneas a) a 
i), no artigo 29.º, n.º 5, e no artigo 30.º, 
n.º 4, alíneas a) a h).

2. As coimas devem ser aplicadas em 
complemento ou em vez das medidas 
referidas no artigo 29.º, n.º 4, alíneas a) a 
i), no artigo 29.º, n.º 5, e no artigo 30.º, 
n.º 4, alíneas a) a h), consoante as 
circunstâncias de cada caso.

Alteração 117

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao decidir sobre a aplicação de 
uma coima e sobre o seu montante em cada 
caso individual, devem ser tidos em devida 
consideração, no mínimo, os elementos 
previstos no artigo 29.º, n.º 7.

3. A decisão sobre a aplicação de uma 
coima deve depender das circunstâncias 
de cada caso, e ao decidir o seu montante 
em cada caso individual devem ser tidos 
em devida consideração, no mínimo, os 
elementos previstos no artigo 29.º, n.º 7.

Alteração 118

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se as autoridades competentes 
tiverem indícios de que a infração das 

1. Se as autoridades competentes 
tiverem indícios de que a infração das 



RR\1242692PT.docx 203/336 PE692.602v02-00

PT

obrigações estabelecidas nos artigos 18.º e 
20.º por parte de uma entidade essencial ou 
importante implica uma violação de dados 
pessoais, na aceção do artigo 4.º, ponto 12, 
do Regulamento (UE) 2016/679, a qual 
deve ser notificada nos termos do 
artigo 33.º do referido regulamento, devem 
informar as autoridades de controlo 
competentes nos termos dos artigos 55.º e 
56.º do referido regulamento num prazo 
razoável.

obrigações estabelecidas nos artigos 18.º e 
20.º por parte de uma entidade essencial ou 
importante implica uma violação de dados 
pessoais, na aceção do artigo 4.º, ponto 12, 
do Regulamento (UE) 2016/679, a qual 
deve ser notificada nos termos do 
artigo 33.º do referido regulamento, devem 
informar as autoridades de controlo 
competentes nos termos dos artigos 55.º e 
56.º do referido regulamento sem demora 
injustificada e, em qualquer caso, no 
prazo de 24 horas.

Alteração 119

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a autoridade de controlo 
competente nos termos do Regulamento 
(UE) 2016/679 estiver estabelecida num 
Estado-Membro diferente do da autoridade 
competente, esta última pode informar a 
autoridade de controlo estabelecida no seu 
Estado-Membro.

3. Se a autoridade de controlo 
competente nos termos do Regulamento 
(UE) 2016/679 estiver estabelecida num 
Estado-Membro diferente do da autoridade 
competente, esta última deve informar a 
autoridade de controlo estabelecida no seu 
Estado-Membro.

Alteração 120

Proposta de diretiva
Artigo 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º-A (novo)
Responsabilidade em caso de não 

conformidade
Sem prejuízo de qualquer outra via de 
recurso administrativo ou extrajudicial, os 
destinatários dos serviços prestados por 
entidades essenciais e importantes que 
tenham sofrido danos em resultado do 
não cumprimento da presente diretiva por 
parte dos prestadores têm direito a um 
recurso judicial efetivo.
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Alteração 121

Proposta de diretiva
Artigo 35 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão avalia periodicamente a 
aplicação da presente diretiva e apresenta 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. O relatório avalia, em particular, 
a pertinência dos setores, dos subsetores, 
da dimensão e do tipo de entidades 
referidas nos anexos I e II para o 
funcionamento da economia e da sociedade 
o que diz respeito à cibersegurança. Para 
esse efeito, e a fim de promover a 
cooperação estratégica e operacional, a 
Comissão tem em conta os relatórios do 
grupo de cooperação e da rede de CSIRT 
sobre a experiência adquirida a nível 
estratégico e operacional. O primeiro 
relatório deve ser apresentado até … 
[54 meses após a data de entrada em vigor 
da presente diretiva].

A Comissão avalia a aplicação da presente 
diretiva de três em três anos e apresenta 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. O relatório avalia, em particular, 
em que medida a diretiva contribui para 
alcançar um nível elevado e comum de 
segurança e integridade das redes e dos 
sistemas de informação, protegendo de 
forma ideal e ao mesmo tempo a vida 
privada e os dados pessoais, e avalia 
também a pertinência dos setores, dos 
subsetores, da dimensão e do tipo de 
entidades referidas nos anexos I e II para o 
funcionamento da economia e da sociedade 
no que diz respeito à cibersegurança. Para 
esse efeito, e a fim de promover a 
cooperação estratégica e operacional, a 
Comissão tem em conta os relatórios do 
grupo de cooperação e da rede de CSIRT 
sobre a experiência adquirida a nível 
estratégico e operacional. O primeiro 
relatório deve ser apresentado até … 
[36 meses após a data de entrada em vigor 
da presente diretiva].

Alteração 122

Proposta de diretiva
Anexo I – Ponto 5 (Saúde) – travessão 6 (novo)

Texto da Comissão

Setor Subsetor Tipo de entidade

– Prestadores de cuidados de saúde na aceção do 
artigo 3.º, alínea g), da Diretiva 2011/24/UE 90

– Laboratórios de referência da UE na aceção do 
artigo 15.º do Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
relativo às ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde20

5. Saúde

– Entidades que realizam atividades de 
investigação e desenvolvimento de medicamentos na 
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aceção do artigo 1.º, ponto 2, da 
Diretiva 2001/83/CE(21)

– Entidades que fabricam produtos 
farmacêuticos de base e preparações farmacêuticas 
referidas na secção C, divisão 21, da NACE Rev. 2

– Entidades que fabricam dispositivos médicos 
considerados críticos durante uma emergência de 
saúde pública («lista de dispositivos médicos críticos 
para a emergência de saúde pública») na aceção do 
artigo 20.º do Regulamento (UE) XXXX/XXXX22

20 [Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às ameaças transfronteiriças graves 
para a saúde e que revoga a Decisão n.º 1082/2013/UE — referência a atualizar quando a proposta 
COM(2020) 727 final for adotada].
21 Diretiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano (JO L 311 de 
28.11.2001, p. 67).
22 [Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao reforço do papel da Agência 
Europeia de Medicamentos em matéria de preparação e gestão de crises no que diz respeito aos 
medicamentos e dispositivos médicos — referência a atualizar quando a proposta 
COM(2020) 725 final for adotada].

Alteração

Setor Subsetor Tipo de entidade

– Prestadores de cuidados de saúde na aceção do 
artigo 3.º, alínea g), da Diretiva 2011/24/UE(19)

– Laboratórios de referência da UE na aceção do 
artigo 15.º do Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
relativo às ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde20

– Entidades que realizam atividades de 
investigação e desenvolvimento de medicamentos na 
aceção do artigo 1.º, ponto 2, da 
Diretiva 2001/83/CE(21)

– Entidades que fabricam produtos 
farmacêuticos de base e preparações farmacêuticas 
referidas na secção C, divisão 21, da NACE Rev. 2

– Entidades que fabricam dispositivos médicos 
considerados críticos durante uma emergência de 
saúde pública («lista de dispositivos médicos críticos 
para a emergência de saúde pública») na aceção do 
artigo 20.º do Regulamento (UE) XXXX/XXXX22

5. Saúde

– Entidades titulares de uma autorização de 
distribuição na aceção do artigo 79.º da 
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Diretiva 2001/83/CE
20 [Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às ameaças transfronteiriças graves 
para a saúde e que revoga a Decisão n.º 1082/2013/UE — referência a atualizar quando a proposta 
COM(2020) 727 final for adotada].
21 Diretiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano (JO L 311 de 
28.11.2001, p. 67).
22 [Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao reforço do papel da Agência 
Europeia de Medicamentos em matéria de preparação e gestão de crises no que diz respeito aos 
medicamentos e dispositivos médicos — referência a atualizar quando a proposta 
COM(2020) 725 final for adotada].
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PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS EXTERNOS

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas 
destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União e que revoga a 
Diretiva (UE) 2016/1148
(2020/0359(COD))

Relatora de parecer: Markéta Gregorová

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Desde a entrada em vigor da 
Diretiva (UE) 2016/1148, foram 
alcançados progressos significativos no 
sentido de aumentar a resiliência em 
matéria da cibersegurança da União. A 
avaliação dessa diretiva revelou que esta 
funcionou como um catalisador para a 
abordagem institucional e regulamentar à 
cibersegurança na União, abrindo as portas 
a uma mudança significativa das 
mentalidades. A referida diretiva assegurou 
a conclusão de quadros nacionais, 
mediante a definição de estratégias 
nacionais de cibersegurança, o 
estabelecimento de capacidades nacionais e 
a aplicação de medidas regulamentares que 
abrangem os intervenientes e as 
infraestruturas essenciais identificadas por 
cada Estado-Membro. Contribuiu 

(2) Desde a entrada em vigor da 
Diretiva (UE) 2016/1148, foram 
alcançados progressos significativos no 
sentido de aumentar a resiliência em 
matéria da cibersegurança da União. A 
avaliação dessa diretiva revelou que esta 
funcionou como um catalisador para a 
abordagem institucional e regulamentar à 
cibersegurança na União, abrindo as portas 
a uma mudança significativa das 
mentalidades. A referida diretiva assegurou 
a conclusão de quadros nacionais, 
mediante a definição de estratégias 
nacionais de cibersegurança, o 
estabelecimento de capacidades nacionais e 
a aplicação de medidas regulamentares que 
abrangem os intervenientes e as 
infraestruturas essenciais identificadas por 
cada Estado-Membro. Contribuiu 
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igualmente para a cooperação a nível da 
União por via da criação do grupo de 
cooperação12 e de uma rede de equipas 
nacionais de resposta a incidentes de 
segurança informática (a seguir designada 
por «rede de CSIRT»)13. Não obstante 
esses resultados, a avaliação da 
Diretiva (UE) 2016/1148 revelou 
deficiências intrínsecas que a impedem de 
responder de forma eficaz a desafios 
contemporâneos e emergentes no domínio 
da cibersegurança.

igualmente para a cooperação a nível da 
União por via da criação do grupo de 
cooperação12 e de uma rede de equipas 
nacionais de resposta a incidentes de 
segurança informática (a seguir designada 
por «rede de CSIRT»)13. A Diretiva (UE) 
2016/1148 foi o primeiro ato legislativo à 
escala da União em matéria de 
cibersegurança e previa medidas jurídicas 
para reforçar o nível global de ciber-
resiliência também no domínio da 
segurança e da defesa na União, 
assegurando a cooperação dos Estados-
Membros e uma cultura de segurança em 
todos os setores. Não obstante esses 
resultados, a avaliação da Diretiva (UE) 
2016/1148 revelou deficiências intrínsecas 
que a impedem de responder de forma 
eficaz a desafios contemporâneos e 
emergentes no domínio da cibersegurança, 
que têm muitas vezes origem fora da 
União, constituindo uma séria ameaça 
para a segurança interna e externa a nível 
da União.

_________________ _________________
12 Artigo 11.º da Diretiva (UE) 2016/1148. 12 Artigo 11.º da Diretiva (UE) 2016/1148.
13 Artigo 12.º da Diretiva (UE) 2016/1148. 13 Artigo 12.º da Diretiva (UE) 2016/1148.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A União entende que as 
campanhas híbridas são 
«multidimensionais, combinam medidas 
coercivas e subversivas e utilizam 
ferramentas e táticas convencionais e não 
convencionais (diplomáticas, militares, 
económicas e tecnológicas) para 
desestabilizar o adversário. São 
concebidas para serem difíceis de detetar 
ou atribuir e podem ser utilizadas por 
intervenientes estatais e não estatais»1-A. 
A Internet e as redes em linha permitem 
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que intervenientes estatais e não estatais 
recorram a novas formas de ações 
agressivas. Podem ser utilizadas para 
piratear infraestruturas críticas e 
processos democráticos, lançar 
campanhas persuasivas de desinformação 
e propaganda, roubar informações e 
divulgar dados sensíveis. No pior dos 
casos, os ciberataques permitem ao 
adversário assumir o controlo de ativos 
como sistemas militares e estruturas de 
comando1-B. Simultaneamente, a 
cooperação com o setor privado e as 
partes interessadas civis, incluindo 
indústrias e entidades envolvidas na 
gestão de infraestruturas críticas, é 
crucial e deve ser reforçada devido às 
características intrínsecas do domínio 
cibernético, no qual a inovação 
tecnológica é impulsionada 
essencialmente por empresas privadas 
que, frequentemente, não operam no 
domínio militar. Tais incidentes e crises 
de cibersegurança em grande escala a 
nível da União devem requerer uma 
preparação e medidas de proteção 
adequadas através de exercícios de 
formação conjuntos, uma vez que têm 
potencial para justificar a invocação do 
artigo 222.º do TFUE (a «cláusula de 
solidariedade»). 
_________________
1-A Comunicação Conjunta da Comissão 
Europeia e do Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança, intitulada 
«Aumentar a resiliência e reforçar a 
capacidade de enfrentar ameaças 
híbridas» (JOIN(2018) 16 final), 
Bruxelas, 13 de junho de 2018, p. 1.
1-B 
https://www.iss.europa.eu/sites/default/file
s/EUISSFiles/CP_151.pdf

Alteração 3

Proposta de diretiva

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_151.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_151.pdf
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Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Durante as crises e incidentes de 
cibersegurança em grande escala a nível 
da União, o elevado grau de 
interdependência entre setores e países 
exige uma ação coordenada para 
assegurar uma resposta rápida e eficaz, 
bem como uma melhor prevenção e 
preparação para situações semelhantes no 
futuro. A existência de redes e sistemas de 
informação ciber-resilientes e a 
disponibilidade, confidencialidade e 
integridade dos dados são vitais para a 
segurança da União, dentro e fora das 
suas fronteiras. A ambição da UE de 
lograr um papel geopolítico mais 
proeminente também assenta numa 
capacidade credível de defesa e de 
dissuasão a nível cibernético, incluindo a 
capacidade de identificar ações maliciosas 
de forma atempada e eficaz e de 
responder adequadamente. Tendo em 
conta o esbatimento da linha entre os 
domínios civil e militar e a dupla 
utilização inerente às ciberferramentas e 
tecnologias, é necessária uma abordagem 
abrangente e holística do domínio digital. 
O mesmo se aplica às operações e missões 
da política comum de segurança e defesa 
(PCSD) conduzidas pela União para 
garantir a paz e a estabilidade na sua 
vizinhança e para além dela. A este 
respeito, as orientações estratégicas da 
UE reforçarão e orientarão a realização 
do nível de ambição da União no domínio 
da segurança e defesa e traduzirão essa 
ambição em exigências em termos de 
capacidades, no domínio da ciberdefesa, o 
que aumentará a capacidade da União e 
dos Estados-Membros para impedir, 
desencorajar e dissuadir ciberatividades 
maliciosas, reagir às mesmas e delas 
recuperar, reforçando a sua posição, o 
seu conhecimento da situação, as suas 
ferramentas, os seus procedimentos e as 
suas parcerias. A cooperação da União 
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com organizações internacionais como a 
OTAN contribui para os debates sobre a 
forma de prevenir, dissuadir e dar 
resposta aos ataques híbridos e 
ciberataques e explora formas de 
estabelecer uma análise comum das 
ciberameaças.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A presente diretiva não afeta a 
possibilidade de cada Estado-Membro 
tomar as medidas necessárias para garantir 
a proteção dos interesses essenciais da sua 
própria segurança, salvaguardar a ordem e 
a segurança públicas e permitir a 
investigação, a deteção e a repressão de 
infrações penais, em conformidade com o 
direito da União. Nos termos do artigo 
346.º do TFUE, nenhum Estado-Membro é 
obrigado a fornecer informações cuja 
divulgação seria contrária aos interesses 
essenciais da sua segurança pública. São 
pertinentes neste contexto as regras 
nacionais e da União relativas à proteção 
de informações classificadas, os acordos de 
não divulgação e os acordos de não 
divulgação informais, tais como o 
protocolo «sinalização luminosa» (Traffic 
Light Protocol)14.

(6) A presente diretiva não afeta a 
possibilidade de cada Estado-Membro 
tomar as medidas necessárias para garantir 
a proteção dos interesses essenciais da sua 
própria segurança, salvaguardar a ordem e 
a segurança públicas e permitir a 
investigação, a deteção e a repressão de 
infrações penais, em conformidade com o 
direito da União e os direitos 
fundamentais. Independentemente do 
ambiente tecnológico, é essencial 
respeitar plenamente as garantias 
processuais e outras garantias, em 
especial os direitos fundamentais, como o 
direito ao respeito pela vida privada e 
pelas comunicações e o direito à proteção 
dos dados pessoais. Do mesmo modo, a 
fim de assegurar uma resiliência 
abrangente, é necessário não só reforçar 
as infraestruturas tecnológicas e dispor de 
capacidades de resposta, mas também 
sensibilizar a população para a 
cibersegurança e os riscos conexos. Nos 
termos do artigo 346.º do TFUE, nenhum 
Estado-Membro é obrigado a fornecer 
informações cuja divulgação seria contrária 
aos interesses essenciais da sua segurança 
pública. São pertinentes neste contexto as 
regras nacionais e da União relativas à 
proteção de informações classificadas, os 
acordos de não divulgação e os acordos de 
não divulgação informais, tais como o 
protocolo «sinalização luminosa» (Traffic 
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Light Protocol)14.

_________________ _________________
14 O protocolo «sinalização luminosa» é 
um instrumento que permite a uma pessoa 
que partilha informações advertir os 
destinatários sobre possíveis limitações à 
disseminação posterior das mesmas. É 
utilizado em quase todas as comunidades 
de CSIRT e em alguns centros de partilha e 
análise de informações.

14 O protocolo «sinalização luminosa» é 
um instrumento que permite a uma pessoa 
que partilha informações advertir os 
destinatários sobre possíveis limitações à 
disseminação posterior das mesmas. É 
utilizado em quase todas as comunidades 
de CSIRT e em alguns centros de partilha e 
análise de informações.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Tendo em vista o desenvolvimento 
de um sistema de conectividade seguro, 
com base na infraestrutura europeia de 
comunicação quântica (EuroQCI) e na 
Comunicação Governamental por Satélite 
da União Europeia (GOVSATCOM), em 
especial a implementação do GNSS 
GALILEO para os utilizadores da defesa, 
em que qualquer eventual 
desenvolvimento futuro deve ter em conta, 
entre outros, o impacto da conjugação 
entre a velocidade e a sofisticação da 
computação quântica com sistemas 
militares altamente autónomos, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
proteção de toda a infraestrutura de 
comunicações eletrónicas, como os 
sistemas de redes espaciais, terrestres e 
submarinas. Simultaneamente, deve ser 
desenvolvida uma visão comum da 
estratégia de adoção da nuvem para 
setores sensíveis, com o objetivo de definir 
uma abordagem da União assente em 
normas comuns entre países parceiros 
que partilhem os mesmos valores.

Alteração 6
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Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Estas crescentes interdependências 
resultam de uma rede de prestação de 
serviços com um caráter cada vez mais 
transfronteiriço e interdependente, que 
utiliza infraestruturas essenciais em toda a 
União nos setores da energia, dos 
transportes, das infraestruturas digitais, da 
água potável e das águas residuais, da 
saúde, de certos aspetos da administração 
pública, bem como no setor do espaço no 
que se refere à prestação de certos serviços 
que dependem de infraestruturas terrestres 
detidas, geridas e operadas por Estados-
Membros ou por entidades privadas, não 
abrangendo, portanto, as infraestruturas 
detidas, geridas ou operadas pela União ou 
em seu nome no âmbito dos seus 
programas espaciais. Em virtude dessas 
interdependências, qualquer perturbação, 
mesmo que inicialmente confinada a uma 
entidade ou a um setor, pode ter 
repercussões mais vastas e causar impactos 
negativos generalizados e duradouros na 
prestação de serviços em todo o mercado 
interno. A pandemia de COVID-19 revelou 
a vulnerabilidade das nossas sociedades, 
cada vez mais interdependentes, perante 
riscos com baixa probabilidade de 
ocorrência.

(20) Estas crescentes interdependências 
resultam de uma rede de prestação de 
serviços com um caráter cada vez mais 
transfronteiriço e interdependente, que 
utiliza infraestruturas essenciais em toda a 
União nos setores da energia, dos 
transportes, das infraestruturas digitais, da 
água potável e das águas residuais, da 
saúde, de certos aspetos da administração 
pública, bem como no setor do espaço no 
que se refere à prestação de certos serviços 
que dependem de infraestruturas terrestres 
detidas, geridas e operadas por Estados-
Membros ou por entidades privadas, não 
abrangendo, portanto, as infraestruturas 
detidas, geridas ou operadas pela União ou 
em seu nome no âmbito dos seus 
programas espaciais. As infraestruturas 
detidas, geridas ou operadas pela União 
ou em seu nome no âmbito dos seus 
programas espaciais são particularmente 
importantes para a segurança da União e 
dos seus Estados-Membros e para o bom 
funcionamento das missões no quadro da 
PCSD. Essas infraestruturas devem ser 
devidamente protegidas, em consonância 
com o Regulamento (UE) 2021/696 do 
Parlamento Europeu e do Conselho18-A. 
Em virtude dessas interdependências, 
qualquer perturbação, mesmo que 
inicialmente confinada a uma entidade ou a 
um setor, pode ter repercussões mais 
vastas, causar impactos negativos 
generalizados e duradouros na prestação de 
serviços em todo o mercado interno e pôr 
em risco a segurança e proteção dos 
cidadãos da União. A pandemia de 
COVID-19 revelou a vulnerabilidade das 
nossas sociedades, cada vez mais 
interdependentes, perante riscos com baixa 
probabilidade de ocorrência.

_________________
18-A Regulamento (UE) 2021/696 do 



PE692.602v02-00 216/336 RR\1242692PT.docx

PT

Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de abril de 2021, que cria o Programa 
Espacial da União e a Agência da União 
Europeia para o Programa Espacial e que 
revoga os Regulamentos (UE) n.º 
912/2010, (UE) n.º 1285/2013 e (UE) n.º 
377/2014 e a Decisão n.º 541/2014/UE 
(JO L 170 de 12.5.2021, p. 69).

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Tendo em conta a importância da 
cooperação internacional em matéria de 
cibersegurança, as CSIRT devem poder 
participar em redes de cooperação 
internacional, em complemento da rede de 
CSIRT criada pela presente diretiva.

(26) Tendo em conta a importância da 
cooperação internacional em matéria de 
cibersegurança, as CSIRT devem poder 
participar em redes de cooperação 
internacional, em complemento da rede de 
CSIRT criada pela presente diretiva, a fim 
de contribuírem para o desenvolvimento 
de normas da União capazes de moldar o 
panorama de cibersegurança a nível 
internacional. Os Estados-Membros 
podem igualmente estudar a possibilidade 
de intensificar a cooperação com países 
parceiros e organizações internacionais 
que partilham os mesmos valores, como o 
Conselho da Europa, a Organização do 
Tratado do Atlântico Norte, a 
Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económicos, a 
Organização para a Segurança e a 
Cooperação na Europa e as Nações 
Unidas, com vista a garantir acordos 
multilaterais em matéria de cibernormas, 
comportamentos estatais e não estatais 
responsáveis no ciberespaço e uma 
governação digital global eficaz, bem 
como a criar um ciberespaço aberto, livre, 
estável e seguro assente no Direito 
Internacional.

Alteração 8

Proposta de diretiva
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Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Nos termos do anexo da 
Recomendação (UE) 2017/1548 da 
Comissão, sobre a resposta coordenada a 
incidentes e crises de cibersegurança em 
grande escala («plano de ação»)20, entende-
se por incidente em larga escala um 
incidente com um impacto significativo 
em, pelo menos, dois Estados-Membros ou 
que cause perturbações tão extensas que 
ultrapassem a capacidade de resposta de 
um Estado-Membro. Consoante a sua 
causa e o seu impacto, os incidentes em 
grande escala poderão agravar-se e 
transformar-se em verdadeiras crises que 
impeçam o correto funcionamento do 
mercado interno. Tendo em conta o vasto 
alcance e, em muitos casos, o caráter 
transfronteiriço de tais incidentes, é 
importante que os Estados-Membros e as 
instituições, organismos e agências 
competentes da União cooperem a nível 
técnico, operacional e político para 
coordenarem eficazmente a resposta em 
toda a União.

(27) Nos termos do anexo da 
Recomendação (UE) 2017/1548 da 
Comissão, sobre a resposta coordenada a 
incidentes e crises de cibersegurança em 
grande escala («plano de ação»)20, entende-
se por incidente em larga escala um 
incidente com um impacto significativo 
em, pelo menos, dois Estados-Membros ou 
que cause perturbações tão extensas que 
ultrapassem a capacidade de resposta de 
um Estado-Membro. Consoante a sua 
causa e o seu impacto, os incidentes em 
grande escala poderão agravar-se e 
transformar-se em verdadeiras crises que 
impeçam o correto funcionamento do 
mercado interno ou ponham em risco a 
segurança e proteção dos cidadãos e os 
interesses económicos e financeiros da 
União. Tendo em conta o vasto alcance e, 
em muitos casos, o caráter transfronteiriço 
de tais incidentes, é importante que os 
Estados-Membros e as instituições, 
organismos e agências competentes da 
União cooperem a nível técnico, 
operacional e político para coordenarem 
eficazmente a resposta em toda a União. A 
União e os Estados-Membros devem 
também continuar a promover exercícios 
e debates políticos sobre o quadro de 
gestão de crises baseados em cenários 
concretos, a fim de assegurar a coerência 
das políticas internas e externas e de 
gerar um entendimento comum dos 
procedimentos para a aplicação da 
cláusula de solidariedade.

_________________ _________________
20 Recomendação (UE) 2017/1584 da 
Comissão, de 13 de setembro de 2017, 
sobre a resposta coordenada a incidentes e 
crises de cibersegurança em grande escala 
(JO L 239 de 19.9.2017, p. 36).

20 Recomendação (UE) 2017/1584 da 
Comissão, de 13 de setembro de 2017, 
sobre a resposta coordenada a incidentes e 
crises de cibersegurança em grande escala 
(JO L 239 de 19.9.2017, p. 36).

Alteração 9
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Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Quando adequado, a União deve 
celebrar, em conformidade com o 
artigo 218.º do TFUE, acordos 
internacionais com países terceiros ou 
organizações internacionais que permitam 
e rejam a participação destes em algumas 
atividades do grupo de cooperação e da 
rede de CSIRT. Tais acordos devem 
assegurar uma proteção adequada dos 
dados.

(36) Quando adequado, a União deve 
celebrar, em conformidade com o 
artigo 218.º do TFUE, acordos 
internacionais com países terceiros ou 
organizações internacionais que permitam 
e rejam a participação destes em algumas 
atividades do grupo de cooperação e da 
rede de CSIRT. Tais acordos têm como 
objetivo assegurar uma proteção adequada 
dos dados e devem promover o acesso ao 
mercado, abordar os riscos de segurança, 
aumentando simultaneamente a 
resiliência global, e sensibilizar para as 
ciberameaças e as ciberatividades 
maliciosas. A União também deve 
continuar a apoiar o desenvolvimento de 
capacidades em países terceiros. Os 
Estados-Membros devem, sempre que 
adequado, encorajar a participação de 
países parceiros com mentalidades 
similares, que partilham dos valores da 
União, nos projetos CEP relevantes. Por 
conseguinte, a União deve estudar a 
possibilidade de relançar processos que 
visem a conclusão de quadros de 
cooperação formais e estruturados neste 
domínio no futuro.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Os Estados-Membros devem 
contribuir para a criação do quadro de 
resposta da UE a crises de cibersegurança 
previsto na Recomendação 
(UE) 2017/1584 por intermédio das redes 
de cooperação existentes, nomeadamente a 
Rede de Organizações de Coordenação de 
Cibercrises (UE-CyCLONe), a rede de 

(37) Os Estados-Membros devem 
contribuir para a criação do quadro de 
resposta da UE a crises de cibersegurança 
previsto na Recomendação 
(UE) 2017/1584 por intermédio das redes 
de cooperação existentes, nomeadamente a 
Rede de Organizações de Coordenação de 
Cibercrises (UE-CyCLONe), a rede de 
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CSIRT e o grupo de cooperação. A UE-
CyCLONe e a rede de CSIRT devem 
cooperar com base em disposições 
processuais que definam as modalidades 
dessa cooperação. O regulamento interno 
da UE-CyCLONe deve especificar as 
modalidades de funcionamento da rede, 
incluindo, entre outros aspetos, as funções, 
os modos de cooperação, as interações com 
outros intervenientes relevantes e os 
modelos de partilha de informações, bem 
como os meios de comunicação. No 
atinente à gestão de crises a nível da União, 
as partes responsáveis devem recorrer ao 
Mecanismo Integrado da UE de Resposta 
Política a Situações de Crise (IPCR). A 
Comissão deve utilizar, para este efeito, o 
processo de alto nível para a coordenação 
de crises transetoriais do sistema geral de 
alerta rápido (ARGUS). Se a crise implicar 
uma dimensão importante a nível externo 
ou da política comum de segurança e 
defesa (PCSD), deve ser ativado o 
mecanismo de resposta a situações de crise 
(CRM) do Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE).

CSIRT e o grupo de cooperação, o Centro 
Europeu da Cibercriminalidade e o 
Centro de Situação e de Informações da 
UE (INTCEN), para promover a 
cooperação estratégica em matéria de 
ciberameaças e atividades, a fim de 
continuar a apoiar o conhecimento da 
situação na União e a tomada de decisões 
quanto a uma resposta diplomática 
conjunta. A UE-CyCLONe e a rede de 
CSIRT devem cooperar com base em 
disposições processuais que definam as 
modalidades dessa cooperação. O 
regulamento interno da UE-CyCLONe 
deve especificar as modalidades de 
funcionamento da rede, incluindo, entre 
outros aspetos, as funções, os modos de 
cooperação, as interações com outros 
intervenientes relevantes e os modelos de 
partilha de informações, bem como os 
meios de comunicação. No atinente à 
gestão de crises a nível da União, as partes 
responsáveis devem recorrer ao 
Mecanismo Integrado da UE de Resposta 
Política a Situações de Crise (IPCR), que 
também apoia a coordenação a nível 
político da resposta à invocação da 
cláusula de solidariedade. A Comissão 
deve utilizar, para este efeito, o processo de 
alto nível para a coordenação de crises 
transetoriais do sistema geral de alerta 
rápido (ARGUS). Se a crise implicar uma 
dimensão importante a nível externo ou da 
PCSD, deve ser ativado o mecanismo de 
resposta a situações de crise (CRM) do 
Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE), bem como quaisquer medidas 
destinadas a proteger as missões e 
operações PCSD e as delegações da 
União. Além disso, a União deve tirar 
pleno partido do seu conjunto de 
instrumentos de ciberdiplomacia.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 40-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(40-A) Os Estados-Membros devem 
prever um programa ativo de ciberdefesa 
como parte integrante da sua estratégia 
nacional de cibersegurança, que 
incorpore a realização regular de 
exercícios de formação entre Estados-
Membros e organizações internacionais. 
Esse programa deve proporcionar uma 
capacidade sincronizada e em tempo real 
para descobrir, detetar, analisar e atenuar 
ameaças. A ciberdefesa ativa funciona à 
velocidade da rede utilizando sensores, 
software e informações para detetar e pôr 
termo a atividades maliciosas, de 
preferência antes que estas consigam 
afetar as redes e os sistemas. Além disso, 
os Estados-Membros devem melhorar 
significativamente o método de partilha de 
informações, para definir um padrão de 
comunicação comum que possa ser 
utilizado para informações classificadas e 
não classificadas, a fim de melhorar a 
ação rápida. A União e os Estados-
Membros também devem reforçar a sua 
capacidade de atribuir responsabilidade 
pelos ciberataques, a fim de os 
desencorajar e a eles reagir eficazmente, 
de forma proporcionada, em consonância 
com o direito internacional.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 40-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-B) Os Estados-Membros devem 
apresentar um programa ativo de 
ciberdefesa nas suas estratégias nacionais 
de cibersegurança. A ciberdefesa ativa 
consiste na deteção, análise e atenuação 
proativas dos casos de violação da 
segurança das redes em tempo real, em 
conjugação com o uso de capacidades 
implantadas fora da rede afetada. É 
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baseada numa estratégia defensiva que 
exclui medidas ofensivas contra as 
infraestruturas civis críticas dos 
adversários, o que constituiria uma 
violação do direito internacional 
(nomeadamente o Protocolo Adicional às 
Convenções de Genebra de 1977). A 
capacidade para partilhar e compreender 
de forma célere e automática informações 
e análises sobre ameaças, alertas de 
ciberatividade e medidas de resposta é 
essencial para permitir uma união de 
esforços para detetar e prevenir com êxito 
os ciberataques. As atividades de 
ciberdefesa ativas podem incluir a 
configuração de servidores de correio 
eletrónico, a configuração de sítios Web, 
o registo de dados e a filtragem do sistema 
de nomes de domínio (DNS). Os Estados-
Membros devem adotar políticas que 
garantam o acesso mais alargado possível 
às ferramentas de cibersegurança com 
melhor desempenho, apoiando as 
empresas, as pequenas e médias empresas 
e as empresas com baixas capacidades 
financeiras através de subsídios, 
subvenções, empréstimos ou benefícios 
fiscais para a aquisição dos mais 
avançados produtos e serviços de 
cibersegurança, evitando que os seus 
custos representem um elemento de 
discriminação. Os Estados-Membros 
devem igualmente visar promover 
parcerias com instituições académicas e 
com centros de investigação orientados 
para a promoção de programas de I&D 
em cibersegurança, a fim de desenvolver 
novas tecnologias, instrumentos e 
competências comuns aplicáveis nos 
setores civis e da defesa, através de uma 
abordagem multidisciplinar. As parcerias 
devem ser financiadas por instrumentos 
de financiamento novos e existentes sob 
os auspícios da Comissão.

Alteração 13

Proposta de diretiva
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Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Tendo em conta a frequência de 
incidentes em que as entidades foram 
vítimas de ciberataques e em que 
intervenientes maliciosos conseguiram pôr 
em causa a segurança das redes e dos 
sistemas de informação de uma entidade 
mediante a exploração de vulnerabilidades 
que afetam produtos e serviços de 
terceiros, é particularmente importante 
gerir os riscos de cibersegurança 
decorrentes da cadeia de fornecimento de 
uma entidade e da relação desta com os 
seus fornecedores. Por conseguinte, as 
entidades devem avaliar e ter em conta a 
qualidade global dos produtos e as práticas 
de cibersegurança dos seus fornecedores e 
prestadores de serviços, incluindo os 
respetivos procedimentos de 
desenvolvimento seguro.

(43) Tendo em conta a frequência de 
incidentes em que as entidades foram 
vítimas de ciberataques e em que 
intervenientes maliciosos conseguiram pôr 
em causa a segurança das redes e dos 
sistemas de informação de uma entidade 
mediante a exploração de vulnerabilidades 
que afetam produtos e serviços de 
terceiros, é particularmente importante 
gerir os riscos de cibersegurança 
decorrentes da cadeia de fornecimento de 
uma entidade e da relação desta com os 
seus fornecedores. Por conseguinte, as 
entidades devem avaliar e ter em conta a 
qualidade global dos produtos e as práticas 
de cibersegurança dos seus fornecedores e 
prestadores de serviços, incluindo os 
respetivos sistemas de gestão de risco e 
procedimentos de desenvolvimento seguro, 
em consonância com as normas de 
cibersegurança da União.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) Os potenciais fatores de risco não-
técnicos, como a influência indevida de 
um país terceiro nos fornecedores e 
prestadores de serviços, especialmente no 
caso de modelos alternativos de 
governação, incluem vulnerabilidades ou 
acessos ocultos e potenciais perturbações 
sistémicas no abastecimento, em 
particular no caso de vinculação 
tecnológica ou de dependência dos 
fornecedores. Uma vez que a exploração 
de vulnerabilidades no setor da defesa 
pode causar perturbações e danos 
significativos, a cibersegurança da 
indústria da defesa exige medidas 
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especiais para garantir a segurança das 
cadeias de abastecimento, em especial as 
entidades no final das cadeias de 
abastecimento, que não necessitam de 
acesso a informações classificadas, mas 
que podem acarretar sérios riscos para 
todo o setor. Deve ser dada especial 
atenção ao impacto que uma eventual 
violação pode ter e à ameaça de potenciais 
manipulações de informações da rede que 
possam tornar inutilizáveis ativos críticos 
de defesa, ou até mesmo assumir o 
controlo de sistemas operativos, tornando-
os vulneráveis a pirataria informática.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A fim de melhorar a gestão dos 
principais riscos da cadeia de fornecimento 
e de ajudar as entidades que atuam em 
setores abrangidos pela presente diretiva a 
gerirem adequadamente riscos de 
cibersegurança relacionados com a cadeia 
de fornecimento e os fornecedores, o grupo 
de cooperação, com a participação das 
autoridades nacionais competentes e em 
cooperação com a Comissão e a ENISA, 
deve realizar avaliações setoriais 
coordenadas dos riscos associados às 
cadeias de fornecimento, tal como foi já 
feito para as redes 5G na sequência da 
Recomendação (UE) 2019/534 sobre a 
cibersegurança das redes 5G21, com o 
objetivo de identificar, em cada setor, os 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos, bem como as vulnerabilidades e 
ameaças importantes.

(46) A fim de melhorar a gestão dos 
principais riscos da cadeia de fornecimento 
e de ajudar as entidades que atuam em 
setores abrangidos pela presente diretiva a 
gerirem adequadamente riscos de 
cibersegurança relacionados com a cadeia 
de fornecimento e os fornecedores, o grupo 
de cooperação, com a participação das 
autoridades nacionais competentes e em 
cooperação com a Comissão, a ENISA e o 
Serviço Europeu para a Ação Externa, 
deve realizar avaliações setoriais 
coordenadas dos riscos associados às 
cadeias de fornecimento, tal como foi já 
feito para as redes 5G na sequência da 
Recomendação (UE) 2019/534 sobre a 
cibersegurança das redes 5G21, com o 
objetivo de identificar, em cada setor, os 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos, bem como as vulnerabilidades e 
ameaças importantes.

_________________ _________________
21 Recomendação (UE) 2019/534 da 
Comissão, de 26 de março de 2019, 
Cibersegurança das redes 5G (JO L 88 de 

21 Recomendação (UE) 2019/534 da 
Comissão, de 26 de março de 2019, 
Cibersegurança das redes 5G (JO L 88 de 
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29.3.2019, p. 42). 29.3.2019, p. 42).

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) Importa incentivar as entidades a 
tirarem partido, coletivamente, dos seus 
conhecimentos e experiências práticas 
individuais a nível estratégico, tático e 
operacional, com vista a reforçarem as suas 
capacidades para avaliarem, 
monitorizarem, se defenderem e darem 
resposta, de forma adequada, às 
ciberameaças. Consequentemente, é 
necessário viabilizar a criação, a nível da 
União, de mecanismos de partilha de 
informações a título voluntário. Para tal, os 
Estados-Membros devem apoiar 
ativamente e incentivar também entidades 
pertinentes não abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva a participarem em tais 
mecanismos de partilha de informações. 
Esses mecanismos devem respeitar 
plenamente as regras da União em matéria 
de concorrência e de proteção de dados.

(68) Importa incentivar as entidades a 
tirarem partido, coletivamente, dos seus 
conhecimentos e experiências práticas 
individuais a nível estratégico, tático e 
operacional, com vista a reforçarem as suas 
capacidades para avaliarem, 
monitorizarem, se defenderem e darem 
resposta, de forma adequada, às 
ciberameaças. Consequentemente, é 
necessário viabilizar a criação, a nível da 
União, de mecanismos de partilha de 
informações a título voluntário. Para tal, os 
Estados-Membros devem apoiar 
ativamente e incentivar também entidades 
pertinentes não abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva a participarem em tais 
mecanismos de partilha de informações. 
Além disso, os Estados-Membros podem 
ainda explorar a possibilidade de envolver 
países parceiros que partilhem os mesmos 
valores. Esses mecanismos devem respeitar 
plenamente as regras da União em matéria 
de concorrência e de proteção de dados. 
Para o mesmo efeito, os Estados-
Membros devem apoiar as autoridades 
competentes e as CSIRT na criação de 
modalidades de assistência e educação 
para a cibersegurança e programas de 
auditoria gratuitos ou acessíveis para as 
entidades que não são abrangidas pelo 
âmbito da presente diretiva, em especial 
as empresas em fase de arranque, as PME 
e as organizações não governamentais 
(ONG).

Alteração 17

Proposta de diretiva
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Considerando 68-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(68-A) Dado que a cibersegurança tem 
uma dimensão civil e uma militar, a troca 
de informações entre setores (da defesa, 
civil, das autoridades policiais e de ação 
externa) também deve ser encorajada. A 
ciberunidade conjunta pode desempenhar 
um papel importante na proteção da 
União contra ciberataques, ajudando os 
intervenientes a encontrar um 
entendimento comum sobre o cenário de 
ameaças e a coordenar a sua resposta.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) Sempre que forem impostas coimas 
a empresas, estas devem ser entendidas 
como empresas nos termos dos 
artigos 101.º e 102.º do TFUE para esse 
efeito. Sempre que forem impostas coimas 
a pessoas que não sejam empresas, a 
autoridade de supervisão deve ter em conta 
o nível geral de rendimentos no Estado-
Membro, bem como a situação económica 
da pessoa em causa, no momento de 
estabelecer o montante adequado da coima. 
Deve caber aos Estados-Membros 
determinar se as autoridades públicas 
devem estar sujeitas a coimas, e em que 
medida. A imposição de uma coima não 
afeta o exercício de outros poderes pelas 
autoridades competentes nem a aplicação 
de outras sanções estabelecidas nas regras 
nacionais que transpõem a presente 
diretiva.

(73) Sempre que forem impostas coimas 
a empresas, estas devem ser entendidas 
como empresas nos termos dos 
artigos 101.º e 102.º do TFUE para esse 
efeito. Sempre que forem impostas coimas 
a pessoas que não sejam empresas, a 
autoridade de supervisão deve ter em conta 
o nível geral de rendimentos no Estado-
Membro, bem como a situação económica 
da pessoa em causa, no momento de 
estabelecer o montante adequado da coima, 
sem prejuízo dos objetivos da presente 
diretiva. Deve caber aos Estados-Membros 
determinar se as autoridades públicas 
devem estar sujeitas a coimas, e em que 
medida. A imposição de uma coima não 
afeta o exercício de outros poderes pelas 
autoridades competentes nem a aplicação 
de outras sanções estabelecidas nas regras 
nacionais que transpõem a presente 
diretiva.

Alteração 19
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma política sobre a 
cibersegurança na cadeia de fornecimento 
de produtos e serviços de TIC utilizados 
por entidades essenciais e importantes na 
prestação dos seus serviços;

a) Uma política sobre a 
cibersegurança na cadeia de fornecimento 
de produtos e serviços de TIC utilizados 
por entidades essenciais e importantes na 
prestação dos seus serviços, com base 
numa avaliação exaustiva de potenciais 
ameaças para as cadeias de fornecimento;

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma política para a promoção da 
interoperabilidade e adesão às normas 
comuns da União em matéria de 
cibersegurança; 

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma política relacionada com a 
manutenção da disponibilidade geral e da 
integridade do núcleo público da Internet 
aberta;

d) Uma política relacionada com a 
manutenção da disponibilidade geral e da 
integridade do núcleo público da Internet 
aberta, incluindo a cibersegurança, 
quando aplicável, dos cabos submarinos 
de comunicações;

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração
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f) Uma política de apoio às 
instituições académicas e de investigação 
no desenvolvimento de ferramentas de 
cibersegurança e de infraestruturas de redes 
seguras;

f) Uma política de apoio às 
instituições académicas e de investigação 
na investigação no domínio da 
cibersegurança e no desenvolvimento de 
ferramentas de cibersegurança e de 
infraestruturas de redes seguras;

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 5.º – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Uma política para responder às 
necessidades específicas das PME, 
especialmente das que estão excluídas do 
âmbito da presente diretiva, no que respeita 
a orientações e apoio para melhorarem a 
sua resiliência a ciberameaças.

h) Uma política para responder às 
necessidades específicas das empresas em 
fase de arranque, das PME e das ONG, 
especialmente das que estão excluídas do 
âmbito da presente diretiva, no que respeita 
a orientações e apoio para melhorarem a 
sua resiliência a ciberameaças, para a 
resposta a incidentes de cibersegurança e 
para solicitarem assistência em matéria de 
cibersegurança;

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Uma política para promover a 
utilização e o desenvolvimento de software 
de fonte aberta.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve 
designar uma das suas CSIRT a que se 
refere o artigo 9.º como coordenadora para 

1. Cada Estado-Membro deve 
designar uma das suas CSIRT a que se 
refere o artigo 9.º como coordenadora para 
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efeitos da divulgação coordenada de 
vulnerabilidades. A CSIRT designada deve 
desempenhar o papel de intermediário de 
confiança, facilitando, quando necessário, a 
interação entre a entidade notificadora e o 
fabricante ou fornecedor de produtos ou 
prestador de serviços de TIC. Nos casos 
em que a vulnerabilidade notificada diga 
respeito a vários fabricantes ou 
fornecedores de produtos ou prestadores de 
serviços de TIC na União, a CSIRT 
designada por cada Estado-Membro em 
causa deve cooperar com a rede de CSIRT.

efeitos da divulgação responsável 
obrigatória de vulnerabilidades. A CSIRT 
designada deve desempenhar o papel de 
intermediário de confiança, facilitando, 
quando necessário, a interação entre a 
entidade notificadora e o fabricante ou 
fornecedor de produtos ou prestador de 
serviços de TIC. Nos casos em que a 
vulnerabilidade notificada diga respeito a 
vários fabricantes ou fornecedores de 
produtos ou prestadores de serviços de TIC 
na União, a CSIRT designada por cada 
Estado-Membro em causa deve cooperar 
com a rede de CSIRT.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A ENISA deve criar e manter um 
registo europeu de vulnerabilidades. Para 
tal, deve estabelecer e manter sistemas de 
informação, políticas e procedimentos 
adequados, tendo em vista, em especial, 
permitir que entidades importantes e 
essenciais e os respetivos fornecedores de 
redes e sistemas de informação divulguem 
e registem vulnerabilidades presentes nos 
produtos de TIC ou serviços de TIC, bem 
como proporcionar acesso às informações 
sobre vulnerabilidades constantes do 
registo a todas as partes interessadas. O 
registo deve incluir, em especial, 
informações que descrevam a 
vulnerabilidade, o produto de TIC ou os 
serviços de TIC afetados e a gravidade da 
vulnerabilidade em termos das 
circunstâncias em que pode ser explorada, 
a disponibilidade de correções e, na falta 
de correções, orientações destinadas aos 
utilizadores de produtos e serviços 
vulneráveis sobre formas de minimizar os 
riscos resultantes das vulnerabilidades 
divulgadas.

2. A ENISA deve criar e manter um 
registo europeu de vulnerabilidades. Para 
tal, deve estabelecer e manter sistemas de 
informação, políticas e procedimentos 
adequados, tendo em vista, em especial, 
permitir que entidades importantes e 
essenciais e os respetivos fornecedores de 
redes e sistemas de informação divulguem 
e registem vulnerabilidades presentes nos 
produtos de TIC ou serviços de TIC, bem 
como proporcionar acesso às informações 
sobre vulnerabilidades constantes do 
registo a todas as partes interessadas. Nos 
termos do artigo 10.º, n.º 2, as CSIRT 
devem facilitar o acesso às informações 
sobre vulnerabilidades constantes do 
registo europeu de vulnerabilidades, 
juntamente com assistência em matéria de 
atenuação de riscos, às entidades que não 
são abrangidas pelo âmbito da presente 
diretiva, especialmente as empresas em 
fase de arranque, as PME e as ONG. O 
registo deve incluir, em especial, 
informações que descrevam a 
vulnerabilidade, o produto de TIC ou os 
serviços de TIC afetados e a gravidade da 
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vulnerabilidade em termos das 
circunstâncias em que pode ser explorada, 
a disponibilidade de correções e, na falta 
de correções, orientações destinadas aos 
utilizadores de produtos e serviços 
vulneráveis sobre formas de minimizar os 
riscos resultantes das vulnerabilidades 
divulgadas.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Procedimentos nacionais e acordos 
entre as autoridades e os organismos 
nacionais competentes para assegurar o 
apoio do Estado-Membro e a sua 
participação efetiva na gestão coordenada 
de crises e incidentes de cibersegurança em 
grande escala a nível da União.

f) Procedimentos nacionais e acordos 
entre as autoridades e os organismos 
nacionais competentes para assegurar o 
apoio do Estado-Membro e a sua 
participação efetiva na gestão coordenada 
de crises e incidentes de cibersegurança em 
grande escala a nível da União, incluindo a 
resposta a pedidos relevantes nos termos 
da cláusula de solidariedade.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão a designação das 
autoridades competentes a que se refere o 
n.º 1 e apresentar os respetivos planos 
nacionais de resposta a crises e incidentes 
de cibersegurança a que se refere o n.º 3 no 
prazo de três meses a contar da designação 
e da adoção desses planos. Os Estados-
Membros podem excluir informações 
específicas do plano, na medida 
estritamente necessária para salvaguardar a 
sua segurança nacional.

4. Os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão a designação das 
autoridades competentes a que se refere o 
n.º 1 e apresentar os respetivos planos 
nacionais de resposta a crises e incidentes 
de cibersegurança a que se refere o n.º 3 no 
prazo de três meses a contar da designação 
e da adoção desses planos. Os Estados-
Membros podem excluir informações 
específicas do plano, na medida 
estritamente necessária para salvaguardar a 
sua segurança nacional. Em caso de 
incidentes e crises de cibersegurança em 
grande escala que envolvam mais do que 



PE692.602v02-00 230/336 RR\1242692PT.docx

PT

um Estado-Membro e sejam relevantes ao 
nível da União, devem ser estabelecidas 
estruturas adequadas de gestão e 
governação de crises. Essas estruturas 
organizam o intercâmbio de informações, 
a coordenação e a cooperação com as 
estruturas de segurança externa e de 
gestão de crises militares da União e com 
os organismos dos Estados-Membros 
responsáveis pela segurança e defesa.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As CSIRT devem cooperar e trocar 
informações pertinentes com as 
instituições nacionais responsáveis pela 
manutenção da segurança pública, da 
defesa e da segurança nacional.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. As CSIRT devem cooperar e, sem 
prejuízo da legislação da União, em 
especial o Regulamento (UE) 2016/679, 
trocar informações pertinentes com países 
terceiros de confiança e organizações 
internacionais sobre ciberameaças, 
vulnerabilidades, boas práticas e normas.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração
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4-C. As CSIRT devem, sem prejuízo da 
legislação da União, em especial o 
Regulamento (UE) 2016/679, prestar 
assistência em matéria de cibersegurança 
às CSIRT ou estruturas equivalentes nos 
países candidatos à adesão à UE e a 
outros países terceiros dos Balcãs 
Ocidentais e da Parceria Oriental.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Criar programas de assistência, 
educação e auditoria no domínio da 
cibersegurança, gratuitos ou acessíveis, 
para as entidades que não são abrangidas 
pelo âmbito da presente diretiva, 
especialmente empresas em fase de 
arranque, PME e ONG;

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na medida necessária ao 
desempenho das funções e ao cumprimento 
das obrigações estabelecidas na presente 
diretiva de forma eficaz, os Estados-
Membros devem assegurar uma 
cooperação adequada entre as autoridades 
competentes e os pontos de contacto únicos 
e as autoridades policiais, as autoridades de 
proteção de dados, as autoridades 
responsáveis por infraestruturas críticas 
nos termos da Diretiva 
(UE) XXXX/XXXX [Diretiva Resiliência 
das Entidades Críticas] e as autoridades 
financeiras designadas em conformidade 
com o Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
do Parlamento Europeu e do Conselho39 

4. Na medida necessária ao 
desempenho das funções e ao cumprimento 
das obrigações estabelecidas na presente 
diretiva de forma eficaz, os Estados-
Membros devem assegurar uma 
cooperação adequada entre as autoridades 
competentes e os pontos de contacto únicos 
e as autoridades policiais, as autoridades de 
proteção de dados, as autoridades 
supervisoras nacionais para a inteligência 
artificial, as autoridades nacionais 
competentes responsáveis pela 
governação de dados, e as autoridades 
responsáveis por infraestruturas críticas 
nos termos da Diretiva (UE) 
XXXX/XXXX [Diretiva Resiliência das 
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[Regulamento DORA] de cada Estado-
Membro.

Entidades Críticas] e as autoridades 
financeiras designadas em conformidade 
com o Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
do Parlamento Europeu e do Conselho39 
[Regulamento DORA] de cada Estado-
Membro.

_________________ _________________
39 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

39 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O grupo de cooperação é composto 
por representantes dos Estados-Membros, 
da Comissão e da ENISA. O Serviço 
Europeu para a Ação Externa participa nas 
atividades do grupo de cooperação na 
qualidade de observador. As autoridades 
europeias de supervisão (AES), em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 5, 
alínea c), do 
Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
[Regulamento DORA], podem participar 
nas atividades do grupo de cooperação.

3. O grupo de cooperação é composto 
por representantes dos Estados-Membros, 
da Comissão, da EU-CyCLONe, da 
ENISA e da Agência Europeia de Defesa. 
O Serviço Europeu para a Ação Externa 
participa nas atividades do grupo de 
cooperação na qualidade de observador. As 
autoridades supervisoras nacionais para a 
inteligência artificial, as autoridades 
nacionais competentes responsáveis pela 
governação de dados e as autoridades 
europeias de supervisão (AES), em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 5, 
alínea c), do Regulamento (UE) 
XXXX/XXXX [Regulamento DORA], 
participam nas atividades do grupo de 
cooperação.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Sem prejuízo da legislação da 
União, cooperação e assistência mútua, e 
intercâmbio de boas práticas e 
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informação com países terceiros de 
confiança e organizações internacionais;

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Cooperar e trocar informações com 
centros de operações de segurança 
regionais e a nível da União, a fim de 
melhorar o conhecimento situacional 
comum em matéria de incidentes e 
ameaças em toda a União;

k) Cooperar e trocar informações com 
centros de operações de segurança 
regionais e a nível da União e, se for caso 
disso, com CERT militares, a fim de 
melhorar o conhecimento situacional 
comum em matéria de incidentes e 
ameaças em toda a União;

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A UE-CyCLONe é constituída 
pelos representantes das autoridades de 
gestão de crises dos Estados-Membros 
designadas nos termos do artigo 7.º, pela 
Comissão e pela ENISA. A ENISA 
assegura os serviços de secretariado da 
rede e presta apoio ao intercâmbio seguro 
de informações.

2. A UE-CyCLONe é constituída 
pelos representantes das autoridades de 
gestão de crises dos Estados-Membros 
designadas nos termos do artigo 7.º, pela 
Comissão, pelo SEAE e pela ENISA. A 
ENISA assegura os serviços de 
secretariado da rede e presta apoio ao 
intercâmbio seguro de informações. Essas 
autoridades nacionais de gestão de crises 
são aconselhadas por um grupo 
consultivo da sociedade civil. Para os 
incidentes e crises de cibersegurança em 
grande escala a nível da União que 
envolvam mais do que um Estado-
Membro, deve ser criada uma estrutura de 
gestão de crises a nível da União na qual 
participem todos os intervenientes. Essa 
estrutura deve incluir a ciberunidade 
conjunta, as CSIRT, a rede de CSIRT, o 
Grupo de Coordenação, a Comissão, o 
SEAE e a ENISA. Além disso, deve 
preparar e executar a invocação e a 
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aplicação da cláusula de solidariedade.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumentar o nível de preparação 
para a gestão de incidentes e crises em 
grande escala;

a) Aumentar o nível de preparação 
para a gestão de incidentes e crises em 
grande escala e estabelecer contactos com 
as agências dos Estados-Membros 
responsáveis pela segurança do Estado e 
pela defesa territorial;

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete igualmente aos Estados-
Membros garantir que os membros do 
órgão de direção frequentam regularmente 
ações de formação específicas, a fim de 
adquirirem conhecimentos e competências 
suficientes para compreenderem e 
avaliarem os riscos de segurança e as 
práticas de gestão, bem como o seu 
impacto nas operações da entidade.

2. Compete igualmente aos Estados-
Membros garantir que os membros do 
órgão de direção frequentam regularmente 
ações de formação específicas, a fim de 
adquirirem conhecimentos e competências 
suficientes para compreenderem e 
avaliarem os riscos de segurança e as 
práticas de gestão, bem como o seu 
impacto nas operações da entidade. Os 
Estados-Membros devem encorajar as 
entidades essenciais e importantes a 
efetuar uma avaliação regular dos 
membros dos órgãos de direção referidos 
no n.º 1 do presente artigo, no que 
respeita à adequação das suas 
competências, de forma a assegurar a 
conformidade com o artigo 18.º.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
garantir que, ao ponderarem as medidas 
adequadas a que se refere o n.º 2, alínea d), 
as entidades têm em conta as 
vulnerabilidades específicas de cada 
fornecedor e cada prestador de serviços, 
bem como a qualidade global dos produtos 
e as práticas de cibersegurança dos seus 
fornecedores e prestadores de serviços, 
incluindo os respetivos procedimentos de 
desenvolvimento seguro.

3. Os Estados-Membros devem 
garantir que, ao ponderarem as medidas 
adequadas a que se refere o n.º 2, alínea d), 
as entidades têm em conta as 
vulnerabilidades específicas de cada 
fornecedor e cada prestador de serviços, 
bem como a qualidade global dos produtos 
e as práticas de cibersegurança dos seus 
fornecedores e prestadores de serviços, 
incluindo os respetivos procedimentos de 
desenvolvimento seguro, em consonância 
com as normas e a legislação da União 
em matéria de cibersegurança e com 
potenciais fatores de risco não técnicos, 
tais como vulnerabilidades ou acessos 
ocultos e potenciais perturbações 
sistémicas no abastecimento.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em cooperação com a Comissão e a 
ENISA, o grupo de cooperação pode 
realizar avaliações coordenadas dos riscos 
de segurança de cadeias de fornecimento 
de produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos, tendo em conta fatores de risco de 
natureza técnica e, quando pertinente, de 
natureza não técnica.

1. Em cooperação com a Comissão, a 
ENISA e o Serviço Europeu para a Ação 
Externa, o grupo de cooperação pode 
realizar avaliações coordenadas dos riscos 
de segurança de cadeias de fornecimento 
de produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos, tendo em conta fatores de risco de 
natureza técnica e, quando pertinente, de 
natureza não técnica.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta do grupo de 
cooperação e da ENISA, a Comissão deve 
identificar os produtos, sistemas ou 

2. Após consulta do grupo de 
cooperação, da ENISA e do Serviço 
Europeu para a Ação Externa, a 
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serviços de TIC críticos específicos que 
podem ser sujeitos à avaliação coordenada 
dos riscos a que se refere o n.º 1.

Comissão deve identificar os produtos, 
sistemas ou serviços de TIC críticos 
específicos que podem ser sujeitos à 
avaliação coordenada dos riscos a que se 
refere o n.º 1.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso identifique riscos para 
serviços, sistemas ou produtos de TIC 
críticos específicos, e após consulta do 
grupo de cooperação, da ENISA e do 
Serviço Europeu para a Ação Externa, a 
Comissão deve formular recomendações 
aos Estados-Membros e às autoridades 
nacionais competentes, identificadas no 
presente regulamento, para resolver o 
problema e aumentar a resiliência face 
aos riscos em causa.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Informação sobre os órgãos de 
direção responsáveis pelas medidas de 
gestão dos riscos de cibersegurança 
enunciadas no artigo 18.º, em 
conformidade com o artigo 17.º;

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Auditorias de segurança específicas c) Auditorias de segurança específicas 
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com base em avaliações de riscos ou 
informações disponíveis relacionadas com 
os riscos;

com base em avaliações de riscos ou 
informações disponíveis relacionadas com 
os riscos, incluindo os relacionados com 
as cadeias de fornecimento, tal como 
definidos no artigo 18.º, n.º 3;

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Auditorias de segurança específicas 
com base em avaliações de riscos ou 
informações disponíveis relacionadas com 
os riscos;

b) Auditorias de segurança específicas 
com base em avaliações de riscos ou 
informações disponíveis relacionadas com 
os riscos, incluindo os relacionados com 
as cadeias de fornecimento, tal como 
definidos no artigo 18.º, n.º 3;

Alteração 47

Proposta de diretiva
ANEXO I – ENTIDADES ESSENCIAIS: SETORES, SUBSETORES E TIPOS DE 
ENTIDADES – Setor 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Educação e investigação - 
Instituições de ensino superior e 
instituições de investigação

Alteração 48

Proposta de diretiva
ANEXO I – ENTIDADES ESSENCIAIS: SETORES, SUBSETORES E TIPOS DE 
ENTIDADES – Setor 9 Administração pública – Tipo de entidades

Texto da Comissão Alteração

– Entidades da administração pública 
a nível central 

– Entidades da administração pública 
a nível central

– Entidades da administração pública 
de regiões de nível NUTS 1 enumeradas no 
anexo I do Regulamento (CE) n.º 

– Entidades da administração pública 
de regiões de nível NUTS 1 enumeradas no 
anexo I do Regulamento (CE) 
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1059/2003(27) n.º 1059/2003 (27, 27-A (novo))

– Entidades da administração pública 
de regiões de nível NUTS 2 enumeradas no 
anexo I do Regulamento (CE) n.º 
1059/2003

– Entidades da administração pública 
de regiões de nível NUTS 2 enumeradas no 
anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 1059/2003 (27-B (novo))

__________________ __________________
27 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).

27 Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS) (JO L 154 
de 21.6.2003, p. 1).
27-A (novo) Ou as unidades administrativas 
equivalentes nos Estados-Membros em 
que a nomenclatura NUTS ainda não se 
encontra refletida na estrutura 
institucional da administração.
27-B (novo) Ou as unidades administrativas 
equivalentes nos Estados-Membros em 
que a nomenclatura NUTS ainda não se 
encontra refletida na estrutura 
institucional da administração.
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PARECER DA COMISSÃO DO MERCADO INTERNO E DA PROTEÇÃO DOS 
CONSUMIDORES

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas 
destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União e que revoga a 
Diretiva (UE) 2016/1148
(COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

Relator de parecer: Morten Løkkegaard

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

De um modo geral, o relator congratula-se com a proposta legislativa de diretiva relativa a 
medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União (SRI 2). 
Em sua opinião, num mundo cada vez mais digitalizado, a segurança em linha é fundamental 
para garantir um ambiente digital seguro, assim como o funcionamento do mercado único, onde 
os consumidores e os operadores económicos podem agir livremente. 

A proposta SRI 2 constitui uma melhoria significativa em relação à Diretiva (UE) 2016/1148 
relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da 
informação em toda a União (SRI 1). Enumera as principais deficiências da SRI 1, como o 
baixo nível de ciber-resiliência das empresas e dos setores, bem como as diferenças em termos 
de resiliência e os baixos níveis de conhecimento situacional comum e de resposta conjunta a 
situações de crise nos e entre os Estados-Membros. O relator saúda a ambição de corrigir estas 
deficiências na Diretiva SRI 2.

Âmbito

O relator congratula-se com o âmbito alargado da Diretiva SRI 2, em particular com a inclusão 
de novos setores, como a administração pública. A lista precisa de setores e serviços incluídos 
reduzirá sem dúvida o poder discricionário dos Estados-Membros na definição das entidades 
concretas sujeitas à diretiva, reduzindo, consequentemente, a fragmentação no mercado único.

Nos setores e serviços abrangidos, a Comissão propôs a aplicação da regra da limitação com 
base na dimensão como critério uniforme para determinar as entidades que se enquadram no 
âmbito de aplicação da diretiva. Este critério apresenta incontestavelmente a vantagem de 
garantir a segurança jurídica, reduzindo ao mesmo tempo as divergências entre os Estados-
Membros.
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No entanto, embora saúde o alargamento do âmbito de aplicação setorial, o relator é de opinião 
que este critério geral deve ser conjugado com uma avaliação da criticidade das entidades dentro 
de cada setor. Esta articulação permitiria deixar de fora do âmbito da diretiva as entidades de 
média e grande dimensão que, após uma avaliação dos riscos, sejam consideradas de baixo 
nível de criticidade e dependência de outras entidades de outro modo críticas.

O relator salienta que tal não deve ser considerado uma porta aberta a uma interpretação 
discrepante entre os Estados-Membros. Para garantir que isto não contribui para uma aplicação 
fragmentada entre os Estados-Membros, a Comissão é incentivada a emitir orientações claras a 
este respeito.

Por último, embora acolha com agrado a exclusão das micro e pequenas empresas do âmbito 
de aplicação, o relator é de opinião que é necessário incentivar a sua inclusão voluntária, uma 
vez que as micro e pequenas entidades também estão sujeitas aos ciberataques e são afetadas 
por estes.

Quadros regulamentares coordenados em matéria de cibersegurança

O relator congratula-se com o capítulo que define os diferentes elementos das estratégias 
nacionais de cibersegurança e as respetivas ferramentas de gestão de crises. No quadro da sua 
estratégia nacional de cibersegurança, propõe-se que os Estados-Membros adotem uma política 
que promova a utilização da criptografia e da cifragem, nomeadamente pelas PME.

O relator saúda a criação de um registo europeu de vulnerabilidade pela ENISA, mas considera 
importante que o registo respeite o sigilo comercial e os segredos comerciais e não imponha 
encargos desnecessários às entidades.

Cooperação entre os Estados-Membros

Acolhe-se com especial agrado a cooperação mais estruturada entre os Estados-Membros no 
âmbito do grupo de cooperação, a rede de CSIRT e o recém-criado grupo para incidentes em 
grande escala na proposta SRI 2. No entanto, é necessário garantir um maior nível de confiança 
e vontade de trocar informações entre os Estados-Membros, uma vez que a eficácia desta 
cooperação desempenha um papel fundamental para garantir um elevado nível de 
cibersegurança na UE.

À luz desta posição, foram elaboradas várias alterações destinadas a reforçar o papel das redes. 
O relator considera, nomeadamente, que a análise pelos pares é uma forma eficaz de aumentar 
a confiança mútua dos Estados-Membros, defendendo que estes devem desempenhar um papel 
crucial na avaliação da eficácia das políticas de cibersegurança de cada Estado-Membro.

Gestão dos riscos de cibersegurança

O alargamento da avaliação dos riscos a toda a cadeia de fornecimento (artigos 18.º e 19.º) é de 
louvar, mas o relator salienta que este ponto deve ser clarificado a fim de fornecer orientações 
claras às entidades sujeitas a este requisito e aos Estados-Membros quando procedem a uma 
avaliação coordenada dos riscos de segurança de setores ou cadeias de fornecimento 
especialmente críticos.

Obrigações de notificação
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O relator considera que deve existir maior clareza sobre pontos específicos da diretiva revista, 
principalmente no que respeita a algumas das obrigações impostas às empresas no âmbito da 
proposta SRI 2. O relator procurou reduzir a burocracia e facilitar o cumprimento das novas 
regras pelas empresas, tendo em mente o objetivo final de uma aplicação eficaz da diretiva.

A proposta do relator é que o prazo sugerido de 24 horas nas obrigações de notificação para as 
primeiras notificações seja alargado para 72 horas, a fim de que as empresas possam fazer face 
eficazmente ao ataque à cibersegurança em curso antes da notificação. Além disso, propõe-se 
que seja suprimida qualquer referência à notificação obrigatória dos denominados «incidentes 
potenciais».

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta 
as seguintes alterações:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Todas essas divergências implicam 
uma fragmentação do mercado interno e 
são suscetíveis de prejudicar o seu 
funcionamento, afetando, em especial, a 
prestação transfronteiriça de serviços e o 
nível de resiliência em matéria de 
cibersegurança devido à aplicação de 
normas diferentes. A presente diretiva visa 
eliminar essas divergências tão profundas 
entre os Estados-Membros, em especial 
estabelecendo regras mínimas relativas ao 
funcionamento de um quadro regulamentar 
coordenado, criando mecanismos para uma 
cooperação eficaz entre as autoridades 
responsáveis em cada Estado-Membro, 
atualizando a lista de setores e atividades 
sujeitas a obrigações em matéria de 
cibersegurança e prevendo vias de recurso 
e sanções eficazes que contribuam para a 
execução efetiva dessas obrigações. Por 
conseguinte, a Diretiva (UE) 2016/1148 
deve ser revogada e substituída pela 
presente diretiva.

(5) Todas essas divergências implicam 
uma fragmentação do mercado interno e 
são suscetíveis de prejudicar o seu 
funcionamento, afetando, em especial, a 
prestação transfronteiriça de serviços e o 
nível de resiliência em matéria de 
cibersegurança devido à aplicação de 
normas diferentes. A presente diretiva visa 
eliminar essas divergências tão profundas 
entre os Estados-Membros e reforçar o 
mercado interno, em especial 
estabelecendo regras mínimas relativas ao 
funcionamento de um quadro regulamentar 
coordenado, criando mecanismos para uma 
cooperação eficaz entre as autoridades 
responsáveis em cada Estado-Membro, 
atualizando a lista de setores e atividades 
sujeitas a obrigações em matéria de 
cibersegurança e prevendo vias de recurso 
e sanções eficazes que contribuam para a 
execução efetiva dessas obrigações. Por 
conseguinte, a Diretiva (UE) 2016/1148 
deve ser revogada e substituída pela 
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presente diretiva.

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A diretiva aplica-se sem prejuízo 
das regras estabelecidas pela legislação da 
União aplicável à proteção dos dados 
pessoais.

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No entanto, as micro ou pequenas 
entidades que preencham certos critérios 
que indiciem o desempenho de um papel 
fundamental para as economias ou 
sociedades dos Estados-Membros ou para 
setores ou tipos de serviços específicos 
devem também estar abrangidas pela 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem ser incumbidos de elaborar uma 
lista de tais entidades e apresentá-la à 
Comissão.

(9) No entanto, as micro ou pequenas 
entidades que preencham certos critérios 
que indiciem o desempenho de um papel 
fundamental para as economias ou 
sociedades dos Estados-Membros ou para 
setores ou tipos de serviços específicos 
devem também estar abrangidas pela 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem ser incumbidos de elaborar uma 
lista de tais entidades e apresentá-la à 
Comissão. A Comissão fornece 
orientações claras sobre os critérios 
utilizados para determinar as micro ou 
pequenas entidades consideradas 
essenciais ou importantes, sobretudo nos 
casos em que essas entidades prestem 
serviços em vários Estados-Membros.

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em cooperação com o grupo de 
cooperação, a Comissão pode emitir 

(10) Em cooperação com o grupo de 
cooperação, a Comissão deve emitir 
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orientações sobre a aplicação dos critérios 
relativos às micro e pequenas empresas.

orientações sobre a aplicação dos critérios 
relativos às micro e pequenas empresas.

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O alargamento do âmbito de 
aplicação da presente diretiva implica a 
inclusão de entidades sujeitas a 
regulamentação setorial. A fim de evitar 
qualquer duplicação ou encargos 
regulamentares, a Comissão deve 
assegurar a coerência com a presente 
diretiva dos atos setoriais que exigem que 
as entidades essenciais ou importantes 
adotem medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança ou comuniquem a 
ocorrência de incidentes ou de 
ciberameaças significativas.

Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) A Comissão publica orientações 
claras que acompanhem a presente 
diretiva a fim de garantir a harmonização 
da aplicação em todos os Estados-
Membros e evitar a fragmentação.

Alteração 7
Proposta de diretiva
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) A Comissão emite também 
orientações para apoiar os Estados-
Membros na correta aplicação das 
disposições relativas ao âmbito de 
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aplicação, e para avaliar a 
proporcionalidade das obrigações 
estabelecidas na presente diretiva tendo 
em conta a importância das entidades 
abrangidas pelo âmbito de aplicação, 
especialmente quando este se aplica a 
entidades com modelos de negócio ou 
ambientes operacionais complexos, em 
que uma entidade pode simultaneamente 
preencher os critérios atribuídos a 
entidades essenciais e a entidades 
importantes ou pode simultaneamente 
desenvolver atividades das quais algumas 
são abrangidas pelo âmbito de aplicação 
da presente diretiva e outras não. Nos 
casos em que a atividade principal de uma 
entidade não seja abrangida pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva, mas 
qualquer outra atividade secundária o 
seja, as disposições devem aplicar-se 
apenas à função ou unidade dessa 
entidade que é abrangida pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva.

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Tendo em conta as interligações 
entre a cibersegurança e a segurança física 
das entidades, importa assegurar uma 
abordagem coerente entre a 
Diretiva (UE) XXX/XXX do Parlamento 
Europeu e do Conselho17 e a presente 
diretiva. Para tal, os Estados-Membros 
devem assegurar que as entidades críticas e 
as entidades equivalentes nos termos da 
Diretiva (UE) XXX/XXX sejam 
consideradas entidades essenciais no 
âmbito da presente diretiva. Os Estados-
Membros devem ainda garantir que as suas 
estratégias de cibersegurança prevejam um 
quadro político para o reforço da 
cooperação entre a autoridade competente 
ao abrigo da presente diretiva e a 
autoridade competente ao abrigo da 

(14) Tendo em conta as interligações 
entre a cibersegurança e a segurança física 
das entidades, importa assegurar uma 
abordagem coerente entre a 
Diretiva (UE) XXX/XXX do Parlamento 
Europeu e do Conselho17 e a presente 
diretiva. Para tal, os Estados-Membros 
devem assegurar que as entidades críticas e 
as entidades equivalentes nos termos da 
Diretiva (UE) XXX/XXX sejam 
consideradas entidades essenciais no 
âmbito da presente diretiva. Os Estados-
Membros devem ainda garantir que as suas 
estratégias nacionais de cibersegurança 
prevejam um quadro político para o reforço 
da cooperação entre a autoridade 
competente ao abrigo da presente diretiva e 
a autoridade competente ao abrigo da 
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Diretiva (UE) XXX/XXX no contexto da 
partilha de informações sobre incidentes e 
ciberameaças e do exercício de funções de 
supervisão. As autoridades referidas nas 
duas diretivas devem cooperar e trocar 
informações, especialmente no que respeita 
à identificação de entidades críticas, 
ciberameaças, riscos de cibersegurança e 
incidentes que afetem entidades críticas, 
bem como sobre as medidas de 
cibersegurança adotadas por entidades 
críticas. A pedido das autoridades 
competentes ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXX/XXX, as autoridades 
competentes ao abrigo da presente diretiva 
devem poder exercer as suas competências 
de supervisão e execução coerciva em 
relação a uma entidade essencial 
identificada como crítica. Ambas as 
autoridades devem cooperar e trocar 
informações para este fim.

Diretiva (UE) XXX/XXX no contexto da 
notificação de incidentes, da partilha de 
informações sobre incidentes, quase 
incidentes e ciberameaças e do exercício 
de funções de supervisão. As autoridades 
referidas nas duas diretivas devem 
cooperar e trocar informações, 
especialmente no que respeita à 
identificação de entidades críticas, 
ciberameaças, riscos de cibersegurança e 
incidentes que afetem entidades críticas, 
bem como sobre as medidas de 
cibersegurança adotadas por entidades 
críticas. A pedido das autoridades 
competentes ao abrigo da 
Diretiva (UE) XXX/XXX, as autoridades 
competentes ao abrigo da presente diretiva 
devem poder exercer as suas competências 
de supervisão e execução coerciva em 
relação a uma entidade essencial 
identificada como crítica. Ambas as 
autoridades devem cooperar e trocar 
informações para este fim.

__________________ __________________
17 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

17 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

Alteração 9
Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A proteção e conservação de um 
sistema de nomes de domínio (DNS) 
fiável, resiliente e seguro é um fator crucial 
para manter a integridade da Internet, 
sendo igualmente essencial para a 
continuidade e a estabilidade do seu 
funcionamento, das quais a sociedade e a 
economia digital dependem. 
Consequentemente, a presente diretiva 
deve ser aplicável a todos os prestadores de 
serviços de DNS ao longo da cadeia de 
resolução do DNS, incluindo operadores de 
servidores de nomes da zona raiz, 

(15) A proteção e conservação de um 
sistema de nomes de domínio (DNS) 
fiável, resiliente e seguro é um fator crucial 
para manter a integridade da Internet, 
sendo igualmente essencial para a 
continuidade e a estabilidade do seu 
funcionamento, das quais a sociedade, o 
mercado interno e a economia digital 
dependem. Consequentemente, a presente 
diretiva deve ser aplicável a todos os 
prestadores de serviços de DNS ao longo 
da cadeia de resolução do DNS, incluindo 
operadores de servidores de nomes da zona 
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servidores de nomes de domínio de topo, 
servidores de nomes com autoridade para 
nomes de domínio e servidores recursivos.

raiz, servidores de nomes de domínio de 
topo, servidores de nomes com autoridade 
para nomes de domínio e servidores 
recursivos, bem como aos prestadores de 
serviços de proteção da privacidade ou de 
registo de servidores intermediários, 
corretores ou revendedores de domínios e 
quaisquer outros serviços relacionados 
com o registo de nomes de domínio.

Alteração 10
Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Estas crescentes interdependências 
resultam de uma rede de prestação de 
serviços com um caráter cada vez mais 
transfronteiriço e interdependente, que 
utiliza infraestruturas essenciais em toda a 
União nos setores da energia, dos 
transportes, das infraestruturas digitais, da 
água potável e das águas residuais, da 
saúde, de certos aspetos da administração 
pública, bem como no setor do espaço no 
que se refere à prestação de certos serviços 
que dependem de infraestruturas terrestres 
detidas, geridas e operadas por Estados-
Membros ou por entidades privadas, não 
abrangendo, portanto, as infraestruturas 
detidas, geridas ou operadas pela União ou 
em seu nome no âmbito dos seus 
programas espaciais. Em virtude dessas 
interdependências, qualquer perturbação, 
mesmo que inicialmente confinada a uma 
entidade ou a um setor, pode ter 
repercussões mais vastas e causar impactos 
negativos generalizados e duradouros na 
prestação de serviços em todo o mercado 
interno. A pandemia de COVID-19 revelou 
a vulnerabilidade das nossas sociedades, 
cada vez mais interdependentes, perante 
riscos com baixa probabilidade de 
ocorrência.

(20) Estas crescentes interdependências 
resultam de uma rede de prestação de 
serviços com um caráter cada vez mais 
transfronteiriço e interdependente, que 
utiliza infraestruturas essenciais em toda a 
União nos setores da energia, dos 
transportes, das infraestruturas digitais, da 
água potável e das águas residuais, da 
saúde, de certos aspetos da administração 
pública, bem como no setor do espaço no 
que se refere à prestação de certos serviços 
que dependem de infraestruturas terrestres 
detidas, geridas e operadas por Estados-
Membros ou por entidades privadas, não 
abrangendo, portanto, as infraestruturas 
detidas, geridas ou operadas pela União ou 
em seu nome no âmbito dos seus 
programas espaciais. Em virtude dessas 
interdependências, qualquer perturbação, 
mesmo que inicialmente confinada a uma 
entidade ou a um setor, pode ter 
repercussões mais vastas e causar impactos 
negativos generalizados e duradouros na 
prestação de serviços em todo o mercado 
interno. A pandemia de COVID-19 revelou 
a vulnerabilidade das nossas sociedades, 
cada vez mais interdependentes, perante 
riscos com baixa probabilidade de 
ocorrência, bem como a necessidade de 
proteger o mercado interno por meio de 
estratégias e ações conjuntas a nível da 
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União.

Alteração 11
Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As autoridades competentes ou as 
CSIRT devem receber as notificações de 
incidentes efetuadas pelas entidades de 
forma eficaz e eficiente. Os pontos de 
contacto únicos devem ser incumbidos do 
reencaminhamento das notificações de 
incidentes para os pontos de contacto 
únicos de outros Estados-Membros 
afetados. A fim de garantir a existência de 
um ponto de entrada único ao nível das 
autoridades de cada Estado-Membro, os 
pontos de contacto únicos devem ser 
também os destinatários de informações 
sobre incidentes respeitantes a entidades do 
setor financeiro fornecidas pelas 
autoridades competentes ao abrigo do 
Regulamento XXXX/XXXX, informações 
essas que deverão poder transmitir, 
conforme adequado, às autoridades 
nacionais competentes nesse domínio ou às 
CSIRT ao abrigo da presente diretiva.

(23) As autoridades competentes ou as 
CSIRT devem receber as notificações de 
incidentes efetuadas pelas entidades de 
forma normalizada, eficaz e eficiente. Os 
pontos de contacto únicos devem ser 
incumbidos do reencaminhamento das 
notificações de incidentes para os pontos 
de contacto únicos de outros Estados-
Membros afetados. A fim de garantir a 
existência de um ponto de entrada único 
em cada Estado-Membro, os pontos de 
contacto únicos devem ser também os 
destinatários de informações sobre 
incidentes respeitantes a entidades do setor 
financeiro fornecidas pelas autoridades 
competentes ao abrigo do 
Regulamento XXXX/XXXX, informações 
essas que deverão poder transmitir, 
conforme adequado, às autoridades 
nacionais competentes nesse domínio ou às 
CSIRT ao abrigo da presente diretiva.

Alteração 12
Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) No que respeita a dados pessoais, as 
CSIRT devem poder facultar, em 
conformidade com o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho19, em nome ou a pedido de 
uma entidade ao abrigo da presente 
diretiva, uma análise proativa da rede e dos 
sistemas de segurança utilizados para 
prestarem os seus serviços. Os Estados-
Membros devem procurar garantir que 

(25) Para detetar, mitigar e prevenir 
ameaças específicas no que respeita a 
dados pessoais, as CSIRT devem poder 
facultar, em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho19, em 
nome ou a pedido de uma entidade ao 
abrigo da presente diretiva, uma análise da 
rede e dos sistemas de segurança utilizados 
para prestarem os seus serviços. Os 
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todas as CSIRT setoriais possuam o 
mesmo nível de capacidades técnicas. Os 
Estados-Membros poderão solicitar a 
assistência da Agência da União Europeia 
para a Cibersegurança (ENISA) no 
desenvolvimento de CSIRT nacionais.

Estados-Membros devem procurar garantir 
que todas as CSIRT setoriais possuam o 
mesmo nível de capacidades técnicas. Os 
Estados-Membros poderão solicitar a 
assistência da Agência da União Europeia 
para a Cibersegurança (ENISA) no 
desenvolvimento de CSIRT nacionais.

__________________ __________________
19 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

19 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

Alteração 13
Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) No âmbito das suas estratégias 
nacionais de cibersegurança, os Estados-
Membros devem adotar políticas de 
promoção e integração de sistemas 
inteligentes na prevenção e deteção de 
incidentes e ameaças de cibersegurança. 
Os Estados-Membros devem, em 
conformidade com as suas estratégias 
nacionais de cibersegurança, aplicar 
políticas orientadas para a sensibilização 
para a cibersegurança e a ciberliteracia, 
com vista a proteger os consumidores. Ao 
adotarem estratégias nacionais de 
cibersegurança, os Estados-Membros 
devem prever quadros políticos para 
abordar a questão do acesso lícito à 
informação.

Alteração 14
Proposta de diretiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) Nos termos do anexo da 
Recomendação (UE) 2017/1548 da 
Comissão, sobre a resposta coordenada a 
incidentes e crises de cibersegurança em 
grande escala («plano de ação»)20, entende-
se por incidente em larga escala um 
incidente com um impacto significativo 
em, pelo menos, dois Estados-Membros ou 
que cause perturbações tão extensas que 
ultrapassem a capacidade de resposta de 
um Estado-Membro. Consoante a sua 
causa e o seu impacto, os incidentes em 
grande escala poderão agravar-se e 
transformar-se em verdadeiras crises que 
impeçam o correto funcionamento do 
mercado interno. Tendo em conta o vasto 
alcance e, em muitos casos, o caráter 
transfronteiriço de tais incidentes, é 
importante que os Estados-Membros e as 
instituições, organismos e agências 
competentes da União cooperem a nível 
técnico, operacional e político para 
coordenarem eficazmente a resposta em 
toda a União.

(27) Nos termos do anexo da 
Recomendação (UE) 2017/1548 da 
Comissão, sobre a resposta coordenada a 
incidentes e crises de cibersegurança em 
grande escala («plano de ação»)20, entende-
se por incidente em larga escala um 
incidente com um impacto significativo 
em, pelo menos, dois Estados-Membros ou 
que cause perturbações tão extensas que 
ultrapassem a capacidade de resposta de 
um Estado-Membro, pondo assim em risco 
o mercado interno. Consoante a sua causa 
e o seu impacto, os incidentes em grande 
escala poderão agravar-se e transformar-se 
em verdadeiras crises que impeçam o 
correto funcionamento do mercado interno. 
Tendo em conta o vasto alcance e, em 
muitos casos, o caráter transfronteiriço de 
tais incidentes, é importante que os 
Estados-Membros e as instituições, 
organismos e agências competentes da 
União cooperem a nível técnico, 
operacional e político para coordenarem 
eficazmente a resposta em toda a União.

__________________ __________________
20 Recomendação (UE) 2017/1584 da 
Comissão, de 13 de setembro de 2017, 
sobre a resposta coordenada a incidentes e 
crises de cibersegurança em grande escala 
(JO L 239 de 19.9.2017, p. 36).

20 Recomendação (UE) 2017/1584 da 
Comissão, de 13 de setembro de 2017, 
sobre a resposta coordenada a incidentes e 
crises de cibersegurança em grande escala 
(JO L 239 de 19.9.2017, p. 36).

Alteração 15
Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Uma vez que a exploração das 
vulnerabilidades das redes e dos sistemas 
de informação pode causar perturbações e 
danos consideráveis, a celeridade na 
identificação e correção de tais 
vulnerabilidades é um fator importante na 
redução dos riscos de cibersegurança. As 

(28) Uma vez que a exploração das 
vulnerabilidades das redes e dos sistemas 
de informação pode causar perturbações e 
danos consideráveis a empresas e 
consumidores, a celeridade na 
identificação e correção de tais 
vulnerabilidades é um fator importante na 
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entidades que desenvolvem esses sistemas 
devem, por conseguinte, estabelecer 
procedimentos adequados para fazer face a 
vulnerabilidades quando estas sejam 
detetadas. Uma vez que as vulnerabilidades 
são frequentemente detetadas e notificadas 
(divulgadas) por terceiros (entidades 
notificadoras), o fabricante ou fornecedor 
de produtos ou prestador de serviços de 
TIC deve adotar igualmente os 
procedimentos necessários para receber 
informações sobre vulnerabilidades 
fornecidas por terceiros. Nesta matéria, as 
normas internacionais ISO/IEC 30111 e 
ISO/IEC 29417 fornecem orientações 
sobre o tratamento de vulnerabilidades e a 
divulgação de vulnerabilidades, 
respetivamente. No que respeita à 
divulgação de vulnerabilidades, a 
coordenação entre as entidades 
notificadoras e os fabricantes ou 
fornecedores de produtos ou prestadores de 
serviços de TIC assume especial 
importância. A divulgação coordenada de 
vulnerabilidades especifica um processo 
estruturado mediante o qual as 
vulnerabilidades são notificadas às 
organizações de uma forma que lhes 
permite diagnosticar e corrigir as 
vulnerabilidade antes de serem divulgadas 
informações pormenorizadas sobre as 
mesmas a terceiros ou ao público. A 
divulgação coordenada de vulnerabilidades 
deve abranger também a coordenação entre 
a entidade notificadora e a organização no 
que respeita ao momento da correção e da 
publicação das vulnerabilidades.

redução dos riscos de cibersegurança. As 
entidades que desenvolvem esses sistemas 
devem, por conseguinte, estabelecer 
procedimentos adequados para fazer face a 
vulnerabilidades quando estas sejam 
detetadas. Uma vez que as vulnerabilidades 
são frequentemente detetadas e notificadas 
(divulgadas) por terceiros (entidades 
notificadoras), o fabricante ou fornecedor 
de produtos ou prestador de serviços de 
TIC deve adotar igualmente os 
procedimentos necessários para receber 
informações sobre vulnerabilidades 
fornecidas por terceiros. Nesta matéria, as 
normas internacionais ISO/IEC 30111 e 
ISO/IEC 29417 fornecem orientações 
sobre o tratamento de vulnerabilidades e a 
divulgação de vulnerabilidades, 
respetivamente. No que respeita à 
divulgação de vulnerabilidades, a 
coordenação entre as entidades 
notificadoras e os fabricantes ou 
fornecedores de produtos ou prestadores de 
serviços de TIC assume especial 
importância. A divulgação coordenada de 
vulnerabilidades especifica um processo 
estruturado mediante o qual as 
vulnerabilidades são notificadas às 
organizações de uma forma que lhes 
permite diagnosticar e corrigir as 
vulnerabilidades antes de serem 
divulgadas informações pormenorizadas 
sobre as mesmas a terceiros ou ao público. 
A divulgação coordenada de 
vulnerabilidades deve abranger também a 
coordenação entre a entidade notificadora e 
a organização no que respeita ao momento 
da correção e da publicação das 
vulnerabilidades.

Alteração 16
Proposta de diretiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) A Comissão, a ENISA e os 
Estados-Membros devem continuar a 
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promover o alinhamento internacional 
com as normas e boas práticas do setor 
existentes no âmbito da gestão de riscos, 
por exemplo, nos domínios das avaliações 
de segurança da cadeia de fornecimento, 
da partilha de informações e da 
divulgação de vulnerabilidades.

Alteração 17
Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O acesso em tempo útil a 
informações fidedignas sobre 
vulnerabilidades que afetem produtos e 
serviços de TIC contribui para melhorar a 
gestão dos riscos de cibersegurança. Nesse 
contexto, as fontes de informações públicas 
sobre vulnerabilidades constituem um 
instrumento importante não só para as 
entidades e os seus utilizadores, mas 
também para as autoridades nacionais 
competentes e as CSIRT. Por este motivo, 
a ENISA deve criar um registo de 
vulnerabilidades no qual as entidades 
essenciais e importantes e os respetivos 
fornecedores, bem como as entidades não 
abrangidas pelo âmbito da presente 
diretiva, possam, a título voluntário, 
divulgar vulnerabilidades e fornecer as 
informações conexas que permitam aos 
utilizadores tomarem medidas de 
atenuação adequadas.

(30) O acesso em tempo útil a 
informações fidedignas sobre 
vulnerabilidades que afetem produtos e 
serviços de TIC contribui para melhorar a 
gestão dos riscos de cibersegurança. Nesse 
contexto, as fontes de informações públicas 
sobre vulnerabilidades constituem um 
instrumento importante não só para as 
entidades e os seus utilizadores, mas 
também para as autoridades nacionais 
competentes e as CSIRT. Por este motivo, 
a ENISA deve criar uma base de dados de 
vulnerabilidades na qual as entidades 
essenciais e importantes e os respetivos 
fornecedores, bem como as entidades não 
abrangidas pelo âmbito da presente 
diretiva, possam, a título voluntário, 
divulgar vulnerabilidades e fornecer 
informações conexas que permitam aos 
utilizadores tomarem medidas de 
atenuação adequadas.

Alteração 18
Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Embora já existam bases de dados 
ou registos de vulnerabilidades 
semelhantes, as entidades responsáveis 
pelo seu alojamento e manutenção não 

(31) Embora já existam bases de dados 
ou registos de vulnerabilidades 
semelhantes, as entidades responsáveis 
pelo seu alojamento e manutenção não 
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estão estabelecidas na União. Um registo 
europeu de vulnerabilidades mantido pela 
ENISA melhoraria a transparência do 
processo de publicação antes de a 
vulnerabilidade ser oficialmente divulgada, 
bem como a resiliência em casos de 
perturbação ou interrupção da prestação de 
serviços semelhantes. A fim de evitar a 
duplicação de esforços e de assegurar, 
tanto quanto possível, a 
complementaridade, é importante que a 
ENISA explore a possibilidade de celebrar 
acordos de cooperação estruturados com 
registos semelhantes em jurisdições de 
países terceiros.

estão estabelecidas na União. Uma base de 
dados europeia de vulnerabilidades 
mantida pela ENISA melhoraria a 
transparência do processo de publicação 
antes de a vulnerabilidade ser oficialmente 
divulgada, bem como a resiliência em 
casos de perturbação ou interrupção da 
prestação de serviços semelhantes. A fim 
de evitar a duplicação de esforços e de 
assegurar, tanto quanto possível, a 
complementaridade, é importante que a 
ENISA explore a possibilidade de celebrar 
acordos de cooperação estruturados com 
bases de dados ou registos de 
vulnerabilidades em jurisdições de países 
terceiros e de transmitir relatórios aos 
registos adequados, desde que tais 
medidas não comprometam a proteção da 
confidencialidade e dos segredos 
comerciais.

Alteração 19
Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) O grupo de cooperação deve 
elaborar, de dois em dois anos, um 
programa de trabalho que defina as ações a 
empreender pelo grupo no sentido de 
cumprir os seus objetivos e as suas 
funções. O calendário do primeiro 
programa adotado ao abrigo da presente 
diretiva deve estar alinhado com o 
calendário do último programa adotado ao 
abrigo da Diretiva (UE) 2016/1148, a fim 
de evitar potenciais perturbações das 
atividades do grupo.

(32) O grupo de cooperação deve 
debater as prioridades políticas e os 
principais desafios em matéria de 
cibersegurança e elaborar, de dois em dois 
anos, um programa de trabalho que defina 
as ações a empreender pelo grupo no 
sentido de cumprir os seus objetivos e as 
suas funções. O calendário do primeiro 
programa adotado ao abrigo da presente 
diretiva deve estar alinhado com o 
calendário do último programa adotado ao 
abrigo da Diretiva (UE) 2016/1148, a fim 
de evitar potenciais perturbações das 
atividades do grupo.

Alteração 20
Proposta de diretiva
Considerando 32-A (novo)



RR\1242692PT.docx 255/336 PE692.602v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(32-A) O grupo de cooperação deve ser 
composto por representantes dos Estados-
Membros, da Comissão e da ENISA.

Alteração 21
Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) O grupo de cooperação deve 
continuar a ser um fórum flexível e estar 
apto a reagir a alterações das prioridades e 
desafios políticos ou a novas prioridades e 
desafios políticos, tendo simultaneamente 
em conta a disponibilidade de recursos. 
Deve organizar regularmente reuniões 
conjuntas com partes interessadas privadas 
de toda a União para discutir as atividades 
desenvolvidas pelo grupo e partilhar pontos 
de vista sobre novos desafios políticos. A 
fim de reforçar a cooperação a nível da 
União, o grupo deve equacionar a 
possibilidade de convidar organismos e 
agências da União envolvidas na política 
de cibersegurança, como o Centro Europeu 
da Cibercriminalidade (EC3), a Agência da 
União Europeia para a Segurança da 
Aviação (EASA) e a Agência da União 
Europeia para o Programa Espacial 
(EUSPA), a participarem nos seus 
trabalhos.

(34) O grupo de cooperação deve 
continuar a ser um fórum flexível e estar 
apto a reagir a alterações das prioridades e 
desafios políticos ou a novas prioridades e 
desafios políticos, tendo simultaneamente 
em conta a disponibilidade de recursos. 
Deve organizar regularmente reuniões 
conjuntas com partes interessadas privadas 
de toda a União para discutir as atividades 
desenvolvidas pelo grupo e partilhar pontos 
de vista sobre novos desafios políticos. A 
fim de reforçar a cooperação a nível da 
União, o grupo deve equacionar a 
possibilidade de convidar organismos e 
agências da União envolvidas na política 
de cibersegurança, como o Centro Europeu 
da Cibercriminalidade (EC3), a Agência da 
União Europeia para a Segurança da 
Aviação (EASA) e a Agência da União 
Europeia para o Programa Espacial 
(EUSPA), bem como outros organismos e 
agências competentes da União, a 
participarem nos seus trabalhos.

Alteração 22
Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) As autoridades competentes e as 
CSIRT devem estar habilitadas a participar 
em programas de intercâmbio de 

(35) As autoridades competentes e as 
CSIRT devem estar habilitadas a participar 
em programas de intercâmbio e programas 
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funcionários com outros Estados-
Membros, no intuito de reforçar a 
cooperação. As autoridades competentes 
devem tomar as medidas necessárias para 
permitir que os funcionários de outros 
Estados-Membros participem ativamente 
nas atividades da autoridade competente de 
acolhimento.

de formação conjunta de funcionários com 
outros Estados-Membros, no intuito de 
melhorar a cooperação e reforçar a 
confiança entre Estados-Membros. As 
autoridades competentes devem tomar as 
medidas necessárias para permitir que os 
funcionários de outros Estados-Membros 
participem ativamente nas atividades da 
autoridade competente de acolhimento ou 
CSIRT.

Alteração 23
Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Para efeitos da presente diretiva, 
entende-se por «quase incidente» um 
evento que poderia ter causado danos, 
mas que foi impedido de se materializar 
plenamente.

Suprimido

Alteração 24
Proposta de diretiva
Considerando 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-A) Além disso, as entidades devem 
também assegurar a educação e formação 
adequadas em cibersegurança do seu 
pessoal a todos os níveis da organização.

Alteração 25
Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A fim de melhorar a gestão dos 
principais riscos da cadeia de fornecimento 
e de ajudar as entidades que atuam em 
setores abrangidos pela presente diretiva a 
gerirem adequadamente riscos de 

(Não se aplica à versão portuguesa.)  
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cibersegurança relacionados com a cadeia 
de fornecimento e os fornecedores, o grupo 
de cooperação, com a participação das 
autoridades nacionais competentes e em 
cooperação com a Comissão e a ENISA, 
deve realizar avaliações setoriais 
coordenadas dos riscos associados às 
cadeias de fornecimento, tal como foi já 
feito para as redes 5G na sequência da 
Recomendação (UE) 2019/534 sobre a 
cibersegurança das redes 5G21, com o 
objetivo de identificar, em cada setor, os 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos, bem como as vulnerabilidades e 
ameaças importantes.

__________________ __________________
21 Recomendação (UE) 2019/534 da 
Comissão, de 26 de março de 2019, 
Cibersegurança das redes 5G (JO L 88 de 
29.3.2019, p. 42).

21 Recomendação (UE) 2019/534 da 
Comissão, de 26 de março de 2019, 
Cibersegurança das redes 5G (JO L 88 de 
29.3.2019, p. 42).

Alteração 26
Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Dadas as características do setor em 
causa, as avaliações dos riscos associados 
às cadeias de fornecimento devem ter em 
conta tanto fatores técnicos como, quando 
pertinente, fatores não técnicos, incluindo 
os definidos na Recomendação 
(UE) 2019/534, na avaliação coordenada 
dos riscos de segurança das redes 5G a 
nível da UE, e no conjunto de instrumentos 
da UE em matéria de cibersegurança das 
redes 5G acordado pelo grupo de 
cooperação. Na identificação das cadeias 
de fornecimento que devem estar sujeitas a 
uma avaliação coordenada dos riscos, 
importa ter em conta os seguintes critérios: 
i) em que medida as entidades essenciais e 
importantes utilizam e dependem de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos; ii) a importância de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 

(47) Dadas as características do setor em 
causa e a sua importância, as avaliações 
dos riscos associados às cadeias de 
fornecimento devem ter em conta tanto 
fatores técnicos como, quando pertinente, 
fatores não técnicos, incluindo os definidos 
na Recomendação (UE) 2019/534, na 
avaliação coordenada dos riscos de 
segurança das redes 5G a nível da UE, e no 
conjunto de instrumentos da UE em 
matéria de cibersegurança das redes 5G 
acordado pelo grupo de cooperação. Na 
identificação das cadeias de fornecimento 
que devem estar sujeitas a uma avaliação 
coordenada dos riscos, importa ter em 
conta os seguintes critérios: i) em que 
medida as entidades essenciais e 
importantes utilizam e dependem de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos; ii) a importância de 
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críticos específicos para o desempenho de 
funções críticas ou sensíveis, incluindo o 
tratamento de dados pessoais; iii) a 
disponibilidade de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC alternativos; iv) a 
resiliência da cadeia global de 
fornecimento de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC face a perturbações; no 
que respeita a produtos, sistemas ou 
serviços de TIC emergentes, a sua 
potencial importância futura para as 
atividades das entidades.

produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos para o desempenho de 
funções críticas ou sensíveis, incluindo o 
tratamento de dados pessoais; iii) a 
disponibilidade de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC alternativos; iv) a 
resiliência da cadeia global de 
fornecimento de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC face a perturbações; no 
que respeita a produtos, sistemas ou 
serviços de TIC emergentes, a sua 
potencial importância futura para as 
atividades das entidades.

Alteração 27
Proposta de diretiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) O mercado interno depende, mais 
do que nunca, do funcionamento da 
Internet. Os serviços de praticamente todas 
as entidades essenciais e importantes estão 
dependentes de serviços prestados através 
da Internet. Para evitar problemas na 
prestação dos serviços assegurados por 
entidades essenciais e importantes, é 
necessário que as redes públicas de 
comunicações eletrónicas, por exemplo as 
estruturas de base da Internet ou os cabos 
submarinos de comunicações, adotem 
medidas de cibersegurança adequadas e 
notifiquem incidentes relacionados com as 
mesmas.

(51) O mercado interno depende, mais 
do que nunca, do funcionamento da 
Internet. Os serviços de praticamente todas 
as entidades essenciais e importantes estão 
dependentes de serviços prestados através 
da Internet, e os consumidores dependem 
dos mesmos para partes essenciais da sua 
vida quotidiana. Para evitar problemas na 
prestação dos serviços assegurados por 
entidades essenciais e importantes, é 
necessário que as redes públicas de 
comunicações eletrónicas, por exemplo as 
estruturas de base da Internet ou os cabos 
submarinos de comunicações, adotem 
medidas de cibersegurança adequadas e 
notifiquem incidentes relacionados com as 
mesmas.

Alteração 28
Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Quando adequado, as entidades 
devem informar os destinatários dos seus 

(52) As entidades devem ter como 
objetivo informar os destinatários dos seus 



RR\1242692PT.docx 259/336 PE692.602v02-00

PT

serviços sobre ameaças específicas e 
graves e sobre as medidas que podem 
tomar para minimizar o risco delas 
resultantes a que estão expostos. A 
exigência de informar os referidos 
destinatários de tais ameaças não deve 
isentar as entidades da obrigação de, a 
expensas suas, adotarem medidas 
adequadas e imediatas para prevenir ou 
remediar quaisquer ciberameaças e 
restabelecer o nível normal de segurança 
do serviço. A prestação dessas informações 
aos destinatários sobre ameaças à 
segurança deve ser gratuita.

serviços sobre ameaças específicas e 
graves e sobre as medidas que podem 
tomar para minimizar o risco delas 
resultantes a que estão expostos, 
especialmente quando estas medidas 
possam contribuir para aumentar a 
proteção dos consumidores. Tal não deve 
isentar as entidades da obrigação de, a 
expensas suas, adotarem medidas 
adequadas e imediatas para prevenir ou 
remediar quaisquer ciberameaças e 
restabelecer o nível normal de segurança 
do serviço. A prestação dessas informações 
aos destinatários sobre ameaças à 
segurança deve ser gratuita e feita numa 
linguagem fácil de compreender.

Alteração 29
Proposta de diretiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Em especial, os fornecedores de 
redes públicas de comunicações eletrónicas 
ou prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público devem informar os destinatários 
dos serviços sobre ameaças específicas e 
graves em matéria de cibersegurança e 
sobre as medidas que podem tomar para 
proteger a segurança das suas 
comunicações, por exemplo, recorrendo a 
tipos específicos de software ou 
tecnologias de cifragem.

(53) Em especial, os fornecedores de 
redes públicas de comunicações eletrónicas 
ou prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público devem informar os destinatários 
dos serviços sobre ameaças específicas e 
graves em matéria de cibersegurança e 
sobre as medidas adicionais que podem 
tomar para proteger a segurança dos seus 
dispositivos e comunicações, por exemplo, 
recorrendo a tipos específicos de software 
ou tecnologias de cifragem.

Alteração 30
Proposta de diretiva
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Para salvaguardar a segurança das 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas, a utilização de cifragem, 
especialmente da cifragem de ponta a 

(54) Para salvaguardar a segurança das 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas, a utilização de cifragem, 
especialmente da cifragem de ponta a 
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ponta, deve ser promovida e, se necessário, 
deve ser obrigatória para os fornecedores 
das referidas redes e serviços, em 
conformidade com os princípios da 
segurança e da privacidade por defeito e 
desde a conceção para efeitos do artigo 
18.º. A utilização da cifragem de ponta a 
ponta deve ser conciliada com os poderes 
que os Estados-Membros detêm para 
assegurar a proteção dos seus interesses 
essenciais de segurança e da segurança 
pública e para permitir a investigação, a 
deteção e a repressão de infrações penais 
em conformidade com o direito da União. 
As soluções de acesso lícito a informações 
em comunicações cifradas de ponta a ponta 
devem manter a eficácia da cifragem em 
termos de proteção da privacidade e da 
segurança das comunicações, 
proporcionando simultaneamente uma 
resposta eficaz à criminalidade.

ponta, deve ser promovida e, se necessário, 
deve ser obrigatória para os fornecedores 
das referidas redes e serviços, em 
conformidade com os princípios da 
segurança e da privacidade por defeito e 
desde a conceção para efeitos das medidas 
de gestão dos riscos de cibersegurança. A 
utilização da cifragem de ponta a ponta 
não prejudica os poderes, as políticas e os 
procedimentos dos Estados-Membros para 
assegurar a proteção dos seus interesses 
essenciais de segurança e da segurança 
pública e para permitir a investigação, a 
deteção e a repressão de infrações penais 
em conformidade com o direito da União. 
As soluções de acesso lícito a informações 
em comunicações cifradas de ponta a ponta 
devem manter a eficácia da cifragem em 
termos de proteção da privacidade e da 
segurança das comunicações, 
proporcionando simultaneamente uma 
resposta eficaz à criminalidade. Todas e 
quaisquer medidas tomadas devem 
respeitar estritamente os princípios da 
proporcionalidade e da subsidiariedade.

Alteração 31
Proposta de diretiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A presente diretiva define uma 
abordagem em duas etapas à notificação 
de incidentes, a fim de estabelecer o 
equilíbrio adequado entre, por um lado, 
uma notificação célere que ajude a 
minimizar a potencial propagação de 
incidentes e permita às entidades procurar 
apoio e, por outro lado, uma notificação 
exaustiva que retire ensinamentos valiosos 
de incidentes individuais e melhore 
gradualmente a resiliência de empresas 
individuais e setores inteiros face às 
ciberameaças. Quando tenham tido 
conhecimento de um incidente, as 
entidades devem ser obrigadas a efetuar 
uma notificação inicial no prazo de 

(55) A presente diretiva define uma 
abordagem consecutiva à notificação de 
incidentes, a fim de estabelecer o equilíbrio 
adequado entre, por um lado, uma 
notificação célere que ajude a minimizar a 
potencial propagação de incidentes e 
permita às entidades procurar apoio e, por 
outro lado, uma notificação exaustiva que 
retire ensinamentos valiosos de incidentes 
individuais e melhore gradualmente a 
resiliência de empresas individuais e 
setores inteiros face às ciberameaças. 
Quando tenham tido conhecimento de um 
incidente ou quase incidente, as entidades 
devem ser obrigadas a efetuar uma 
notificação inicial no prazo de 72 horas, 
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24 horas, seguida pela apresentação de um 
relatório final, o mais tardar, um mês 
depois. A notificação inicial deve conter 
apenas as informações estritamente 
necessárias para dar conhecimento do 
incidente às autoridades competentes e 
para permitir que a entidade procure 
assistência, caso tal seja necessário. Se for 
o caso, a referida notificação deve indicar 
se o incidente foi presumivelmente causado 
por um ato ilícito ou malicioso. Os 
Estados-Membros devem garantir que a 
obrigação de apresentar esta notificação 
inicial não desvia os recursos da entidade 
notificadora afetos a atividades 
relacionadas com o tratamento de 
incidentes, às quais deve ser atribuída 
prioridade. Para evitar que as obrigações de 
notificação de incidentes desviem recursos 
afetos à resposta a incidentes ou possam 
prejudicar, de qualquer outra forma, os 
esforços desenvolvidos pelas entidades 
nessa matéria, os Estados-Membros devem 
igualmente estabelecer que, em casos 
devidamente justificados e com a 
concordância das autoridades competentes 
ou da CSIRT, a entidade em causa poderá 
não cumprir o prazo de 24 horas para a 
notificação inicial ou o prazo de um mês 
para o relatório final.

seguida pela apresentação de um relatório 
exaustivo, o mais tardar, três meses após 
efetuada a notificação inicial e de um 
relatório final, o mais tardar, um mês 
depois de o incidente ter sido mitigado. A 
notificação inicial deve conter apenas as 
informações estritamente necessárias para 
dar conhecimento do incidente às 
autoridades competentes e para permitir 
que a entidade procure assistência, caso tal 
seja necessário. Se for o caso, a referida 
notificação deve indicar se o incidente foi 
presumivelmente causado por um ato 
ilícito ou malicioso. Os Estados-Membros 
devem garantir que a obrigação de 
apresentar esta notificação inicial não 
desvia os recursos da entidade notificadora 
afetos a atividades relacionadas com o 
tratamento de incidentes, às quais deve ser 
atribuída prioridade. A notificação inicial 
deve ser precedida de um alerta precoce 
nas primeiras 24 horas, sem obrigação de 
divulgar informações adicionais. Este 
alerta precoce deve ser enviado com a 
maior celeridade, de modo a permitir que 
as entidades obtenham rapidamente o 
apoio das autoridades competentes ou das 
CSIRT e que as autoridades competentes 
ou as CSIRT mitiguem a potencial 
propagação do incidente notificado, além 
de servir de ferramenta de conhecimento 
situacional para as CSIRT. Para evitar que 
as obrigações de notificação de incidentes 
desviem recursos afetos à resposta a 
incidentes ou possam prejudicar, de 
qualquer outra forma, os esforços 
desenvolvidos pelas entidades nessa 
matéria, os Estados-Membros devem 
igualmente estabelecer que, em casos 
devidamente justificados e com a 
concordância das autoridades competentes 
ou da CSIRT, a entidade em causa poderá 
não cumprir o prazo previsto.

Alteração 32
Proposta de diretiva
Considerando 56
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Texto da Comissão Alteração

(56) As entidades essenciais e 
importantes encontram-se frequentemente 
numa situação em que um determinado 
incidente, por força das suas 
características, tem de ser comunicado a 
várias autoridades em cumprimento de 
obrigações de notificação estabelecidas em 
diferentes instrumentos jurídicos. Essas 
situações criam encargos adicionais, 
podendo igualmente gerar dúvidas quanto 
ao formato e aos procedimentos aplicáveis 
a tais notificações. Por este motivo, e com 
o objetivo de simplificar a notificação de 
incidentes de segurança, os Estados-
Membros devem estabelecer um ponto de 
entrada único para todas as notificações 
exigidas pela presente diretiva e também 
por outros instrumentos jurídicos da União, 
como o Regulamento (UE) 2016/679 e a 
Diretiva 2002/58/CE. A ENISA, em 
cooperação com o grupo de cooperação, 
deve criar modelos comuns de notificação 
por intermédio de orientações destinadas a 
simplificar e racionalizar a comunicação de 
informações exigidas pelo direito da União 
e a reduzir os encargos para as empresas.

(56) As entidades essenciais e 
importantes encontram-se frequentemente 
numa situação em que um determinado 
incidente, por força das suas 
características, tem de ser comunicado a 
várias autoridades em cumprimento de 
obrigações de notificação estabelecidas em 
diferentes instrumentos jurídicos. Essas 
situações criam encargos adicionais, 
podendo igualmente gerar dúvidas quanto 
ao formato e aos procedimentos aplicáveis 
a tais notificações. Por este motivo, e com 
o objetivo de simplificar a notificação de 
incidentes de segurança e de respeitar o 
princípio da declaração única, os Estados-
Membros devem estabelecer um ponto de 
entrada único para todas as notificações 
exigidas pela presente diretiva e também 
por outros instrumentos jurídicos da União, 
como o Regulamento (UE) 2016/679 e a 
Diretiva 2002/58/CE. A ENISA, em 
cooperação com o grupo de cooperação, 
deve criar modelos comuns de notificação 
por intermédio de orientações destinadas a 
simplificar e racionalizar a comunicação de 
informações exigidas pelo direito da União 
e a reduzir os encargos para as empresas.

Alteração 33
Proposta de diretiva
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) A manutenção de bases de dados 
fidedignas e completas dos nomes de 
domínio e dados de registo (os chamados 
«dados WHOIS») e a concessão de acesso 
lícito a tais dados é essencial para garantir 
a segurança, estabilidade e resiliência do 
DNS, o que, por sua vez, contribui para um 
elevado nível comum de cibersegurança na 
União. Quando as operações de tratamento 
abrangerem dados pessoais, esse 
tratamento deve cumprir a legislação da 

(59) A manutenção de bases de dados 
fidedignas, verificadas e completas dos 
nomes de domínio e dados de registo (os 
chamados «dados WHOIS») e a concessão 
de acesso lícito a tais dados é essencial 
para garantir a segurança, estabilidade e 
resiliência do DNS, o que, por sua vez, 
contribui para um elevado nível comum de 
cibersegurança na União. Quando as 
operações de tratamento abrangerem dados 
pessoais, esse tratamento deve cumprir a 
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União em matéria de proteção de dados. legislação da União em matéria de 
proteção de dados.

Alteração 34
Proposta de diretiva
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A fim de assegurar a 
disponibilidade de dados exatos e 
completos relativos ao registo de nomes de 
domínio, os registos de domínios de topo e 
as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos (os chamados agentes de registo) 
devem recolher dados relativos ao registo 
de nomes de domínio e garantir a 
integridade e disponibilidade desses dados. 
Em especial, os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos devem estabelecer políticas e 
procedimentos para recolher e manter 
dados de registo exatos e completos, bem 
como para evitar e corrigir dados de registo 
incorretos, em conformidade com as regras 
da União em matéria de proteção de dados.

(61) A fim de assegurar a 
disponibilidade de dados exatos e 
completos relativos ao registo de nomes de 
domínio, os registos de domínios de topo e 
as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio (incluindo os 
serviços prestados pelos registos de 
domínios de topo e pelos agentes de 
registo, os prestadores de serviços de 
proteção da privacidade ou de registo de 
servidores intermediários, os corretores 
ou revendedores de domínios e quaisquer 
outros serviços relacionados com o registo 
de nomes de domínio) devem recolher 
dados relativos ao registo de nomes de 
domínio e garantir a integridade e 
disponibilidade desses dados. Em especial, 
os registos de domínios de topo e as 
entidades que prestam serviços de registo 
de nomes de domínio a esses registos 
devem estabelecer políticas e 
procedimentos para recolher e manter 
dados de registo exatos e completos, bem 
como para evitar e corrigir dados de registo 
incorretos, em conformidade com as regras 
da União em matéria de proteção de dados.

Alteração 35
Proposta de diretiva
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) Importa incentivar as entidades a 
tirarem partido, coletivamente, dos seus 
conhecimentos e experiências práticas 
individuais a nível estratégico, tático e 

(68) Importa incentivar as entidades, 
com o apoio dos Estados-Membros, a 
tirarem partido, coletivamente, dos seus 
conhecimentos e experiências práticas 
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operacional, com vista a reforçarem as suas 
capacidades para avaliarem, 
monitorizarem, se defenderem e darem 
resposta, de forma adequada, às 
ciberameaças. Consequentemente, é 
necessário viabilizar a criação, a nível da 
União, de mecanismos de partilha de 
informações a título voluntário. Para tal, os 
Estados-Membros devem apoiar 
ativamente e incentivar também entidades 
pertinentes não abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva a participarem em tais 
mecanismos de partilha de informações. 
Esses mecanismos devem respeitar 
plenamente as regras da União em matéria 
de concorrência e de proteção de dados.

individuais a nível estratégico, tático e 
operacional, com vista a reforçarem as suas 
capacidades para avaliarem, 
monitorizarem, se defenderem e darem 
resposta, de forma adequada, às 
ciberameaças. Consequentemente, é 
necessário viabilizar a criação, a nível da 
União, de mecanismos de partilha de 
informações a título voluntário. Para tal, os 
Estados-Membros devem apoiar 
ativamente e incentivar também entidades 
pertinentes não abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva a participarem em tais 
mecanismos de partilha de informações. 
Esses mecanismos devem respeitar 
plenamente as regras da União em matéria 
de concorrência e de proteção de dados.

Alteração 36
Proposta de diretiva
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

(69) O tratamento de dados pessoais, na 
medida estritamente necessária e 
proporcionada para assegurar a segurança 
da rede e das informações, por entidades, 
autoridades públicas, CERT, CSIRT e 
fornecedores de tecnologias e serviços de 
segurança deve ser considerado um 
interesse legítimo do responsável pelo 
tratamento de dados em causa, tal como 
referido no Regulamento (UE) 2016/679. 
Tal deve incluir medidas relacionadas com 
a prevenção, deteção, análise e resposta a 
incidentes, medidas de sensibilização 
relativas a ciberameaças específicas, 
intercâmbio de informações no contexto da 
correção e da divulgação coordenada de 
vulnerabilidades, bem como o intercâmbio 
voluntário de informações sobre esses 
incidentes, ciberameaças e 
vulnerabilidades, indicadores de exposição 
a riscos, táticas, técnicas e procedimentos, 
alertas de cibersegurança e ferramentas de 
configuração. As referidas medidas 
poderão implicar o tratamento dos 

(69) O tratamento de dados pessoais, 
que não deve ir além da medida 
estritamente necessária e proporcionada 
para assegurar a segurança da rede e das 
informações, bem como a proteção dos 
consumidores, por entidades, autoridades 
públicas, CERT, CSIRT e fornecedores de 
tecnologias e serviços de segurança deve 
ser considerado um interesse legítimo do 
responsável pelo tratamento de dados em 
causa, tal como referido no 
Regulamento (UE) 2016/679. Tal deve 
incluir medidas relacionadas com a 
prevenção, deteção, análise e resposta a 
incidentes, medidas de sensibilização 
relativas a ciberameaças específicas, 
intercâmbio de informações no contexto da 
correção e da divulgação coordenada de 
vulnerabilidades, bem como o intercâmbio 
voluntário de informações sobre esses 
incidentes, ciberameaças e 
vulnerabilidades, indicadores de exposição 
a riscos, táticas, técnicas e procedimentos, 
alertas de cibersegurança e ferramentas de 
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seguintes tipos de dados pessoais: 
endereços IP, localizadores uniformes de 
recursos (URL), nomes de domínio e 
endereços de correio eletrónico.

configuração. As referidas medidas 
poderão implicar o tratamento dos 
seguintes tipos de dados pessoais: 
endereços IP, localizadores uniformes de 
recursos (URL), nomes de domínio e 
endereços de correio eletrónico.

Alteração 37
Proposta de diretiva
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) A fim de reforçar as ações e os 
poderes de supervisão que ajudam a 
assegurar um cumprimento efetivo, a 
presente diretiva deve estabelecer uma lista 
mínima de meios e ações de supervisão por 
meio dos quais as autoridades competentes 
poderão supervisionar entidades essenciais 
e importantes. Adicionalmente, a presente 
diretiva deve distinguir entre o regime de 
supervisão aplicável a entidades essenciais 
e a entidades importantes, com vista a 
garantir um equilíbrio justo das obrigações 
tanto para as entidades como para as 
autoridades competentes. Assim, as 
entidades essenciais devem ficar sujeitas a 
um regime de supervisão completo (ex ante 
e ex post), ao passo que as entidades 
importantes devem ficar sujeitas a um 
regime de supervisão simplificado, 
aplicável apenas ex post. Tal significa que 
as entidades importantes não são obrigadas 
a documentar sistematicamente o 
cumprimento dos requisitos em matéria de 
gestão dos riscos de cibersegurança e que 
as autoridades competentes devem adotar 
uma abordagem ex post reativa à 
supervisão, pelo que não estão sujeitas a 
uma obrigação geral de supervisionar essas 
entidades.

(70) A fim de reforçar as ações e os 
poderes de supervisão que ajudam a 
assegurar um cumprimento efetivo e a 
atingir um elevado nível comum de 
segurança em todo o setor digital, 
nomeadamente através da prevenção de 
riscos para os utilizadores ou para outras 
redes, sistemas de informação e serviços, 
a presente diretiva deve estabelecer uma 
lista mínima de meios e ações de 
supervisão por meio dos quais as 
autoridades competentes poderão 
supervisionar entidades essenciais e 
importantes. Adicionalmente, a presente 
diretiva deve distinguir entre o regime de 
supervisão aplicável a entidades essenciais 
e a entidades importantes, com vista a 
garantir um equilíbrio justo das obrigações 
tanto para as entidades como para as 
autoridades competentes. Assim, as 
entidades essenciais devem ficar sujeitas a 
um regime de supervisão completo (ex ante 
e ex post), ao passo que as entidades 
importantes devem ficar sujeitas a um 
regime de supervisão simplificado, 
aplicável apenas ex post, que tenha em 
conta uma abordagem baseada no risco. 
Tal significa que as entidades importantes 
não são obrigadas a documentar 
sistematicamente o cumprimento dos 
requisitos em matéria de gestão dos riscos 
de cibersegurança e que as autoridades 
competentes devem adotar uma abordagem 
ex post reativa à supervisão, pelo que não 
estão sujeitas a uma obrigação geral de 
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supervisionar essas entidades, salvo em 
caso de violação comprovada das 
obrigações.

Alteração 38
Proposta de diretiva
Considerando 76

Texto da Comissão Alteração

(76) Com vista a reforçar a eficácia e o 
caráter dissuasivo das sanções aplicáveis 
por incumprimento das obrigações 
estabelecidas nos termos da presente 
diretiva, as autoridades competentes devem 
estar habilitadas a aplicar sanções que 
consistam na suspensão de uma 
certificação ou autorização para a 
totalidade ou parte dos serviços prestados 
por uma entidade essencial e na interdição 
temporária do exercício de funções de 
administração por uma pessoa singular. 
Dada a sua severidade e o seu impacto nas 
atividades das entidades e, em última 
análise, nos seus clientes, as referidas 
sanções devem ser proporcionadas à 
gravidade da infração e ter em conta as 
circunstâncias concretas de cada caso, 
incluindo o caráter doloso ou negligente da 
infração e as medidas tomadas para 
prevenir ou atenuar os danos e/ou perdas 
sofridas. Essas sanções só devem ser 
aplicadas em último recurso, ou seja, 
apenas depois de esgotadas todas as outras 
medidas coercivas pertinentes previstas na 
presente diretiva, e apenas até que as 
entidades a elas sujeitas tenham tomado as 
medidas necessárias para corrigir as 
deficiências ou satisfazer os requisitos da 
autoridade competente que estiveram na 
origem da aplicação das sanções. A 
imposição de tais sanções deve estar sujeita 
a garantias processuais adequadas em 
conformidade com os princípios gerais do 
direito da União e da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
incluindo a tutela jurisdicional efetiva, o 
processo equitativo, a presunção de 

(76) Com vista a reforçar a eficácia e o 
caráter dissuasivo das sanções aplicáveis 
por incumprimento das obrigações 
estabelecidas nos termos da presente 
diretiva, as autoridades competentes devem 
estar habilitadas a aplicar sanções que 
consistam na suspensão de uma 
certificação ou autorização relativa aos 
serviços pertinentes prestados por uma 
entidade essencial. Dada a sua severidade e 
o seu impacto nas atividades das entidades 
e, em última análise, nos seus clientes, as 
referidas sanções devem ser 
proporcionadas à gravidade da infração e 
ter em conta as circunstâncias concretas de 
cada caso, incluindo o caráter doloso ou 
negligente da infração e as medidas 
tomadas para prevenir ou atenuar os danos 
e/ou perdas sofridas. Essas sanções só 
devem ser aplicadas em último recurso, ou 
seja, apenas depois de esgotadas todas as 
outras medidas coercivas pertinentes 
previstas na presente diretiva, e apenas até 
que as entidades a elas sujeitas tenham 
tomado as medidas necessárias para 
corrigir as deficiências ou satisfazer os 
requisitos da autoridade competente que 
estiveram na origem da aplicação das 
sanções. A imposição de tais sanções deve 
estar sujeita a garantias processuais 
adequadas em conformidade com os 
princípios gerais do direito da União e da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo a tutela jurisdicional 
efetiva, o processo equitativo, a presunção 
de inocência e o direito de defesa.
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inocência e o direito de defesa.

Alteração 39
Proposta de diretiva
Considerando 79

Texto da Comissão Alteração

(79) É necessário instituir um 
mecanismo de análise pelos pares, no 
âmbito do qual peritos designados pelos 
Estados-Membros possam avaliar a 
execução das políticas de cibersegurança, 
bem como o nível das capacidades e de 
recursos disponíveis dos Estados-
Membros.

(79) É necessário instituir um 
mecanismo de análise pelos pares, no 
âmbito do qual peritos designados pelos 
Estados-Membros e peritos da ENISA 
possam avaliar a execução das políticas de 
cibersegurança, bem como o nível das 
capacidades e de recursos disponíveis dos 
Estados-Membros, e o intercâmbio de 
boas práticas.

Alteração 40
Proposta de diretiva
Considerando 80

Texto da Comissão Alteração

(80) A fim de ter em conta novas 
ciberameaças, avanços tecnológicos ou 
especificidades setoriais, o poder de adotar 
atos nos termos do artigo 290.º do TFUE 
deve ser delegado na Comissão no que diz 
respeito aos elementos relativos às medidas 
de gestão dos riscos exigidas pela presente 
diretiva. A Comissão deve ficar igualmente 
habilitada a adotar atos delegados que 
especifiquem as categorias de entidades 
essenciais obrigadas a obter um 
certificado e os sistemas europeus de 
certificação da cibersegurança a que 
devem recorrer para o efeito. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos, e que essas consultas sejam 
conduzidas de acordo com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional, 
de 13 de abril de 2016, sobre legislar 
melhor26. Em particular, a fim de assegurar 

(80) A fim de ter em conta novas 
ciberameaças, avanços tecnológicos ou 
especificidades setoriais, o poder de adotar 
atos nos termos do artigo 290.º do TFUE 
deve ser delegado na Comissão no que diz 
respeito aos elementos relativos às medidas 
de gestão dos riscos exigidas pela presente 
diretiva. A Comissão deve ficar habilitada 
a adotar atos delegados que definam os 
elementos técnicos relacionados com as 
medidas de gestão de riscos. A Comissão 
deve ficar igualmente habilitada a adotar 
atos delegados que especifiquem o tipo de 
informação que as entidades essenciais e 
importantes devem apresentar sobre 
qualquer incidente que tenha um impacto 
significativo na prestação dos seus 
serviços ou sobre qualquer quase 
incidente, e que especifiquem os casos em 
que um incidente deve ser considerado 
significativo. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
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a igualdade de participação na preparação 
dos atos delegados, o Parlamento Europeu 
e o Conselho recebem todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros, e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratem da preparação dos 
atos delegados.

adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de peritos, 
e que essas consultas sejam conduzidas de 
acordo com os princípios estabelecidos no 
Acordo Interinstitucional, de 13 de abril de 
2016, sobre legislar melhor26. Em 
particular, a fim de assegurar a igualdade 
de participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que tratem 
da preparação dos atos delegados.

__________________ __________________
26 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 26 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Alteração 41
Proposta de diretiva
Considerando 81

Texto da Comissão Alteração

(81) A fim de garantir condições 
uniformes para a aplicação das disposições 
pertinentes da presente diretiva relativas às 
disposições processuais necessárias ao 
funcionamento do grupo de cooperação, 
aos elementos técnicos relacionados com 
as medidas de gestão dos riscos ou ao tipo 
de informação, ao formato e ao 
procedimento de notificação de incidentes, 
é necessário atribuir competências de 
execução à Comissão. Essas competências 
devem ser exercidas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho27.

(81) A fim de garantir condições 
uniformes para a aplicação das disposições 
pertinentes da presente diretiva relativas às 
disposições processuais necessárias ao 
funcionamento do grupo de cooperação, ao 
formato e ao procedimento de notificação 
de incidentes, é necessário atribuir 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
nos termos do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho27.

__________________ __________________
27 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 

27 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 
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28.2.2011, p. 13). 28.2.2011, p. 13).

Alteração 42
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece 
medidas destinadas a assegurar um elevado 
nível comum de cibersegurança na União.

1. A presente diretiva estabelece 
medidas destinadas a assegurar um elevado 
nível comum de cibersegurança na União, 
a fim de criar um ambiente digital de 
confiança para os consumidores e os 
operadores económicos e de melhorar o 
funcionamento do mercado interno e 
eliminar os obstáculos que o entravam.

Alteração 43
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No entanto, a presente diretiva 
também se aplica às entidades referidas 
nos anexos I e II, independentemente da 
sua dimensão, nos casos em que:

2. No entanto, a presente diretiva 
também se aplica às entidades de um tipo 
referido nos anexos I e II, 
independentemente da sua dimensão, nos 
casos em que:

Alteração 44
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão emite orientações para apoiar 
os Estados-Membros na correta aplicação 
das disposições relativas ao âmbito de 
aplicação, bem como para conceder a 
entidades importantes específicas 
eventuais derrogações ao âmbito de 
aplicação da diretiva ou a algumas das 
suas disposições, tendo em conta o seu 
baixo grau de importância no seu setor 
específico e/ou o seu baixo nível de 
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dependência de outros setores ou tipos de 
serviços. Os Estados-Membros, tendo 
plenamente em contas as orientações da 
Comissão, notificam a Comissão das suas 
decisões fundamentadas a este respeito.

Alteração 45
Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Estratégia nacional de 
cibersegurança»: um quadro coerente 
mediante o qual um Estado-Membro define 
prioridades e objetivos estratégicos em 
matéria de segurança das redes e dos 
sistemas de informação a nível nacional;

(4) «Estratégia nacional de 
cibersegurança»: um quadro coerente 
mediante o qual um Estado-Membro define 
prioridades e objetivos estratégicos em 
matéria de segurança das redes e dos 
sistemas de informação a nível nacional, 
bem como as políticas necessárias para os 
concretizar;

Alteração 46
Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Incidente transfronteiriço»: 
qualquer incidente que afete os 
operadores sob a supervisão das 
autoridades nacionais competentes de, 
pelo menos, dois Estados-Membros 
distintos;

Alteração 47
Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Quase incidente»: qualquer 
acontecimento que poderia 
potencialmente ter causado danos, mas 
que foi impedido de se materializar 
plenamente;
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Alteração 48
Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) «Serviços de registo de nomes de 
domínio»: serviços prestados por registos 
e agentes de registo de nomes de domínio, 
prestadores de serviços de proteção da 
privacidade ou de registo de servidores 
intermediários, corretores ou 
revendedores de domínios e quaisquer 
outros serviços relacionados com o registo 
de nomes de domínio;

Alteração 49
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar 
uma estratégia nacional de cibersegurança 
que defina objetivos estratégicos e medidas 
políticas e regulamentares adequadas, com 
vista a alcançar e a manter um elevado 
nível de cibersegurança. A estratégia 
nacional de cibersegurança deve incluir, 
em especial, o seguinte:

1. Os Estados-Membros devem adotar 
uma estratégia nacional de cibersegurança 
que defina objetivos estratégicos e medidas 
políticas e regulamentares adequadas, 
incluindo recursos humanos e financeiros 
adequados, com vista a alcançar e a manter 
um elevado nível de cibersegurança. A 
estratégia nacional de cibersegurança deve 
incluir, em especial, o seguinte:

Alteração 50
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um quadro de governação para 
cumprir esses objetivos e prioridades, 
incluindo as políticas referidas no n.º 2 e as 
funções e responsabilidades das entidades e 
organismos públicos, bem como de outros 
intervenientes pertinentes;

b) Um quadro de governação para 
cumprir esses objetivos e prioridades, 
incluindo as políticas referidas no n.º 2 e as 
funções e responsabilidades das entidades e 
organismos públicos, bem como de outros 
intervenientes pertinentes, em particular os 
responsáveis pela ciberinformação e a 
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ciberdefesa;

Alteração 51
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma avaliação para identificar 
ativos importantes e riscos de 
cibersegurança nesse Estado-Membro;

c) Uma avaliação para identificar 
ativos importantes e riscos de 
cibersegurança nesse Estado-Membro, 
incluindo uma potencial escassez 
suscetível de ter um impacto negativo no 
mercado único;

Alteração 52
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma lista das diversas autoridades 
e intervenientes envolvidos na execução da 
estratégia nacional de cibersegurança;

e) Uma lista das diversas autoridades 
e intervenientes envolvidos na execução da 
estratégia nacional de cibersegurança, 
incluindo um balcão único para as PME;

Alteração 53
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Orientação relativas à inclusão e à 
especificação de requisitos em matéria de 
cibersegurança aplicáveis a produtos e 
serviços de TIC nos procedimentos de 
contratação pública;

b) Orientação relativas à inclusão e à 
especificação de requisitos em matéria de 
cibersegurança aplicáveis a produtos e 
serviços de TIC nos procedimentos de 
contratação pública, incluindo a utilização 
de produtos de cibersegurança de código-
fonte aberto;

Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Uma política destinada a promover 
e facilitar a divulgação coordenada de 
vulnerabilidades na aceção do artigo 6.º;

c) Uma política destinada a promover 
e facilitar a divulgação coordenada de 
vulnerabilidades na aceção do artigo 6.º, 
inclusive mediante a definição de 
orientações e boas práticas assentes em 
normas internacionalmente reconhecidas 
já estabelecidas sobre a gestão e a 
divulgação de vulnerabilidades;

Alteração 55
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma política de promoção e 
desenvolvimento de competências no 
domínio da cibersegurança, de 
sensibilização e de iniciativas de 
investigação e desenvolvimento;

e) Uma política de promoção da 
cibersegurança para os consumidores, 
que os sensibilize para as ciberameaças e 
que aumente a ciberliteracia, reforce a 
confiança dos utilizadores, as 
competências e a educação no domínio da 
cibersegurança neutra do ponto de vista 
tecnológico, bem como de promoção de 
iniciativas de investigação e 
desenvolvimento e da cibersegurança dos 
produtos conectados;

Alteração 56
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Uma política de promoção da 
utilização da criptografia e da cifragem, 
em particular pelas PME;

Alteração 57
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

h) Uma política para responder às 
necessidades específicas das PME, 
especialmente das que estão excluídas do 
âmbito da presente diretiva, no que respeita 
a orientações e apoio para melhorarem a 
sua resiliência a ciberameaças.

h) Uma política que promova a 
cibersegurança e responda às 
necessidades específicas das PME para 
cumprir as obrigações estabelecidas pela 
presente diretiva, assim como as 
necessidades específicas das que estão 
excluídas do âmbito da presente diretiva, 
no que respeita a orientações e apoio para 
melhorarem a sua resiliência a 
ciberameaças, incluindo, por exemplo, o 
financiamento e a educação para apoiar a 
adoção de medidas de cibersegurança.

Alteração 58
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Esta política deve incluir a criação 
de um ponto de contacto único a nível 
nacional para as PME e de um quadro 
para a utilização mais eficiente dos polos 
de inovação digital e dos fundos 
disponíveis na consecução dos objetivos 
da política;

Alteração 59
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-B) Uma política que promova a 
utilização coerente e sinérgica dos fundos 
disponíveis;

Alteração 60
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
avaliar as suas estratégias nacionais de 
cibersegurança pelo menos de quatro em 
quatro anos com base em indicadores-
chave de desempenho e, quando 
necessário, devem alterá-las. A pedido dos 
Estados-Membros, a Agência da União 
Europeia para a Cibersegurança (ENISA) 
deve ajudá-los a formular uma estratégia 
nacional e indicadores-chave de 
desempenho para a avaliação dessa 
estratégia.

4. Os Estados-Membros devem 
avaliar as suas estratégias nacionais de 
cibersegurança pelo menos de quatro em 
quatro anos com base em indicadores-
chave de desempenho e, quando 
necessário, devem alterá-las. A pedido dos 
Estados-Membros, a Agência da União 
Europeia para a Cibersegurança (ENISA) 
deve ajudá-los a formular uma estratégia 
nacional e indicadores-chave de 
desempenho para a avaliação dessa 
estratégia. A ENISA deve também 
apresentar recomendações aos Estados-
Membros sobre o desenvolvimento de 
indicadores-chave de desempenho, 
comparáveis a nível da União, para a 
avaliação da estratégia nacional.

Alteração 61
Proposta de diretiva
Artigo 6 – Título

Texto da Comissão Alteração

Divulgação coordenada de 
vulnerabilidades e registo europeu de 
vulnerabilidades

Divulgação coordenada de 
vulnerabilidades e base de dados europeia 
de vulnerabilidades

Alteração 62
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A ENISA deve criar e manter um 
registo europeu de vulnerabilidades. Para 
tal, deve estabelecer e manter sistemas de 
informação, políticas e procedimentos 
adequados, tendo em vista, em especial, 
permitir que entidades importantes e 
essenciais e os respetivos fornecedores de 
redes e sistemas de informação divulguem 
e registem vulnerabilidades presentes nos 

2. A ENISA deve criar e manter uma 
base de dados europeia de 
vulnerabilidades. Para tal, deve estabelecer 
e manter sistemas de informação, políticas 
e procedimentos adequados, bem como 
políticas de divulgação adequadas, tendo 
em vista, em especial, permitir que 
entidades importantes e essenciais e os 
respetivos fornecedores de redes e sistemas 
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produtos de TIC ou serviços de TIC, bem 
como proporcionar acesso às informações 
sobre vulnerabilidades constantes do 
registo a todas as partes interessadas. O 
registo deve incluir, em especial, 
informações que descrevam a 
vulnerabilidade, o produto de TIC ou os 
serviços de TIC afetados e a gravidade da 
vulnerabilidade em termos das 
circunstâncias em que pode ser explorada, 
a disponibilidade de correções e, na falta 
de correções, orientações destinadas aos 
utilizadores de produtos e serviços 
vulneráveis sobre formas de minimizar os 
riscos resultantes das vulnerabilidades 
divulgadas.

de informação divulguem e registem 
facilmente vulnerabilidades presentes nos 
produtos de TIC ou serviços de TIC, bem 
como proporcionar acesso às informações 
pertinentes sobre vulnerabilidades 
constantes do registo a todas as partes 
interessadas, desde que essas ações não 
comprometam a proteção da 
confidencialidade e dos segredos 
comerciais. A base de dados europeia de 
vulnerabilidades deve incluir, em especial, 
informações que descrevam a 
vulnerabilidade, o produto de TIC ou os 
serviços de TIC afetados e a gravidade da 
vulnerabilidade em termos das 
circunstâncias em que pode ser explorada, 
a disponibilidade de correções e, na falta 
de correções, orientações destinadas aos 
utilizadores de produtos e serviços 
vulneráveis sobre formas de minimizar os 
riscos resultantes das vulnerabilidades 
divulgadas. A fim de evitar a duplicação 
de esforços, a ENISA deve celebrar um 
acordo relativo à partilha de informações 
e um acordo de cooperação estruturada 
com o registo de Vulnerabilidades e 
Exposições Comuns (CVE) e, se for caso 
disso, com outras bases de dados 
desenvolvidas e mantidas a nível mundial 
por parceiros de confiança.

Alteração 63
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso um Estado-Membro designe 
mais de uma autoridade competente 
referida no n.º 1, deve indicar claramente 
qual das autoridades competentes será o 
ponto de contacto principal durante um 
incidente ou crise em grande escala.
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Alteração 64
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Procedimentos nacionais e acordos 
entre as autoridades e os organismos 
nacionais competentes para assegurar o 
apoio do Estado-Membro e a sua 
participação efetiva na gestão coordenada 
de crises e incidentes de cibersegurança em 
grande escala a nível da União.

f) Procedimentos nacionais e 
coordenação entre as autoridades e os 
organismos nacionais competentes, 
incluindo os responsáveis pela 
ciberinformação e pela ciberdefesa, para 
assegurar o apoio do Estado-Membro e a 
sua participação efetiva na gestão 
coordenada de crises e incidentes de 
cibersegurança em grande escala a nível da 
União.

Alteração 65
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Proceder à análise dinâmica dos 
riscos e dos incidentes e desenvolver o 
conhecimento situacional em matéria de 
cibersegurança;

d) Proceder à análise dinâmica dos 
riscos e dos incidentes e desenvolver o 
conhecimento situacional em matéria de 
cibersegurança, nomeadamente através da 
análise dos alertas precoces e das 
notificações, como referido no artigo 20.º;

Alteração 66
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A pedido de uma entidade, realizar 
uma análise proativa da rede e dos 
sistemas de informação utilizados para a 
prestação dos seus serviços;

e) A pedido de uma entidade, realizar 
uma análise da rede e dos sistemas de 
informação utilizados para a prestação dos 
seus serviços, a fim de detetar, mitigar ou 
prevenir ameaças específicas;

Alteração 67
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Participar na rede de CSIRT e 
prestar assistência mútua a outros membros 
da rede, a pedido destes.

f) Participar ativamente na rede de 
CSIRT e prestar assistência mútua a outros 
membros da rede, a pedido destes;

Alteração 68
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Prestar assistência operacional e 
orientação às entidades referidas nos 
anexos I e II, em especial às PME;

Alteração 69
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Participar em exercícios de 
cibersegurança conjuntos a nível da 
União.

Alteração 70
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as respetivas autoridades 
competentes ou as respetivas CSIRT 
recebem as notificações de incidentes, 
ciberameaças significativas e 
quase incidentes efetuadas nos termos da 
presente diretiva. Caso um Estado-Membro 
decida que as suas CSIRT não receberão as 
referidas notificações, estas devem ter 
acesso, na medida necessária ao 
desempenho das suas funções, aos dados 
sobre os incidentes notificados pelas 

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as respetivas autoridades 
competentes ou as respetivas CSIRT 
recebem as notificações de incidentes, 
ciberameaças significativas e 
quase incidentes efetuadas nos termos da 
presente diretiva. Caso um Estado-Membro 
decida que as suas CSIRT não receberão as 
referidas notificações, estas devem ter um 
acesso adequado, na medida necessária ao 
desempenho eficaz das suas funções, aos 
dados sobre os incidentes notificados pelas 
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entidades essenciais e importantes, nos 
termos do artigo 20.º.

entidades essenciais e importantes, nos 
termos do artigo 20.º.

Alteração 71
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na medida necessária ao 
desempenho das funções e ao cumprimento 
das obrigações estabelecidas na presente 
diretiva de forma eficaz, os Estados-
Membros devem assegurar uma 
cooperação adequada entre as autoridades 
competentes e os pontos de contacto únicos 
e as autoridades policiais, as autoridades de 
proteção de dados, as autoridades 
responsáveis por infraestruturas críticas 
nos termos da Diretiva 
(UE) XXXX/XXXX [Diretiva Resiliência 
das Entidades Críticas] e as autoridades 
financeiras designadas em conformidade 
com o Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
do Parlamento Europeu e do Conselho39 
[Regulamento DORA] de cada Estado-
Membro.

4. Na medida necessária ao 
desempenho das funções e ao cumprimento 
das obrigações estabelecidas na presente 
diretiva de forma eficaz, os Estados-
Membros devem assegurar uma 
cooperação adequada entre as autoridades 
competentes e os pontos de contacto únicos 
e as autoridades policiais, as autoridades de 
proteção de dados, as autoridades 
responsáveis por infraestruturas críticas 
nos termos da Diretiva 
(UE) XXXX/XXXX [Diretiva Resiliência 
das Entidades Críticas] e as autoridades 
financeiras designadas em conformidade 
com o Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
do Parlamento Europeu e do Conselho39 
[Regulamento DORA] de cada Estado-
Membro, assim como com as autoridades 
de ciberdefesa e ciberinformação..

__________________ __________________
39 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

39 [Serviço das Publicações: inserir o título 
completo e a referência de publicação no 
JO quando forem conhecidos].

Alteração 72
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O grupo de cooperação 
desempenha as suas funções com base nos 
programas de trabalho bienais a que se 
refere o n.º 6.

2. O grupo de cooperação reúne-se 
regularmente e desempenha as suas 
funções com base nos programas de 
trabalho bienais a que se refere o n.º 6.
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Alteração 73
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se for caso disso, o grupo de cooperação 
pode convidar representantes de partes 
interessadas relevantes para participar nos 
seus trabalhos.

Se for caso disso, o grupo de cooperação 
pode convidar representantes dos 
organismos e agências da União 
relevantes, bem como as partes 
interessadas, para participar nos seus 
trabalhos.

Alteração 74
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Fornecer orientações às autoridades 
competentes sobre a transposição e 
aplicação da presente diretiva;

a) Fornecer orientações às autoridades 
competentes sobre a transposição e 
aplicação da presente diretiva e promover 
a sua aplicação uniforme nos Estados-
Membros;

Alteração 75
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Proceder ao intercâmbio de 
informações sobre as prioridades políticas 
e os principais desafios em matéria de 
cibersegurança e definir os principais 
objetivos da cibersegurança;

Alteração 76
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Discutir as estratégias nacionais 
dos Estados-Membros e o seu grau de 
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preparação;

Alteração 77
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Trocar pareceres e cooperar com a 
Comissão em novas iniciativas políticas no 
domínio da cibersegurança;

c) Trocar pareceres e cooperar com a 
Comissão em novas iniciativas políticas no 
domínio da cibersegurança, e com o 
Serviço Europeu para a Ação Externa no 
que respeita aos aspetos geopolíticos da 
cibersegurança na União;

Alteração 78
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Discutir os relatórios das análises 
pelos pares a que se refere o artigo 16.º, 
n.º 7;

f) Discutir os relatórios das análises 
pelos pares a que se refere o artigo 16.º, 
n.º 7, avaliar o seu funcionamento e 
formular conclusões e recomendações;

Alteração 79
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Apoiar a ENISA na organização 
de formação conjunta das autoridades 
nacionais competentes a nível da União.

Alteração 80
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Até … [24 meses após a data de 
entrada em vigor da presente diretiva] e, 

6. Até … [12 meses após a data de 
entrada em vigor da presente diretiva] e, 
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daí em diante, de dois em dois anos, o 
grupo de cooperação deve elaborar um 
programa de trabalho relativo às ações a 
desenvolver para alcançar os seus objetivos 
e executar as suas funções. O calendário do 
primeiro programa adotado ao abrigo da 
presente diretiva deve estar alinhado com o 
calendário do último programa adotado ao 
abrigo da Diretiva (UE) 2016/1148.

daí em diante, de dois em dois anos, o 
grupo de cooperação deve elaborar um 
programa de trabalho relativo às ações a 
desenvolver para alcançar os seus objetivos 
e executar as suas funções. O calendário do 
primeiro programa adotado ao abrigo da 
presente diretiva deve estar alinhado com o 
calendário do último programa adotado ao 
abrigo da Diretiva (UE) 2016/1148.

Alteração 81
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. O grupo de cooperação deve 
publicar regularmente um relatório de 
síntese das suas atividades, sem prejuízo 
da confidencialidade das informações 
partilhadas durante as suas reuniões.

Alteração 82
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Proceder ao intercâmbio de 
informações sobre as capacidades das 
CSIRT;

a) Proceder ao intercâmbio de 
informações sobre as capacidades e o grau 
de preparação das CSIRT;

Alteração 83
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Proceder ao intercâmbio de 
informações importantes sobre incidentes, 
quase incidentes, ciberameaças, riscos e 
vulnerabilidades;

b) Proceder ao intercâmbio de 
informações importantes sobre incidentes, 
quase incidentes, ciberameaças, riscos e 
vulnerabilidades e apoiar as capacidades 
operacionais dos Estados-Membros;
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Alteração 84
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Proceder ao intercâmbio e 
discussão de informações relativas a 
incidentes transfronteiriços;

Alteração 85
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3 – alínea g) – subalínea i-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Partilha de informações;

Alteração 86
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) A pedido de determinada CSIRT, 
discutir as suas capacidades e o seu grau 
de preparação;

j) Discutir as capacidades e o grau de 
preparação das CSIRT;

Alteração 87
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos da avaliação a que se 
refere o artigo 35.º e até [24 meses após a 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva] e, daí em diante, de dois em dois 
anos, a rede de CSIRT deve avaliar os 
progressos alcançados no domínio da 
cooperação operacional e apresentar um 
relatório. Em especial, o relatório deve 
expor conclusões sobre os resultados das 
análises pelos pares realizadas nos termos 
do artigo 16.º em relação às CSIRT 

4. Para efeitos da avaliação a que se 
refere o artigo 35.º e até [24 meses após a 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva] e, daí em diante, todos os anos, a 
rede de CSIRT deve avaliar os progressos 
alcançados no domínio da cooperação 
operacional e apresentar um relatório. Em 
especial, o relatório deve expor conclusões 
sobre os resultados das análises pelos pares 
realizadas nos termos do artigo 16.º em 
relação às CSIRT nacionais, incluindo 
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nacionais, incluindo conclusões e 
recomendações nos termos do referido 
artigo. Esse relatório deve ser apresentado 
também ao grupo de cooperação.

conclusões e recomendações nos termos do 
referido artigo. Esse relatório deve ser 
apresentado também ao grupo de 
cooperação.

Alteração 88
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumentar o nível de preparação 
para a gestão de incidentes e crises em 
grande escala;

a) Aumentar o nível de preparação 
para a gestão de incidentes e crises em 
grande escala, incluindo ciberameaças 
transfronteiriças;

Alteração 89
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A UE-CyCLONe presta 
regularmente informações ao grupo de 
cooperação sobre ciberameaças, incidentes 
e tendências, dedicando especial atenção 
ao seu impacto em entidades essenciais e 
importantes.

5. A UE-CyCLONe presta 
regularmente informações ao grupo de 
cooperação sobre ciberameaças, incidentes 
e tendências, dedicando especial atenção 
ao seu impacto em entidades essenciais e 
importantes e à sua resiliência.

Alteração 90
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A UE-CyCLONe coopera com a 
rede de CSIRT com base em disposições 
processuais acordadas.

6. A UE-CyCLONe coopera 
estreitamente com a rede de CSIRT com 
base em disposições processuais acordadas.

Alteração 91
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. A ENISA deve elaborar, em 
cooperação com a Comissão, um relatório 
bienal sobre o estado da cibersegurança na 
União. Este relatório deve, nomeadamente, 
incluir uma análise dos seguintes aspetos:

1. A ENISA deve elaborar, em 
cooperação com a Comissão, um relatório 
bienal sobre o estado da cibersegurança na 
União e apresentá-lo ao Parlamento 
Europeu. Este relatório deve, 
nomeadamente, incluir uma análise dos 
seguintes aspetos:

Alteração 92
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O desenvolvimento das capacidades 
de cibersegurança em toda a União;

a) O desenvolvimento das capacidades 
de cibersegurança em toda a União, 
incluindo o nível geral de capacidades e 
competências em matéria de 
cibersegurança, o grau geral de 
resiliência do mercado interno às 
ciberameaças e o nível de aplicação da 
diretiva em todos os Estados-Membros;

Alteração 93
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um índice de cibersegurança que 
contemple uma avaliação agregada do 
nível de maturidade das capacidades de 
cibersegurança.

c) Um índice de cibersegurança que 
contemple uma avaliação agregada do 
nível de maturidade das capacidades de 
cibersegurança, incluindo uma avaliação 
global da cibersegurança para os 
consumidores;

Alteração 94
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Os aspetos geopolíticos que têm 
um impacto direto ou indireto no estado 
da cibersegurança na União.

Alteração 95
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Após consulta do grupo de 
cooperação e da ENISA e, o mais tardar, 
18 meses após a entrada em vigor da 
presente diretiva, a Comissão estabelece a 
metodologia e o conteúdo de um sistema 
de análises pelos pares destinado a avaliar 
a eficácia das políticas de cibersegurança 
dos Estados-Membros. As análises devem 
ser realizadas por peritos técnicos em 
cibersegurança provenientes de Estados-
Membros diferentes do Estado-Membro 
avaliado e devem incidir, no mínimo, nos 
seguintes aspetos:

1. Após consulta do grupo de 
cooperação e da ENISA e, o mais tardar, 
12 meses após a entrada em vigor da 
presente diretiva, a Comissão estabelece a 
metodologia e o conteúdo de um sistema 
de análises pelos pares destinado a avaliar 
a eficácia das políticas de cibersegurança 
dos Estados-Membros. As análises devem 
ser realizadas por peritos técnicos em 
cibersegurança provenientes de, pelo 
menos, dois Estados-Membros diferentes 
do Estado-Membro avaliado, bem como 
por peritos da ENISA, e devem incidir, no 
mínimo, nos seguintes aspetos:

Alteração 96
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A metodologia deve incluir 
critérios objetivos, não discriminatórios, 
equitativos e transparentes com base nos 
quais os Estados-Membros designarão os 
peritos elegíveis para realizarem as análises 
pelos pares. A ENISA e a Comissão 
designam peritos para participarem nas 
análises pelos pares na qualidade de 
observadores. Com o apoio da ENISA, a 
Comissão estabelece, no âmbito da 
metodologia a que se refere o n.º 1, um 
sistema objetivo, não discriminatório, 

2. A metodologia deve incluir 
critérios objetivos, não discriminatórios, 
neutros do ponto de vista tecnológico, 
equitativos e transparentes com base nos 
quais os Estados-Membros designarão os 
peritos elegíveis para realizarem as análises 
pelos pares. A ENISA e a Comissão 
designam peritos para participarem nas 
análises pelos pares na qualidade de 
observadores. Com o apoio da ENISA, a 
Comissão estabelece, no âmbito da 
metodologia a que se refere o n.º 1, um 
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equitativo e transparente para a seleção e 
distribuição aleatória de peritos para cada 
análise pelos pares.

sistema objetivo, não discriminatório, 
equitativo e transparente para a seleção e 
distribuição aleatória de peritos para cada 
análise pelos pares.

Alteração 97
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes tomam medidas técnicas e 
organizativas adequadas e proporcionadas 
para gerir os riscos que se colocam à 
segurança das redes e dos sistemas de 
informação que utilizam na prestação dos 
seus serviços. Essas medidas devem 
garantir um nível de segurança das redes e 
dos sistemas de informação adequado ao 
risco em causa, tendo em conta os 
progressos técnicos mais recentes.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes tomam medidas técnicas e 
organizativas para gerir os riscos que se 
colocam à segurança das redes e dos 
sistemas de informação que utilizam na 
prestação dos seus serviços. Essas medidas 
devem ser adequadas e proporcionais ao 
grau de importância do setor ou do tipo de 
serviço, bem como ao nível de 
dependência da entidade relativamente a 
outros setores ou tipos de serviços, e ser 
adotadas após uma avaliação baseada no 
risco. Essas medidas devem garantir um 
nível de segurança das redes e dos sistemas 
de informação adequado ao risco em causa, 
tendo em conta os progressos técnicos mais 
recentes. Devem, nomeadamente, ser 
tomadas medidas para prevenir e 
minimizar o impacto dos incidentes de 
segurança para os destinatários dos seus 
serviços.

Alteração 98
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Segurança da cadeia de 
fornecimento, incluindo aspetos de 
segurança respeitantes às relações entre 
cada entidade e os respetivos fornecedores 
ou prestadores de serviços, tais como os 
prestadores de serviços de armazenamento 

d) Medidas para a avaliação de riscos 
de segurança da cadeia de fornecimento, 
inclusive sobre aspetos de segurança 
respeitantes às relações entre cada entidade 
e os respetivos fornecedores ou prestadores 
de serviços, tais como os prestadores de 
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e tratamento de dados ou serviços de 
segurança geridos;

serviços de armazenamento e tratamento de 
dados ou serviços de segurança geridos;

Alteração 99
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Políticas e procedimentos (testes e 
auditoria) para avaliar a eficácia das 
medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança;

f) Políticas e procedimentos (testes e 
auditoria) e exercícios de cibersegurança 
regulares para avaliar a eficácia das 
medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança;

Alteração 100
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A utilização de criptografia e 
cifragem.

g) A utilização de criptografia e 
cifragem e, em particular, cifragem de 
ponta a ponta;

Alteração 101
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Políticas para garantir uma 
formação e sensibilização adequadas em 
matéria de cibersegurança.

Alteração 102
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
garantir que, ao ponderarem as medidas 
adequadas a que se refere o n.º 2, alínea d), 

3. Os Estados-Membros devem 
garantir que, ao ponderarem as medidas 
adequadas a que se refere o n.º 2, alínea d), 
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as entidades têm em conta as 
vulnerabilidades específicas de cada 
fornecedor e cada prestador de serviços, 
bem como a qualidade global dos produtos 
e as práticas de cibersegurança dos seus 
fornecedores e prestadores de serviços, 
incluindo os respetivos procedimentos de 
desenvolvimento seguro.

as entidades têm em conta, sempre que 
tenham acesso às informações 
pertinentes, as vulnerabilidades específicas 
de cada fornecedor e cada prestador de 
serviços, bem como a qualidade global dos 
produtos e as práticas de cibersegurança 
dos seus fornecedores e prestadores de 
serviços, incluindo os respetivos 
procedimentos de desenvolvimento seguro.

Alteração 103
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode adotar atos de 
execução para definir as especificações 
técnicas e metodológicas dos elementos a 
que se refere o n.º 2. Na preparação desses 
atos, a Comissão segue o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 37.º, n.º 2, 
e cumpre, tanto quanto possível, normas 
internacionais e europeias, bem como as 
especificações técnicas aplicáveis.

5. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados para definir as 
especificações técnicas e metodológicas 
dos elementos a que se refere o n.º 2 e 
cumpre, tanto quanto possível, normas 
internacionais e europeias, bem como as 
especificações técnicas aplicáveis. Ao 
elaborar atos delegados, a Comissão 
consulta também todas as partes 
interessadas pertinentes.

Alteração 104
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 36.º para completar os elementos 
estabelecidos no n.º 2, a fim de ter em 
conta novas ciberameaças, avanços 
tecnológicos ou especificidades setoriais.

6. A Comissão, em colaboração com 
o grupo de cooperação e a ENISA, 
fornece orientações e documentos de boas 
práticas sobre o cumprimento pelas 
entidades, de forma proporcional aos 
requisitos estabelecidos no n.º 2 e, em 
particular, ao requisito enunciado na 
alínea d) do mesmo número.

Alteração 105
Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Em cooperação com a Comissão e a 
ENISA, o grupo de cooperação pode 
realizar avaliações coordenadas dos riscos 
de segurança de cadeias de fornecimento 
de produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos, tendo em conta fatores de risco de 
natureza técnica e, quando pertinente, de 
natureza não técnica.

1. A fim de aumentar o nível geral de 
cibersegurança e em cooperação com a 
Comissão e a ENISA, o grupo de 
cooperação pode realizar avaliações 
coordenadas dos riscos de segurança de 
cadeias de fornecimento de produtos, 
sistemas ou serviços de TIC críticos, tendo 
em conta fatores de risco de natureza 
técnica e, quando pertinente, de natureza 
não técnica, como os riscos geopolíticos.

Alteração 106
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes notificam as autoridades 
competentes ou a CSIRT, sem demora 
injustificada e nos termos dos n.os 3 e 4, de 
qualquer incidente que tenha um impacto 
significativo na prestação dos seus 
serviços. Quando pertinente, essas 
entidades devem notificar os destinatários 
dos seus serviços, sem demora 
injustificada, de incidentes suscetíveis de 
afetar negativamente a prestação desse 
serviço. Compete aos Estados-Membros 
garantir que as referidas entidades 
comunicam, entre outras, quaisquer 
informações que permitam às autoridades 
competentes ou à CSIRT determinar o 
eventual impacto transfronteiriço do 
incidente.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes notificam as autoridades 
competentes ou a CSIRT, sem demora 
injustificada e nos termos dos n.os 3 e 4, de 
qualquer incidente que tenha um impacto 
significativo na prestação dos seus serviços 
ou de qualquer quase incidente. Quando 
pertinente, essas entidades devem notificar 
os destinatários dos seus serviços, sem 
demora injustificada, de incidentes 
suscetíveis de afetar negativamente a 
prestação desse serviço. Compete aos 
Estados-Membros garantir que as referidas 
entidades comunicam, entre outras, 
quaisquer informações que permitam às 
autoridades competentes ou à CSIRT 
determinar o eventual impacto 
transfronteiriço do incidente ou quase 
incidente.

Alteração 107
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Com o objetivo de simplificar as 
obrigações de notificação, os Estados-
Membros devem estabelecer um ponto de 
entrada único para todas as notificações 
exigidas pela presente diretiva e também 
por outros instrumentos jurídicos da 
União, como o 
Regulamento (UE) 2016/679 e a 
Diretiva 2002/58/CE.

Alteração 108
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A ENISA, em colaboração com o 
grupo de cooperação, deve criar modelos 
comuns de notificação por intermédio de 
orientações destinadas a simplificar e 
racionalizar a comunicação de 
informações exigidas pelo direito da 
União e a reduzir os encargos para as 
empresas.

Alteração 109
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes notificam as autoridades 
competentes ou a CSIRT, sem demora 
injustificada, de qualquer ciberameaça 
significativa identificada por essas 
entidades que pudesse ter dado origem a 
um incidente significativo.

Suprimido
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Alteração 110
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando for o caso, as referidas entidades 
devem notificar, sem demora 
injustificada, os destinatários dos seus 
serviços potencialmente afetados por uma 
ciberameaça significativa das medidas 
proativas ou corretivas que estes podem 
tomar para responder a essa ameaça. 
Quando pertinente, as entidades devem 
igualmente notificar os referidos 
destinatários da própria ameaça. A 
notificação não acarreta 
responsabilidades acrescidas para a 
entidade notificadora.

Suprimido

Alteração 111
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tiver causado ou for suscetível de 
causar perturbações operacionais ou 
perdas financeiras substanciais à entidade 
em causa;

a) Tiver causado perturbações 
operacionais ou perdas financeiras 
substanciais à entidade em causa;

Alteração 112
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tiver afetado ou for suscetível de 
afetar outras pessoas singulares ou 
coletivas, causando perdas materiais ou 
não materiais consideráveis.

b) Tiver afetado outras pessoas 
singulares ou coletivas, causando perdas 
materiais ou não materiais consideráveis.

Alteração 113
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 36.º para complementar a presente 
diretiva especificando o tipo de 
informações apresentadas nos termos do 
n.º 1 do presente artigo e os casos em que 
um incidente deve ser considerado 
significativo, na aceção do n.º 3 do 
presente artigo.

Alteração 114
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Um alerta precoce no prazo de 24 
horas após o conhecimento do incidente, 
sem obrigação por parte da entidade 
envolvida de divulgar informações 
adicionais sobre o incidente;

Alteração 115
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sem demora injustificada e, em 
qualquer caso, no prazo de 24 horas depois 
de terem tomado conhecimento do 
incidente, uma notificação inicial que, se 
for o caso, deve indicar se o incidente foi 
presumivelmente causado por um ato 
ilícito ou malicioso;

a) Sem demora injustificada e, em 
qualquer caso, no prazo de 72 horas depois 
de terem tomado conhecimento do 
incidente, uma notificação inicial que, se 
for o caso, deve indicar se o incidente foi 
presumivelmente causado por um ato 
ilícito ou malicioso;

Alteração 116
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – alínea c) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

c) O mais tardar um mês após a 
notificação mencionada na alínea a), um 
relatório final que contenha, no mínimo, os 
seguintes elementos:

c) O mais tardar três meses após a 
notificação mencionada na alínea a), um 
relatório exaustivo que contenha, no 
mínimo, os seguintes elementos:

Alteração 117
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma descrição pormenorizada do 
incidente, da sua gravidade e do seu 
impacto,

i) uma descrição mais pormenorizada 
do incidente, da sua gravidade e do seu 
impacto,

Alteração 118
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Caso o incidente ainda esteja em 
curso no momento da apresentação do 
relatório exaustivo nos termos da alínea 
c), deve ser apresentado um relatório final 
um mês após o incidente ter sido 
mitigado;

Alteração 119
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Nos casos em que seja necessário 
sensibilizar o público para evitar um 
incidente ou para responder a um incidente 
em curso, ou em que a divulgação do 
incidente seja de interesse público, a 
autoridade competente ou a CSIRT e, se 
for o caso, as autoridades ou as CSIRT dos 
outros Estados-Membros afetados podem, 

7. Nos casos em que seja necessário 
sensibilizar o público para evitar um 
incidente ou para responder a um incidente 
em curso, ou em que a divulgação do 
incidente seja de interesse público, a 
autoridade competente ou a CSIRT e, se 
for o caso, as autoridades ou as CSIRT dos 
outros Estados-Membros afetados devem, 
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após consulta da entidade em causa, 
informar o público do incidente ou exigir 
que a entidade o faça.

após consulta da entidade em causa, 
informar o público do incidente ou exigir 
que a entidade o faça.

Alteração 120
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A pedido da autoridade competente 
ou da CSIRT, o ponto de contacto único 
deve transmitir as notificações recebidas 
nos termos dos n.os 1 e 2 aos pontos de 
contacto únicos dos outros Estados-
Membros afetados.

8. A pedido da autoridade competente 
ou da CSIRT, o ponto de contacto único 
deve transmitir as notificações recebidas 
nos termos do n.º 1 aos pontos de contacto 
únicos dos outros Estados-Membros 
afetados.

Alteração 121
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O ponto de contacto único deve 
apresentar mensalmente à ENISA um 
relatório de síntese que inclua dados 
anonimizados e agregados sobre os 
incidentes, as ciberameaças significativas e 
os quase incidentes notificados nos termos 
dos n.os 1 e 2 e do artigo 27.º A fim de 
contribuir para a comparabilidade das 
informações apresentadas, a ENISA pode 
emitir orientações técnicas sobre os 
parâmetros das informações a incluir no 
relatório de síntese.

9. O ponto de contacto único deve 
apresentar mensalmente à ENISA um 
relatório de síntese que inclua dados 
anonimizados e agregados sobre os 
incidentes, as ciberameaças significativas e 
os quase incidentes notificados nos termos 
do n.º 1 e do artigo 27.º A fim de contribuir 
para a comparabilidade das informações 
apresentadas, a ENISA pode emitir 
orientações técnicas sobre os parâmetros 
das informações a incluir no relatório de 
síntese.

Alteração 122
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. As autoridades competentes devem 
fornecer às autoridades competentes 
designadas nos termos da 

10. As autoridades competentes devem 
fornecer às autoridades competentes 
designadas nos termos da 
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Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas] 
informações sobre os incidentes e as 
ciberameaças notificadas nos termos dos 
n.os 1 e 2 por entidades essenciais 
identificadas como entidades críticas, ou 
por entidades equivalentes a entidades 
críticas, nos termos da diretiva 
supramencionada.

Diretiva (UE) XXXX/XXXX [Diretiva 
Resiliência das Entidades Críticas] 
informações sobre os incidentes e as 
ciberameaças notificadas nos termos do 
n.º 1 por entidades essenciais identificadas 
como entidades críticas, ou por entidades 
equivalentes a entidades críticas, nos 
termos da diretiva supramencionada.

Alteração 123
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Comissão pode adotar atos de 
execução que especifiquem o tipo de 
informações, o formato e o procedimento 
das notificações apresentadas nos termos 
dos n.os 1 e 2. A Comissão pode ainda 
adotar atos de execução que especifiquem 
os casos em que um incidente deve ser 
considerado significativo, conforme 
referido no n.º 3. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 37.º, n.º 2.

11. A Comissão pode adotar atos de 
execução que especifiquem o tipo de 
informações, o formato e o procedimento 
das notificações apresentadas nos termos 
do n.º 1. A Comissão pode ainda adotar 
atos de execução que especifiquem os 
casos em que um incidente deve ser 
considerado significativo, conforme 
referido no n.º 3. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 37.º, n.º 2.

Alteração 124
Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de demonstrar o 
cumprimento de certos requisitos 
estabelecidos no artigo 18.º, os Estados-
Membros podem exigir que as entidades 
essenciais e importantes certifiquem 
determinados produtos de TIC, serviços de 
TIC e processos de TIC no âmbito de 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança específicos adotados nos 
termos do artigo 49.º do Regulamento 
(UE) 2019/881. Os produtos, serviços e 
processos sujeitos a certificação podem ser 

1. A fim de demonstrar o 
cumprimento de certos requisitos 
estabelecidos no artigo 18.º e de aumentar 
o nível de cibersegurança, os Estados-
Membros, após consulta do grupo de 
cooperação e da ENISA, devem incentivar 
as entidades essenciais e importantes a 
certificar determinados produtos de TIC, 
serviços de TIC e processos de TIC, quer 
sejam desenvolvidos pela entidade 
essencial ou importante, quer sejam 
fornecidos por terceiros, no âmbito de 
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desenvolvidos por uma entidade essencial 
ou importante ou ser adquiridos a 
terceiros.

sistemas europeus de cibersegurança 
adotados nos termos do artigo 49.º do 
Regulamento (UE) 2019/881 ou no âmbito 
de sistemas semelhantes de certificação 
internacionalmente reconhecidos. Sempre 
que possível, os Estados-Membros 
incentivam a utilização harmonizada dos 
sistemas de certificação adotados.

Alteração 125
Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados que especifiquem as 
categorias de entidades essenciais 
obrigadas a obter um certificado e os 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança a que devem recorrer para o 
efeito nos termos do n.º 1. Os atos 
delegados são adotados em conformidade 
com o artigo 36.º.

2. A Comissão avalia regularmente a 
eficiência e a utilização dos sistemas 
europeus de certificação da 
cibersegurança adotados nos termos do 
artigo 49.º do 
Regulamento (UE) 2019/881 e identifica 
as categorias de entidades essenciais que 
serão incentivadas a obter um certificado e 
os sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança a que devem recorrer para o 
efeito nos termos do n.º 1.

Alteração 126
Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A Comissão, em colaboração com 
a ENISA, apoia e promove o 
desenvolvimento e a aplicação das normas 
estabelecidas pelos organismos de 
normalização pertinentes, internacionais 
e da União, tendo em vista a aplicação 
convergente do artigo 18.º, n.os 1 e 2. A 
Comissão apoia a atualização das normas 
à luz da evolução tecnológica.
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Alteração 127
Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de promover a aplicação 
convergente do artigo 18.º, n.os 1 e 2, os 
Estados-Membros devem incentivar, sem 
imporem ou discriminarem em favor da 
utilização de um determinado tipo de 
tecnologia, a utilização de normas e 
especificações europeias ou 
internacionalmente aceites aplicáveis à 
segurança das redes e dos sistemas de 
informação.

1. A fim de promover a aplicação 
convergente do artigo 18.º, n.os 1 e 2, os 
Estados-Membros devem incentivar, sem 
imporem ou discriminarem em favor da 
utilização de um determinado tipo de 
tecnologia, e de acordo com as orientações 
da ENISA e do grupo de cooperação, a 
utilização de normas e especificações 
europeias ou internacionalmente aceites 
aplicáveis à segurança das redes e dos 
sistemas de informação.

Alteração 128
Proposta de diretiva
Artigo 23 – Título

Texto da Comissão Alteração

Bases de dados dos nomes de domínio e 
dos dados de registo

Infraestruturas de bases de dados dos 
nomes de domínio e dos dados de registo

Alteração 129
Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com vista a contribuir para a 
segurança, a estabilidade e a resiliência do 
DNS, os Estados-Membros devem garantir 
que os registos de domínios de topo e as 
entidades que prestam serviços de registo 
de nomes de domínio a esses registos 
recolhem e mantêm dados exatos e 
completos relativos ao registo de nomes de 
domínio numa base de dados específica, 
com a devida diligência, em conformidade 
com a legislação da União em matéria de 
proteção de dados no que respeita aos 
dados pessoais.

1. Com vista a contribuir para a 
segurança, a estabilidade e a resiliência do 
DNS, os Estados-Membros devem garantir 
que os registos de domínios de topo e as 
entidades que prestam serviços de registo 
de nomes de domínio a esses registos 
recolhem, verificam e mantêm dados 
exatos e completos relativos ao registo de 
nomes de domínio necessários à prestação 
dos seus serviços numa base de dados 
específica, com a devida diligência, em 
conformidade com a legislação da União 
em matéria de proteção de dados no que 
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respeita aos dados pessoais.

Alteração 130
Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as bases de dados relativos 
ao registo de nomes de domínio a que se 
refere o n.º 1 contêm as informações 
necessárias para identificar e contactar os 
titulares dos nomes de domínio e os pontos 
de contacto que administram os nomes de 
domínio sob o domínio de topo.

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as infraestruturas de bases 
de dados relativos ao registo de nomes de 
domínio a que se refere o n.º 1 contêm as 
informações pertinentes, que devem 
incluir, pelo menos, o nome, o endereço 
físico, o endereço de correio eletrónico e o 
número de telefone dos requerentes do 
registo, necessárias para identificar e 
contactar os titulares dos nomes de 
domínio e os pontos de contacto que 
administram os nomes de domínio sob o 
domínio de topo, incluindo, pelo menos, o 
nome, o endereço físico, o endereço de 
correio eletrónico e o número de telefone 
dos requerentes do registo.

Alteração 131
Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem ainda 
garantir que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos dispõem de políticas e 
procedimentos para assegurar que as bases 
de dados contêm informações exatas e 
completas. Os Estados-Membros devem 
certificar-se de que essas políticas e 
procedimentos são tornados públicos.

3. Os Estados-Membros devem ainda 
garantir que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos dispõem de políticas e 
procedimentos para assegurar que as 
infraestruturas de bases de dados contêm 
informações exatas, verificadas e 
completas, e que dados incorretos ou 
incompletos são corrigidos ou eliminados 
pelo requerente do registo sem demora. 
Os Estados-Membros devem certificar-se 
de que essas políticas e procedimentos são 
tornados públicos.
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Alteração 132
Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos publicam, sem demora 
injustificada após o registo de um nome de 
domínio, os dados relativos ao registo do 
domínio que não sejam dados pessoais.

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio 
disponibilizam publicamente, sem demora 
injustificada e, em qualquer caso, no 
prazo de 24 horas após o registo de um 
nome de domínio, todos os dados relativos 
ao registo do domínio de pessoas coletivas 
enquanto requerentes de registo.

Alteração 133
Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio a esses 
registos concedem acesso a dados 
específicos relativos ao registo de nomes 
de domínio aos requerentes legítimos de 
acesso que apresentem um pedido lícito e 
devidamente justificado, em conformidade 
com a legislação da União em matéria de 
proteção de dados. Os Estados-Membros 
devem assegurar que os registos de 
domínios de topo e as entidades que 
prestam serviços de registo de nomes de 
domínio a esses registos respondem a 
todos os pedidos de acesso sem demora 
injustificada. Compete aos Estados-
Membros garantir que as políticas e 
procedimentos de divulgação dos referidos 
dados são tornados públicos.

5. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os registos de domínios de 
topo e as entidades que prestam serviços de 
registo de nomes de domínio são 
obrigados a conceder acesso a dados 
específicos relativos ao registo de nomes 
de domínio aos requerentes legítimos de 
acesso que apresentem um pedido 
devidamente justificado, em conformidade 
com a legislação da União em matéria de 
proteção de dados. Os Estados-Membros 
devem assegurar que registos de domínios 
de topo e entidades que prestem serviços 
de registo de nomes de domínio respondem 
a todos os pedidos de acesso lícitos e 
devidamente justificados sem demora 
injustificada e, em qualquer caso, no 
prazo de 72 horas. Compete aos Estados-
Membros garantir que as políticas e 
procedimentos de divulgação dos referidos 
dados são tornados públicos.
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Alteração 134
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da presente diretiva, 
considera-se que as entidades referidas no 
n.º 1 têm o seu estabelecimento principal 
na União no Estado-Membro em que são 
tomadas as decisões relacionadas com as 
medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança. Se tais decisões não forem 
tomadas num estabelecimento situado na 
União, considera-se que o estabelecimento 
principal se situa no Estado-Membro em 
que as entidades têm o estabelecimento 
com o maior número de trabalhadores na 
União.

2. Para efeitos da presente diretiva, 
considera-se que as entidades referidas no 
n.º 1 têm o seu estabelecimento principal 
na União no Estado-Membro em que são 
tomadas as decisões relacionadas com as 
medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança. Se tais decisões não forem 
tomadas num estabelecimento situado na 
União, considera-se que o estabelecimento 
principal se situa no Estado-Membro em 
que as entidades têm o estabelecimento 
com o maior número de trabalhadores na 
União. Tal deve ser feito de forma a 
assegurar que as entidades reguladoras 
nacionais não têm de suportar encargos 
desproporcionados.

Alteração 135
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A ENISA deve criar e manter um 
registo das entidades essenciais e 
importantes referidas no artigo 24.º, n.º 1. 
As entidades devem fornecer as seguintes 
informações à ENISA até [o mais tardar 
12 meses após a entrada em vigor da 
diretiva]:

1. A ENISA deve criar e manter um 
registo das entidades essenciais e 
importantes referidas no artigo 24.º, n.º 1. 
Para o efeito, as entidades devem fornecer 
as seguintes informações à ENISA até [o 
mais tardar 12 meses após a entrada em 
vigor da diretiva]:

Alteração 136
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Reforce o nível de cibersegurança, 
em especial ao sensibilizar para as 
ciberameaças, limitar ou impedir a sua 

b) Reforce o nível de cibersegurança, 
em especial ao sensibilizar para as 
ciberameaças, limitar ou impedir a sua 
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capacidade de disseminação e apoiar um 
leque de capacidades defensivas, a 
correção e divulgação de vulnerabilidades, 
as técnicas de deteção de ameaças, as 
estratégias de atenuação ou as fases de 
resposta e recuperação.

capacidade de disseminação e apoiar um 
leque de capacidades defensivas, a 
correção e divulgação de vulnerabilidades, 
as técnicas de deteção e prevenção de 
ameaças, as estratégias de atenuação ou as 
fases de resposta e recuperação.

Alteração 137
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem definir 
regras que especifiquem o procedimento, 
os elementos operacionais (incluindo a 
utilização de plataformas TIC dedicadas), o 
teor e as condições dos acordos de partilha 
de informações a que se refere o n.º 2. Tais 
regras devem também definir os 
pormenores do envolvimento das 
autoridades públicas nesses acordos, bem 
como os elementos operacionais, incluindo 
a utilização de plataformas TIC dedicadas. 
Os Estados-Membros devem oferecer 
apoio à aplicação de tais acordos, em 
conformidade com as suas políticas a que 
se refere o artigo 5.º, n.º 2, alínea g).

3. Os Estados-Membros devem definir 
orientações que especifiquem o 
procedimento, os elementos operacionais 
(incluindo a utilização de plataformas TIC 
dedicadas), o teor e as condições dos 
acordos de partilha de informações a que se 
refere o n.º 2. Tais orientações devem 
também incluir os pormenores do 
envolvimento, se for o caso, das 
autoridades públicas e dos peritos 
independentes nesses acordos, bem como 
os elementos operacionais, incluindo a 
utilização de plataformas TIC dedicadas. 
Os Estados-Membros devem oferecer 
apoio à aplicação de tais acordos, em 
conformidade com as suas políticas a que 
se refere o artigo 5.º, n.º 2, alínea g).

Alteração 138
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em conformidade com a legislação 
da União, a ENISA deve apoiar a 
celebração dos acordos de partilha de 
informações sobre cibersegurança referidos 
no n.º 2, fornecendo documentos de boas 
práticas e orientações.

5. Em conformidade com a legislação 
da União, a ENISA deve apoiar a 
celebração dos acordos de partilha de 
informações sobre cibersegurança referidos 
no n.º 2, fornecendo documentos de boas 
práticas e orientações e facilitando a 
partilha de informações à escala da 
União, sem descurar a salvaguarda de 
informações comerciais sensíveis. A 
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pedido das entidades essenciais e 
importantes, o grupo de cooperação deve 
ser convidado a fornecer documentos de 
boas práticas e orientações.

Alteração 139
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades essenciais e 
importantes podem apresentar, a título 
voluntário, notificações de ciberameaças 
detetadas por essas entidades que 
pudessem ter dado origem a um incidente 
significativo. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, para efeitos destas 
notificações, as entidades aplicam o 
procedimento previsto no artigo 20.º. As 
notificações voluntárias não podem dar 
origem à imposição de quaisquer 
obrigações adicionais à entidade 
notificadora.

Alteração 140
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º, os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
entidades não abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva podem apresentar 
notificações, a título voluntário, de 
incidentes significativos, ciberameaças ou 
quase incidentes. No tratamento das 
notificações, os Estados-Membros devem 
aplicar o procedimento previsto no 
artigo 20.º. Os Estados-Membros podem 
dar prioridade ao tratamento das 
notificações obrigatórias em relação às 
notificações voluntárias. A notificação 
voluntária não pode dar origem à 
imposição de quaisquer obrigações 

1. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 3.º, os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades não abrangidas 
pelo âmbito da presente diretiva podem 
apresentar notificações, a título voluntário, 
de incidentes significativos, ciberameaças 
ou quase incidentes. No tratamento das 
notificações, os Estados-Membros devem 
aplicar o procedimento previsto no 
artigo 20.º. Os Estados-Membros devem 
dar prioridade ao tratamento das 
notificações obrigatórias em relação às 
notificações voluntárias. A notificação 
voluntária não pode dar origem à 
imposição de quaisquer obrigações 
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adicionais à entidade notificadora, às quais 
não estaria sujeita se não tivesse 
apresentado a notificação.

adicionais à entidade notificadora, às quais 
não estaria sujeita se não tivesse 
apresentado a notificação, mas o Estado-
Membro pode conceder-lhe ajuda através 
das CSIRT.

Alteração 141
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades competentes 
controlam eficazmente o cumprimento da 
presente diretiva e tomam as medidas 
necessárias para garantir esse 
cumprimento, em especial das obrigações 
previstas nos artigos 18.º e 20.º.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades competentes 
controlam eficazmente o cumprimento da 
presente diretiva e tomam as medidas 
necessárias para garantir esse 
cumprimento, em especial das obrigações 
previstas nos artigos 18.º e 20.º, e que 
dispõem dos meios adequados para 
desempenhar o seu papel.

Alteração 142
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando tratarem de incidentes que 
tenham originado violações de dados 
pessoais, as autoridades competentes 
devem trabalhar em estreita colaboração 
com as autoridades encarregadas da 
proteção de dados.

2. Quando tratarem de incidentes que 
tenham originado violações de dados 
pessoais, as autoridades competentes 
devem trabalhar em estreita colaboração 
com as autoridades encarregadas da 
proteção de dados, incluindo as 
autoridades encarregadas da proteção de 
dados de outros Estados-Membros, 
quando pertinente.

Alteração 143
Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Auditorias de segurança específicas c) Auditorias de segurança específicas 
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com base em avaliações de riscos ou 
informações disponíveis relacionadas com 
os riscos;

com base em avaliações de riscos ou 
informações disponíveis relacionadas com 
os riscos, realizadas por uma entidade 
independente qualificada ou por uma 
autoridade competente;

Alteração 144
Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Pedidos de acesso a dados, 
documentos ou quaisquer informações 
necessárias para o desempenho das suas 
funções de supervisão;

f) Pedidos de acesso a dados, 
documentos ou informações pertinentes 
necessárias para o desempenho das suas 
funções de supervisão;

Alteração 145
Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao exercerem os poderes previstos 
no n.º 2, alíneas e) a g), as autoridades 
competentes devem indicar a finalidade do 
pedido e especificar as informações 
solicitadas.

3. Ao exercerem os poderes previstos 
no n.º 2, alíneas e) a g), as autoridades 
competentes devem indicar a finalidade do 
pedido, especificar as informações 
solicitadas e limitar os seus pedidos ao 
âmbito do incidente ou motivo de 
preocupação.

Alteração 146
Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Suspender ou solicitar a um 
organismo de certificação ou autorização a 
suspensão de uma certificação ou 
autorização relativa a uma parte ou à 
totalidade dos serviços ou atividades 
prestadas por uma entidade essencial;

a) Suspender ou solicitar a um 
organismo de certificação ou autorização a 
suspensão de uma certificação ou 
autorização relativa a serviços ou 
atividades pertinentes prestadas por uma 
entidade essencial;
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Alteração 147
Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Impor ou solicitar a imposição, 
por parte dos organismos ou tribunais 
competentes, de acordo com a legislação 
nacional, de uma proibição temporária de 
exercer funções de gestão nessa entidade 
essencial contra qualquer pessoa com 
responsabilidades de gestão a nível de 
diretor executivo ou representante legal e 
qualquer outra pessoa singular 
considerada responsável pela violação.

Suprimido

Alteração 148
Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que lhes sejam 
apresentadas provas ou indícios de que 
uma entidade importante não está a 
cumprir as obrigações previstas na presente 
diretiva, em especial nos artigos 18.º e 20.º, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes atuam em 
conformidade, se necessário, tomando 
medidas de supervisão ex post.

1. Sempre que lhes sejam 
apresentadas provas ou indícios de que 
uma entidade importante não está a 
cumprir as obrigações previstas na presente 
diretiva, em especial nos artigos 18.º e 20.º, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes atuam em 
conformidade, se necessário e tendo em 
conta uma abordagem baseada no risco, 
tomando medidas de supervisão ex post.

Alteração 149
Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Auditorias de segurança específicas 
com base em avaliações de riscos ou 
informações disponíveis relacionadas com 
os riscos;

b) Auditorias de segurança específicas 
com base em avaliações de riscos ou 
informações disponíveis relacionadas com 
os riscos, realizadas por uma entidade 
independente qualificada ou por uma 
autoridade competente;
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Alteração 150
Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao exercerem os poderes previstos 
no n.º 2, alíneas d) ou e), as autoridades 
competentes devem indicar a finalidade do 
pedido e especificar as informações 
solicitadas.

3. Ao exercerem os poderes previstos 
no n.º 2, alíneas d) ou e), as autoridades 
competentes devem indicar a finalidade do 
pedido, especificar as informações 
solicitadas e limitar os seus pedidos ao 
âmbito do incidente ou motivo de 
preocupação.

Alteração 151
Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as violações das obrigações 
previstas nos artigos 18.º ou 20.º são 
sujeitas, nos termos dos n.os 2 e 3 do 
presente artigo, a coimas num montante 
máximo não inferior a 10 000 000 EUR 
ou 2 % do volume de negócios anual a 
nível mundial, correspondente ao exercício 
financeiro anterior, da empresa a que a 
entidade essencial ou importante pertence, 
consoante o montante que for mais 
elevado.

4. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as violações das obrigações 
previstas nos artigos 18.º ou 20.º são 
sujeitas, nos termos dos n.os 2 e 3 do 
presente artigo, a coimas num montante 
máximo de 10 000 000 EUR ou 2 % do 
volume de negócios anual a nível mundial, 
correspondente ao exercício financeiro 
anterior, da empresa a que a entidade 
essencial ou importante pertence, 
consoante o montante que for mais 
elevado.

Alteração 152
Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se as autoridades competentes 
tiverem indícios de que a infração das 
obrigações estabelecidas nos artigos 18.º e 
20.º por parte de uma entidade essencial ou 
importante implica uma violação de dados 
pessoais, na aceção do artigo 4.º, ponto 12, 

1. Se as autoridades competentes 
tiverem indícios de que a infração das 
obrigações estabelecidas nos artigos 18.º e 
20.º por parte de uma entidade essencial ou 
importante implica uma violação de dados 
pessoais, na aceção do artigo 4.º, ponto 12, 
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do Regulamento (UE) 2016/679, a qual 
deve ser notificada nos termos do 
artigo 33.º do referido regulamento, devem 
informar as autoridades de controlo 
competentes nos termos dos artigos 55.º e 
56.º do referido regulamento num prazo 
razoável.

do Regulamento (UE) 2016/679, a qual 
deve ser notificada nos termos do 
artigo 33.º do referido regulamento, devem 
informar as autoridades de controlo 
competentes nos termos dos artigos 55.º e 
56.º do referido regulamento sem demora 
injustificada e, em qualquer caso, no 
prazo de 72 horas.

Alteração 153
Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a autoridade de controlo 
competente nos termos do Regulamento 
(UE) 2016/679 estiver estabelecida num 
Estado-Membro diferente do da autoridade 
competente, esta última pode informar a 
autoridade de controlo estabelecida no seu 
Estado-Membro.

3. Se a autoridade de controlo 
competente nos termos do Regulamento 
(UE) 2016/679 estiver estabelecida num 
Estado-Membro diferente do da autoridade 
competente, esta última deve também 
informar a autoridade de controlo 
estabelecida no seu Estado-Membro.

Alteração 154
Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 18.º, n.º 6, e no 
artigo 21.º, n.º 2, é conferido à Comissão 
por um prazo de cinco anos a contar de 
[…].

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 18.º, n.º 5, e no 
artigo 20.º, n.º 3, é conferido à Comissão 
por um prazo de cinco anos a contar de 
[…].

Alteração 155
Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 18.º, n.º 6, e no artigo 21.º, n.º 2, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 

3. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 18.º, n.º 5, e do artigo 
20.º, n.º 3, só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
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Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos a partir do 
dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de três meses a contar da 
notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido 
prazo é prorrogável por três meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho. 

Alteração 156
Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 18.º, n.º 6, e do 
artigo 21.º, n.º 2, só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
do ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. O referido prazo 
é prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 18.º, n.º 5, e do 
artigo 20.º, n.º 3, só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
do ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. O referido prazo 
é prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.
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do relator. O relator recebeu contributos das seguintes entidades ou pessoas singulares 
aquando da preparação do presente parecer, até à sua aprovação em comissão:

Pessoa singular Entidade
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BusinessEurope
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Deutsche Telekom

Europa Digital

DOT Europe

ETNO (Associação dos Operadores Europeus de Redes de 
Telecomunicações)

Representação Permanente da França

Representação Permanente da Alemanha

HUAWEI

FIIF

INTEL

ITI (The Information Technology Industry Council)

Kaspersky

MÆRSK

Microsoft

ICANN

MOTION PICTURE ASSOCIATION

Orgalim

Palo Alto Networks
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PARECER DA COMISSÃO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas 
destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União e que revoga a 
Diretiva (UE) 2016/1148
(COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

Relator de parecer: Jakop G. Dalunde

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O sector dos transportes é cada vez mais vulnerável e está cada vez mais afetado por ameaças 
à cibersegurança. Devido às suas características específicas, este sector é também afetado por 
um vasto leque de vulnerabilidades diversas. No presente projeto de parecer são, por isso, 
propostas alterações que, não obstante o seu caráter geral, atendem a estas especificidades. As 
propostas do relator são pertinentes para o sector dos transportes pelos seguintes motivos: 

 o transporte é amiúde um empreendimento de cariz internacional, em que muitas 
entidades são abrangidas por jurisdições de diferentes Estados-Membros. Por 
conseguinte, uma discrepância excessiva entre os Estados-Membros no que diz respeito 
às obrigações em matéria de gestão e comunicação dos riscos para a cibersegurança tem 
fortes repercussões sobre o sector; 

 o sector dos transportes depende de um intercâmbio de dados seguro entre vários 
intervenientes. Tendo em conta a natureza interligada da logística, uma cibersegurança 
insuficiente numa entidade pode pôr em perigo todo o sistema e ter consequências 
graves para as atividades levadas a cabo por outras entidades; 

 o sector dos transportes caracteriza-se por uma grande intensidade de mão de obra, o 
que o torna particularmente vulnerável às ameaças à cibersegurança dirigidas contra os 
trabalhadores;

Por estes motivos, as alterações colocam a ênfase nos seguintes aspetos: analisar o grau de 
divergência entre os Estados-Membros no que diz respeito às obrigações em matéria de 
cibersegurança, fomentar o alinhamento destas obrigações através de meios não legislativos, 
promover a formação do pessoal e o conhecimento dos riscos para a cibersegurança.
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Para além destes aspetos gerais, importa salientar que, no âmbito da prestação de serviços, o 
sector dos transportes utiliza cada vez mais sensores remotos com capacidade de ligação à 
Internet e que os próprios veículos são cada vez mais digitalizados. Embora não façam 
necessariamente parte dos sistemas de informação mais abrangentes, poderá ser necessário 
prever avaliações de segurança específicas para estes dispositivos.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Com a rápida transformação digital 
e interligação da sociedade, 
nomeadamente nos intercâmbios 
transfronteiriços, as redes e os sistemas de 
informação passaram a ocupar um lugar 
central na vida quotidiana. Essa evolução 
originou um alargamento do cenário de 
ameaças à cibersegurança, criando novos 
desafios que exigem respostas adaptadas, 
coordenadas e inovadoras em todos os 
Estados-Membros. O número, a amplitude, 
a sofisticação, a frequência e o impacto dos 
incidentes de cibersegurança estão a 
aumentar e constituem uma grave ameaça 
ao funcionamento das redes e dos sistemas 
de informação. Consequentemente, os 
ciberincidentes podem impedir o exercício 
de atividades económicas no mercado 
interno, gerar perdas financeiras, minar a 
confiança dos utilizadores e causar graves 
prejuízos à economia e à sociedade da 
União. Por conseguinte, a preparação e a 
eficácia no domínio da cibersegurança 
nunca foram tão importantes para o bom 
funcionamento do mercado interno como 
agora.

(3) Com a rápida transformação digital 
e interligação da sociedade, as redes e os 
sistemas de informação passaram a ocupar 
um lugar central na vida quotidiana, 
contribuindo para o crescimento de novos 
modelos de negócio e serviços, como os 
relativos à economia dos serviços 
pontuais, dos serviços prestados a pedido 
e das plataformas, nomeadamente nos 
intercâmbios transfronteiriços e na 
abordagem da mobilidade como serviço 
(MaaS). Essa evolução originou um 
alargamento do cenário de ameaças à 
cibersegurança, criando novos desafios que 
exigem respostas adaptadas, coordenadas e 
inovadoras em todos os Estados-Membros. 
O número, a amplitude, a sofisticação, a 
frequência e o impacto dos incidentes de 
cibersegurança estão a aumentar e 
constituem uma grave ameaça ao 
funcionamento das redes e dos sistemas de 
informação. Consequentemente, os 
ciberincidentes podem prejudicar o bem-
estar da sociedade, impedir o exercício de 
atividades económicas no mercado interno, 
bem como das atividades sociais, gerar 
perdas financeiras, minar a confiança dos 
utilizadores e dos trabalhadores, causar 
graves prejuízos à economia e à sociedade 
da União, ou constituir até uma ameaça 
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terrorista. Por conseguinte, a preparação e 
a eficácia no domínio da cibersegurança 
nunca foram tão importantes para 
salvaguardar os direitos e as liberdades 
fundamentais da União e o bom 
funcionamento do mercado interno como 
agora. Além disso, a cibersegurança é um 
dos principais facilitadores de muitos 
setores críticos, nomeadamente o dos 
transportes, para que estes possam aderir 
eficazmente à transformação digital e 
tirar pleno partido das vantagens 
económicas, sociais e sustentáveis da 
digitalização.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No entanto, as micro ou pequenas 
entidades que preencham certos critérios 
que indiciem o desempenho de um papel 
fundamental para as economias ou 
sociedades dos Estados-Membros ou para 
setores ou tipos de serviços específicos 
devem também estar abrangidas pela 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem ser incumbidos de elaborar uma 
lista de tais entidades e apresentá-la à 
Comissão.

(9) No entanto, as micro ou pequenas 
entidades que preencham certos critérios 
que indiciem o desempenho de um papel 
fundamental para as economias ou 
sociedades dos Estados-Membros ou para 
setores ou tipos de serviços específicos 
devem também estar abrangidas pela 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem ser incumbidos de elaborar uma 
lista de tais entidades e apresentá-la à 
Comissão. Este exercício deve ser 
efetuado com pleno conhecimento da 
especificidade das pequenas e médias 
empresas (PME) e não deve constituir um 
encargo administrativo excessivo para as 
PME.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em cooperação com o grupo de 
cooperação, a Comissão pode emitir 

(10) Em cooperação com o grupo de 
cooperação e as partes interessadas 
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orientações sobre a aplicação dos critérios 
relativos às micro e pequenas empresas.

pertinentes, a Comissão pode emitir 
orientações sobre a aplicação dos critérios 
relativos às micro e pequenas empresas. A 
Comissão deve também garantir o 
fornecimento de orientações adequadas a 
todas as micro e pequenas empresas 
abrangidas pelo âmbito de aplicação da 
presente diretiva. A Comissão, com o 
apoio dos Estados-Membros, deve 
fornecer às microempresas e às pequenas 
empresas informações a este respeito. .

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A legislação e os instrumentos 
setoriais podem contribuir para assegurar 
elevados níveis de cibersegurança, 
tomando simultaneamente em plena 
consideração as especificidades e 
complexidades dos setores em causa. Nos 
casos em que um ato jurídico setorial da 
União exija que entidades essenciais ou 
importantes adotem medidas de gestão dos 
riscos de cibersegurança ou notifiquem 
incidentes ou ciberameaças significativas 
com, pelo menos, um efeito equivalente ao 
das obrigações estabelecidas na presente 
diretiva, devem aplicar-se essas 
disposições setoriais, nomeadamente em 
matéria de supervisão e execução coerciva. 
A Comissão pode emitir orientações 
relativas à aplicação da lex specialis. A 
presente diretiva não obsta à adoção de 
outros atos setoriais da União relacionados 
com medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança e notificação de incidentes. 
A presente diretiva não prejudica as atuais 
competências de execução atribuídas à 
Comissão em vários setores, incluindo 
transportes e energia.

(12) A legislação e os instrumentos 
setoriais podem contribuir para assegurar 
elevados níveis de cibersegurança, 
tomando simultaneamente em plena 
consideração as especificidades e 
complexidades dos setores em causa. Nos 
casos em que um ato jurídico setorial da 
União exija que entidades essenciais ou 
importantes adotem medidas de gestão dos 
riscos de cibersegurança ou notifiquem 
incidentes ou ciberameaças significativas 
com, pelo menos, um efeito equivalente ao 
das obrigações estabelecidas na presente 
diretiva, devem aplicar-se essas 
disposições setoriais, nomeadamente em 
matéria de supervisão e execução coerciva. 
Para evitar a insegurança jurídica na 
interpretação e aplicação da presente 
diretiva, a Comissão deve assegurar a sua 
coerência com a legislação setorial 
aplicável. Para este efeito, a Comissão 
deve identificar qualquer duplicação e as 
redundâncias na legislação e nos 
requisitos ou procedimentos 
regulamentares pertinentes com vista à 
sua eliminação. A Comissão pode emitir 
orientações relativas à aplicação da lex 
specialis. A presente diretiva não obsta à 
adoção de outros atos setoriais da União 
relacionados com medidas de gestão dos 



PE692.602v02-00 318/336 RR\1242692PT.docx

PT

riscos de cibersegurança e notificação de 
incidentes. A presente diretiva não 
prejudica as atuais competências de 
execução atribuídas à Comissão em vários 
setores, incluindo transportes e energia.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O aumento da digitalização dos 
sectores económicos fundamentais, como 
o dos transportes, deve ser levado a cabo 
de uma forma segura, com características 
de resiliência incorporadas, de modo a 
garantir que toda a cadeia de 
abastecimento responda de forma 
adequada aos riscos e às ameaças. É, 
pois, necessária uma abordagem 
coordenada que garanta um nível mínimo 
de segurança para os dispositivos 
conectados, em especial em sectores como 
o dos transportes e se estiverem instalados 
em veículos, e que estes dispositivos 
incorporem a cifragem de ponta a ponta 
por defeito.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Dada a emergência de tecnologias 
inovadoras e de novos modelos de negócio, 
espera-se que surjam novos modelos de 
serviços e de implantação da computação 
em nuvem no mercado em resposta à 
evolução das necessidades dos 
consumidores. Nesse contexto, os serviços 
de computação em nuvem poderão ser 
prestados sob uma forma altamente 
distribuída, ainda mais próxima do ponto 
de geração ou recolha dos dados, 

(17) Dada a emergência de tecnologias 
inovadoras, como a inteligência artificial, 
de novos modelos de negócio e de novos 
modelos de trabalho flexível e à distância, 
espera-se que surjam novos modelos de 
serviços e de implantação da computação 
em nuvem no mercado em resposta à 
evolução das necessidades dos 
consumidores e das empresas. Nesse 
contexto, os serviços de computação em 
nuvem poderão ser prestados sob uma 
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substituindo assim o modelo tradicional 
por um modelo altamente distribuído (a 
denominada «computação periférica»).

forma altamente distribuída, ainda mais 
próxima do ponto de geração ou recolha 
dos dados, substituindo assim o modelo 
tradicional por um modelo altamente 
distribuído (a denominada «computação 
periférica»).

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Uma vez que a introdução da 
mobilidade autónoma trará vantagens 
consideráveis, mas também vários riscos 
novos, nomeadamente no que respeita à 
segurança rodoviária, à cibersegurança, 
aos direitos de propriedade intelectual, 
aos problemas relacionados com a 
proteção de dados e o acesso aos dados, à 
infraestrutura técnica, à normalização e 
ao emprego, é essencial assegurar que o 
enquadramento jurídico da UE dê uma 
resposta apropriada a estes desafios e faça 
uma gestão eficaz de todos os riscos para 
a segurança das redes e dos sistemas de 
informação.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) A pandemia de coronavírus 
demonstrou a importância de preparar a 
UE para a década digital e a necessidade 
de melhorar constantemente a ciber-
resiliência. A presente diretiva visa, pois, 
prever regras mínimas relativas ao 
funcionamento do quadro regulamentar 
coordenado para permitir a 
transformação digital e a inovação no 
transporte autónomo, na logística e na 
gestão do tráfego em todos os modos de 
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transporte e para melhorar a resiliência 
dos utilizadores, em especial das PME, 
das microempresas e das startups, contra 
os ciberataques e a sua capacidade para 
resolverem o problema das 
vulnerabilidades.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os prestadores de serviços postais, 
na aceção da Diretiva 97/67/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho18, bem 
como os prestadores de serviços de correio 
expresso e estafeta, devem ser abrangidos 
pela presente diretiva se realizarem, pelo 
menos, uma das atividades na cadeia de 
entrega postal, em especial recolha, 
triagem ou distribuição, incluindo serviços 
de levantamento. Os serviços de transporte 
que não sejam prestados em conjunto com 
uma dessas atividades não devem estar 
abrangidos pelo âmbito dos serviços 
postais.

(19) Os prestadores de serviços postais, 
na aceção da Diretiva 97/67/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho18, bem 
como os prestadores de serviços de correio 
expresso e estafeta, devem ser abrangidos 
pela presente diretiva se realizarem, pelo 
menos, uma das atividades na cadeia de 
entrega postal, em especial recolha, 
triagem ou distribuição, incluindo serviços 
de levantamento. Os serviços de transporte 
e de entregas que não sejam prestados em 
conjunto com uma dessas atividades não 
devem estar abrangidos pelo âmbito dos 
serviços postais.

__________________ __________________
18 Diretiva 97/67/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro 
de 1997, relativa às regras comuns para o 
desenvolvimento do mercado interno dos 
serviços postais comunitários e a melhoria 
da qualidade de serviço (JO L 15 de 
21.1.1998, p. 14).

18 Diretiva 97/67/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro 
de 1997, relativa às regras comuns para o 
desenvolvimento do mercado interno dos 
serviços postais comunitários e a melhoria 
da qualidade de serviço (JO L 15 de 
21.1.1998, p. 14).

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Nas suas estratégias nacionais de 
cibersegurança, os Estados-Membros 
devem atender às necessidades específicas 



RR\1242692PT.docx 321/336 PE692.602v02-00

PT

das PME em matéria de cibersegurança, 
nomeadamente a sua pouca informação 
sobre a cibersegurança, a falta de 
segurança informática remota, o elevado 
custo das soluções de cibersegurança e 
um maior nível de ameaça. Os Estados-
Membros devem dispor de um ponto de 
contacto sobre a cibersegurança através 
do qual as PME tenham acesso a 
informações, serviços e orientações 
pertinentes.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Ao elaborar documentos de 
orientação, o grupo de cooperação deve 
consistentemente: fazer um levantamento 
das experiências e soluções nacionais, 
avaliar o impacto dos resultados do 
trabalho do grupo de coordenação nas 
abordagens nacionais, discutir os desafios 
que se colocam à aplicação e formular 
recomendações específicas a adotar por via 
de uma melhor aplicação das regras 
existentes.

(33) Ao elaborar documentos de 
orientação, o grupo de cooperação deve 
consistentemente: fazer um levantamento 
das experiências e soluções nacionais, 
avaliar o impacto dos resultados do 
trabalho do grupo de coordenação nas 
abordagens nacionais, discutir os desafios 
que se colocam à aplicação e formular 
recomendações específicas, em particular 
para facilitar a transposição harmonizada 
da presente diretiva pelos Estados-
Membros, a adotar por via de uma melhor 
aplicação das regras existentes. O grupo de 
cooperação deve também fazer um 
levantamento das soluções nacionais para 
promover a compatibilidade das soluções 
em matéria de cibersegurança aplicadas a 
cada setor específico na Europa. Tal é 
particularmente pertinente para os setores 
que têm uma natureza internacional e 
transfronteiriça, como é o caso do setor 
dos transportes.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

(34) O grupo de cooperação deve 
continuar a ser um fórum flexível e estar 
apto a reagir a alterações das prioridades e 
desafios políticos ou a novas prioridades e 
desafios políticos, tendo simultaneamente 
em conta a disponibilidade de recursos. 
Deve organizar regularmente reuniões 
conjuntas com partes interessadas privadas 
de toda a União para discutir as atividades 
desenvolvidas pelo grupo e partilhar pontos 
de vista sobre novos desafios políticos. A 
fim de reforçar a cooperação a nível da 
União, o grupo deve equacionar a 
possibilidade de convidar organismos e 
agências da União envolvidas na política 
de cibersegurança, como o Centro Europeu 
da Cibercriminalidade (EC3), a Agência da 
União Europeia para a Segurança da 
Aviação (EASA) e a Agência da União 
Europeia para o Programa Espacial 
(EUSPA), a participarem nos seus 
trabalhos.

(34) O grupo de cooperação deve 
continuar a ser um fórum flexível e estar 
apto a reagir a alterações das prioridades e 
desafios políticos ou a novas prioridades e 
desafios políticos, tendo simultaneamente 
em conta a disponibilidade de recursos. 
Deve organizar regularmente reuniões 
conjuntas com partes interessadas privadas 
de toda a União para discutir as atividades 
desenvolvidas pelo grupo e partilhar pontos 
de vista sobre novos desafios políticos. A 
fim de reforçar a cooperação a nível da 
União, o Grupo deve equacionar a 
possibilidade de convidar, se for caso 
disso, organismos e agências da União 
envolvidas na política de cibersegurança, 
como o Centro Europeu da 
Cibercriminalidade (EC3), o Centro 
Europeu de Competências Industriais, 
Tecnológicas e de Investigação em 
Cibersegurança, as agências da União 
Europeia responsáveis pela segurança dos 
transportes – Agência da União Europeia 
para a Segurança da Aviação (EASA), 
Agência Europeia da Segurança 
Marítima (EMSA), Agência Ferroviária 
da União Europeia (ERA) –, a Agência da 
União Europeia para o Programa Espacial 
(EUSPA) e qualquer outro organismo e 
agência cujo know-how seja relevante 
para os debates do grupo, a participarem 
nos seus trabalhos.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Uma disparidade excessiva das 
obrigações em matéria de gestão e de 
notificação dos riscos de cibersegurança 
na transposição da presente diretiva pelos 
Estados-Membros poderá pôr em risco o 
nível comum de cibersegurança na União. 
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A ENISA, em cooperação com a 
Comissão, deve, por conseguinte, avaliar 
o grau de divergência das obrigações em 
matéria de gestão e de notificação dos 
riscos de cibersegurança entre os Estados-
Membros no seu relatório bienal sobre o 
estado da cibersegurança na União;

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) Para preservar e proteger as 
cadeias de abastecimento críticas, a 
proteção de toda a cadeia de transporte e 
logística deve também ser um ponto 
principal. A cadeia logística e de 
transporte é composta por um grande 
número de intervenientes e de sistemas 
interligados, em que as mercadorias são 
transportadas de forma intermodal 
utilizando o transporte aéreo, rodoviário, 
por via navegável interior e marítimo. 
Este processo exige um intercâmbio de 
dados rápido e fiável entre as diversas 
ligações da cadeia logística e de 
transporte através de várias interfaces. 
Devido à natureza interconectada das 
várias ligações da cadeia, uma 
cibersegurança insuficiente pode pôr em 
risco o funcionamento de toda a cadeia 
através dos efeitos de dominó provocados 
por um ciberincidente numa ou mais 
partes da cadeia de transporte e logística.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Dadas as características do setor em 
causa, as avaliações dos riscos associados 
às cadeias de fornecimento devem ter em 

(47) Dadas as características do setor em 
causa, as avaliações dos riscos associados 
às cadeias de fornecimento devem ter em 
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conta tanto fatores técnicos como, quando 
pertinente, fatores não técnicos, incluindo 
os definidos na Recomendação 
(UE) 2019/534, na avaliação coordenada 
dos riscos de segurança das redes 5G a 
nível da UE, e no conjunto de instrumentos 
da UE em matéria de cibersegurança das 
redes 5G acordado pelo grupo de 
cooperação. Na identificação das cadeias 
de fornecimento que devem estar sujeitas a 
uma avaliação coordenada dos riscos, 
importa ter em conta os seguintes critérios: 
i) em que medida as entidades essenciais e 
importantes utilizam e dependem de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos; ii) a importância de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos para o desempenho de 
funções críticas ou sensíveis, incluindo o 
tratamento de dados pessoais; iii) a 
disponibilidade de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC alternativos; iv) a 
resiliência da cadeia global de 
fornecimento de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC face a perturbações; v) no 
que respeita a produtos, sistemas ou 
serviços de TIC emergentes, a sua 
potencial importância futura para as 
atividades das entidades.

conta tanto fatores técnicos como, quando 
pertinente, fatores não técnicos, incluindo 
os definidos na Recomendação 
(UE) 2019/534, na avaliação coordenada 
dos riscos de segurança das redes 5G a 
nível da UE, e no conjunto de instrumentos 
da UE em matéria de cibersegurança das 
redes 5G acordado pelo grupo de 
cooperação. Na identificação das cadeias 
de fornecimento que devem estar sujeitas a 
uma avaliação coordenada dos riscos, 
importa ter em conta os seguintes critérios: 
i) em que medida as entidades essenciais e 
importantes utilizam e dependem de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos; ii) a importância de 
produtos, sistemas ou serviços de TIC 
críticos específicos para o desempenho de 
funções críticas ou sensíveis, incluindo o 
tratamento de dados pessoais; iii) a 
disponibilidade de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC alternativos; iv) a 
resiliência da cadeia global de 
fornecimento de produtos, sistemas ou 
serviços de TIC face a perturbações; iv-A) 
em que medida os serviços, sistemas ou 
produtos críticos específicos de TIC 
utilizados diretamente pelos consumidores 
são resilientes e conformes com a sua 
pretendida facilidade de utilização pelo 
cliente; v) no que respeita a produtos, 
sistemas ou serviços de TIC emergentes, a 
sua potencial importância futura para as 
atividades das entidades.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A presente diretiva define uma 
abordagem em duas etapas à notificação de 
incidentes, a fim de estabelecer o equilíbrio 
adequado entre, por um lado, uma 
notificação célere que ajude a minimizar a 
potencial propagação de incidentes e 
permita às entidades procurar apoio e, por 

(55) A presente diretiva define uma 
abordagem em duas etapas à notificação de 
incidentes, a fim de estabelecer o equilíbrio 
adequado entre, por um lado, uma 
notificação célere que ajude a minimizar a 
potencial propagação de incidentes e 
permita às entidades procurar apoio e, por 
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outro lado, uma notificação exaustiva que 
retire ensinamentos valiosos de incidentes 
individuais e melhore gradualmente a 
resiliência de empresas individuais e 
setores inteiros face às ciberameaças. 
Quando tenham tido conhecimento de um 
incidente, as entidades devem ser 
obrigadas a efetuar uma notificação inicial 
no prazo de 24 horas, seguida pela 
apresentação de um relatório final, o mais 
tardar, um mês depois. A notificação 
inicial deve conter apenas as informações 
estritamente necessárias para dar 
conhecimento do incidente às autoridades 
competentes e para permitir que a entidade 
procure assistência, caso tal seja 
necessário. Se for o caso, a referida 
notificação deve indicar se o incidente foi 
presumivelmente causado por um ato 
ilícito ou malicioso. Os Estados-Membros 
devem garantir que a obrigação de 
apresentar esta notificação inicial não 
desvia os recursos da entidade notificadora 
afetos a atividades relacionadas com o 
tratamento de incidentes, às quais deve ser 
atribuída prioridade. Para evitar que as 
obrigações de notificação de incidentes 
desviem recursos afetos à resposta a 
incidentes ou possam prejudicar, de 
qualquer outra forma, os esforços 
desenvolvidos pelas entidades nessa 
matéria, os Estados-Membros devem 
igualmente estabelecer que, em casos 
devidamente justificados e com a 
concordância das autoridades competentes 
ou da CSIRT, a entidade em causa poderá 
não cumprir o prazo de 24 horas para a 
notificação inicial ou o prazo de um mês 
para o relatório final.

outro lado, uma notificação exaustiva que 
retire ensinamentos valiosos de incidentes 
individuais e melhore gradualmente a 
resiliência de empresas individuais e 
setores inteiros face às ciberameaças. 
Quando tenham tido conhecimento de um 
incidente, as entidades devem ser 
obrigadas a efetuar uma notificação inicial 
no prazo de 36 horas, seguida pela 
apresentação de um relatório final, o mais 
tardar, um mês depois. A notificação 
inicial deve conter apenas as informações 
estritamente necessárias para dar 
conhecimento do incidente às autoridades 
competentes e para permitir que a entidade 
procure assistência, caso tal seja 
necessário. Se for o caso, a referida 
notificação deve indicar se o incidente foi 
presumivelmente causado por um ato 
ilícito ou malicioso. Os Estados-Membros 
devem garantir que a obrigação de 
apresentar esta notificação inicial não 
desvia os recursos da entidade notificadora 
afetos a atividades relacionadas com o 
tratamento de incidentes, às quais deve ser 
atribuída prioridade. Para evitar que as 
obrigações de notificação de incidentes 
desviem recursos afetos à resposta a 
incidentes ou possam prejudicar, de 
qualquer outra forma, os esforços 
desenvolvidos pelas entidades nessa 
matéria, os Estados-Membros devem 
igualmente estabelecer que, em casos 
devidamente justificados e com a 
concordância das autoridades competentes 
ou da CSIRT, a entidade em causa poderá 
não cumprir o prazo de 36 horas para a 
notificação inicial ou o prazo de um mês 
para o relatório final.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem elaborar uma Os Estados-Membros, em estreita 
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lista das entidades identificadas nos termos 
das alíneas b) a f) e apresentá-la à 
Comissão até [seis meses após o prazo de 
transposição]. Os Estados-Membros devem 
rever a lista regularmente, pelo menos de 
dois em dois anos, e atualizá-la quando 
necessário.

cooperação com as partes interessadas 
pertinentes da indústria, devem elaborar 
uma lista das entidades identificadas nos 
termos das alíneas b) a f) e apresentá-la à 
Comissão até [seis meses após o prazo de 
transposição]. Os Estados-Membros devem 
rever a lista regularmente, pelo menos de 
dois em dois anos, e atualizá-la quando 
necessário.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Nos casos em que disposições de 
atos setoriais de direito da União exijam 
que entidades essenciais ou importantes 
adotem medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança ou notifiquem incidentes ou 
ciberameaças significativas, e se tais 
exigências forem, na prática, pelo menos 
equivalentes às obrigações estabelecidas na 
presente diretiva, as correspondentes 
disposições desta última, incluindo a 
disposição em matéria de supervisão e 
execução coerciva estabelecida no capítulo 
VI, não se aplicam.

6. Nos casos em que disposições de 
atos setoriais de direito da União exijam 
que entidades essenciais ou importantes 
adotem medidas de gestão dos riscos de 
cibersegurança ou notifiquem incidentes ou 
ciberameaças significativas, e se tais 
exigências forem, na prática, pelo menos 
equivalentes às obrigações estabelecidas na 
presente diretiva, nomeadamente no que 
se refere aos poderes, ao mandato e às 
funções das respetivas autoridades de 
supervisão, as correspondentes disposições 
desta última, incluindo a disposição em 
matéria de supervisão e execução coerciva 
estabelecida no capítulo VI, não se 
aplicam.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Uma política para responder às 
necessidades específicas das PME, 
especialmente das que estão excluídas do 
âmbito da presente diretiva, no que respeita 
a orientações e apoio para melhorarem a 
sua resiliência a ciberameaças.

h) Uma política para responder às 
necessidades específicas das PME, 
especialmente das que estão excluídas do 
âmbito da presente diretiva, no que respeita 
a orientações, que facultem as 
informações e o apoio necessários e 
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completos para melhorarem a sua 
resiliência a ciberameaças.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Fornecer orientações às autoridades 
competentes sobre a transposição e 
aplicação da presente diretiva;

a) Fornecer orientações às autoridades 
competentes sobre a transposição e 
aplicação da presente diretiva, de modo a 
minimizar as disparidades entre as 
normas relativas às obrigações em 
matéria de gestão e de notificação dos 
riscos de cibersegurança entre os Estados-
Membros;

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Fazer um levantamento das 
soluções nacionais, de modo a promover a 
compatibilidade das soluções de 
cibersegurança aplicadas a cada setor 
específico na União;

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O grau de disparidade das 
obrigações em matéria de gestão e de 
notificação dos riscos de cibersegurança 
entre os Estados-Membros e em que 
medida esta disparidade afeta o nível 
comum de cibersegurança na União.
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Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) recomendações sobre como 
melhorar a coerência e a segurança 
jurídica na interpretação e aplicação da 
presente diretiva e da legislação setorial 
aplicável, devendo a identificação de 
qualquer duplicação e das redundâncias 
na legislação e nos requisitos ou 
procedimentos regulamentares 
pertinentes e a sua eliminação ser um 
ponto principal;

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Políticas, programas e 
procedimentos para assegurar que os 
trabalhadores tenham os conhecimentos 
razoáveis para compreenderem os riscos 
de cibersegurança e a experiência prática 
de cumprirem elevadas normas de 
cibersegurança.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Segurança na aquisição, 
desenvolvimento e manutenção das redes 
e dos sistemas de informação, incluindo o 
tratamento e a divulgação de 
vulnerabilidades;

e) Segurança das redes e dos sistemas 
de informação, nomeadamente os 
elementos móveis, como os veículos e os 
sensores remotos, e da sua aquisição, 
desenvolvimento e manutenção, incluindo 
o tratamento e a divulgação de 
vulnerabilidades;
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Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode adotar atos de 
execução para definir as especificações 
técnicas e metodológicas dos elementos a 
que se refere o n.º 2. Na preparação desses 
atos, a Comissão segue o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 37.º, n.º 2, e 
cumpre, tanto quanto possível, normas 
internacionais e europeias, bem como as 
especificações técnicas aplicáveis.

5. A Comissão pode adotar atos 
delegados para definir as especificações 
técnicas e metodológicas dos elementos a 
que se refere o n.º 2. Os atos delegados são 
adotados em conformidade com o artigo 
36.º e seguem, tanto quanto possível, 
normas internacionais e europeias, bem 
como as especificações técnicas aplicáveis.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 6-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Para assegurar uma política 
eficiente e facilitar a sua execução, a 
Comissão consulta as entidades essenciais 
e importantes, nomeadamente antes de 
adotar os atos delegados a que se referem 
os n.os 5 e 6.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Sem demora injustificada e, em 
qualquer caso, no prazo de 24 horas depois 
de terem tomado conhecimento do 
incidente, uma notificação inicial que, se 
for o caso, deve indicar se o incidente foi 
presumivelmente causado por um ato 
ilícito ou malicioso;

(a) Sem demora injustificada e, em 
qualquer caso, no prazo de 36 horas depois 
de terem tomado conhecimento do 
incidente, uma notificação inicial que, se 
for o caso, deve indicar se o incidente foi 
presumivelmente causado por um ato 
ilícito ou malicioso;
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Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) medidas de atenuação aplicadas e 
em curso.

(iii) medidas de atenuação aplicadas e 
em curso e seus resultados.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Comissão pode adotar atos de 
execução que especifiquem o tipo de 
informações, o formato e o procedimento 
das notificações apresentadas nos termos 
dos n.os 1 e 2. A Comissão pode ainda 
adotar atos de execução que especifiquem 
os casos em que um incidente deve ser 
considerado significativo, conforme 
referido no n.º 3. Esses atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 37.º, n.º 2.

11. A Comissão pode adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
36.º que especifiquem o tipo de 
informações, o formato e o procedimento 
das notificações apresentadas nos termos 
dos n.os 1 e 2 do presente artigo. A 
Comissão pode ainda adotar atos de 
execução que especifiquem os casos em 
que um incidente deve ser considerado 
significativo, conforme referido no n.º 3. 
Esses atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 37.º, n.º 2.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de demonstrar o 
cumprimento de certos requisitos 
estabelecidos no artigo 18.º, os Estados-
Membros podem exigir que as entidades 
essenciais e importantes certifiquem 
determinados produtos de TIC, serviços de 
TIC e processos de TIC no âmbito de 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança específicos adotados nos 
termos do artigo 49.º do Regulamento 

1. A fim de demonstrar o 
cumprimento de certos requisitos 
estabelecidos no artigo 18.º, os Estados-
Membros devem incentivar as entidades 
essenciais e importantes a certificarem 
determinados produtos de TIC, serviços de 
TIC e processos de TIC, quer sejam 
desenvolvidos pela entidade essencial ou 
importante ou fornecidos por terceiros, no 
âmbito de sistemas europeus de 
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(UE) 2019/881. Os produtos, serviços e 
processos sujeitos a certificação podem ser 
desenvolvidos por uma entidade essencial 
ou importante ou ser adquiridos a 
terceiros.

certificação  da cibersegurança específicos 
adotados nos termos do artigo 49.º do 
Regulamento (UE) 2019/881 ou no âmbito 
de sistemas semelhantes de certificação 
internacionalmente reconhecidos.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os requisitos da presente diretiva 
no que respeita à certificação de 
cibersegurança não prejudicam o disposto 
no artigo 56.º, n.os 2 e 3, do Regulamento 
(UE) 2019/881.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados que especifiquem as 
categorias de entidades essenciais 
obrigadas a obter um certificado e os 
sistemas europeus de certificação da 
cibersegurança a que devem recorrer para 
o efeito nos termos do n.º 1. Os atos 
delegados são adotados em conformidade 
com o artigo 36.º.

Suprimido

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode solicitar à ENISA 
a elaboração de um projeto de sistema nos 
termos do artigo 48.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) 2019/881 nos casos em 
que não exista um sistema europeu de 

3. Para elevar o nível global de 
resiliência em matéria da cibersegurança, 
a Comissão pode solicitar à ENISA a 
elaboração de um projeto de sistema nos 
termos dos artigos 47.º e 48.º do 
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certificação da cibersegurança adequado 
para os efeitos do n.º 2.

Regulamento (UE) 2019/881 nos casos em 
que não exista um sistema europeu de 
certificação da cibersegurança adequado. 
Estes projetos de sistema devem cumprir 
os requisitos estabelecidos no artigo 56.º, 
n.os 2 e 3, do Regulamento (UE) 2019/881.
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