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Amendamentul 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Titlul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CADRUL SECURITĂȚII DE LA 
STADIUL CONCEPERII ȘI ÎN MOD 
IMPLICIT

Or. en

Amendamentul 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul -43 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -43

Securitatea de la stadiul conceperii și în 
mod implicit

1. Ținând cont de stadiul actual al 
tehnologiei, producătorii și furnizorii de 
servicii asigură securitatea de la stadiul 
conceperii și în mod implicit a produselor, 
proceselor, serviciilor și sistemelor lor 
TIC vândute în Uniune sau exportate din 
aceasta. Aceștia trebuie să se asigure că 
programele software care rulează pe 
produsul, procesele, serviciul sau sistemul 
lor TIC sunt securizate și nu prezintă 
vulnerabilități de securitate cunoscute, 
având în vedere stadiul tehnologiei la 
momentul respectiv. Produsele, procesele, 
serviciile și sistemele TIC trebuie să 
implementeze următoarele măsuri 
tehnice:

(a) produsele, procesele, serviciile și 
sistemele TIC trebuie să fie dotate cu 
programe software actualizate și trebuie 
să includă mecanismele necesare pentru a 
primi în mod regulat actualizări software 
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securizate, autentificate în mod 
corespunzător și de încredere;

(b) capacitățile de accesare la distanță a 
produsului, proceselor, serviciilor sau 
sistemelor TIC trebuie să fie documentate 
și securizate împotriva accesării 
neautorizate cel târziu în timpul instalării;

(c) produsele TIC nu au aceleași parole 
standard implicite cu codare fixă pentru 
toate dispozitivele;

(d) datele memorate de produsele, 
procesele, serviciile și sistemele TIC 
trebuie să fie protejate în mod 
corespunzător, prin metode conforme cu 
stadiul actual al tehnologiei, de exemplu 
prin tehnologii de criptare;

(e) produsele, procesele, serviciile și 
sistemele TIC acceptă doar metode de 
autentificare cu o securitate ridicată.

2. Producătorii și furnizorii de servicii 
trebuie să comunice autorității 
competente orice vulnerabilități cunoscute 
în materie de securitate, de îndată ce sunt 
descoperite. În plus, aceștia trebuie să 
asigure reparația și/sau înlocuirea în timp 
util și gratuită, pentru a elimina orice noi 
vulnerabilități de securitate descoperite.

3. Produsele, procesele, serviciile și 
sistemele TIC introduse pe piață respectă 
obligațiile de la alineatul (1) pe perioada 
lor normală și prevăzută de utilizare.

4. În timp ce fabricanții sunt responsabili 
pentru conformitatea unui produs, proces, 
serviciu sau sistem TIC, importatorii 
trebuie să se asigure că ceea ce introduc 
pe piață este conform cu cerințele 
aplicabile și că nu prezintă un risc pentru 
consumatorii europeni. Importatorul 
trebuie să verifice dacă producătorul din 
afara UE a parcurs toate etapele necesare 
și dacă produsul, procesul, serviciul sau 
sistemul este în conformitate cu 
dispozițiile alineatelor anterioare. 
Distribuitorii de produse, procese, servicii 
și sisteme TIC trebuie să aibă cunoștințe 
de bază privind cerințele juridice și 
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documentația însoțitoare. Distribuitorii ar 
trebui să poată identifica 
neconformitatea. De asemenea, ei trebuie 
să poată demonstra autorităților naționale 
că au acționat cu diligența necesară și că 
au obținut confirmarea producătorului 
sau a importatorului că au fost luate 
măsurile adecvate. În plus, distribuitorul 
trebuie să poată acorda asistență 
autorităților naționale în eforturile lor de 
a primi documentația necesară.

5. Prin intermediul unui act de punere în 
aplicare, în colaborare cu ENISA, 
Comisia adoptă norme detaliate privind 
particularitățile cerințelor în materie de 
securitate prevăzute la alineatul (1).

6. În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței au motive să 
considere că produsul, procesul, serviciul 
sau sistemul TIC nu este conform 
cerințelor stabilite în prezentul 
regulament, acestea solicită de îndată 
producătorului sau furnizorului de 
servicii în cauză să întreprindă toate 
acțiunile corective adecvate pentru a 
aduce produsul în conformitate cu acele 
cerințe, pentru a retrage produsul de pe 
piață ori pentru a-l rechema în decursul 
unei perioade rezonabile, proporțională 
cu natura riscului și stabilită de 
autoritățile respective.

7. În cazul în care producătorul sau 
furnizorul de servicii nu întreprinde 
acțiunile corective adecvate în termenul 
menționat la alineatul (5), autoritățile de 
supraveghere a pieței iau măsuri 
provizorii corespunzătoare pentru a 
interzice sau a restrânge punerea la 
dispoziție a produsului pe piețele 
naționale sau pentru a retrage sau a 
rechema produsul de pe piață.

8. Autoritățile de supraveghere a pieței 
organizează verificări adecvate cu privire 
la conformitatea produsului și obligă 
producătorii sau furnizorii de servicii să 
retragă de pe piață produsele neconforme. 
Când identifică produsele care urmează 
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să facă obiectul verificării de 
conformitate, autoritățile naționale de 
certificare acordă prioritate produselor cu 
risc ridicat pentru consumatori, 
produselor cu noi tehnologii integrate 
și/sau produselor cu o cotă de vânzare 
ridicată.

Or. en

Justificare

Un cadru orizontal care să definească un set minim de cerințe de securitate ar trebui să fie 
obligatoriu pentru toate produsele conectate ca o condiție prealabilă pentru introducerea lor 
pe piață. Lipsa funcționalităților de securitate încorporate în proiectarea celor mai conectate 
produse, procese, servicii sau sisteme de pe piața actuală a UE este unul dintre principalele 
motive ale vulnerabilității și creșterii implicite a atacurilor cibernetice.

Amendamentul 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul -43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -43a

Directiva (UE) 2014/53/UE se modifică 
prin adăugarea următoarei litere la 
articolul 3 alineatul (3):

(fa) (nouă) echipamentele radio sunt 
sigure din punct de vedere cibernetic de la 
stadiul conceperii, în mod implicit și prin 
implementare;

Or. en

Amendamentul 400
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele și 
serviciile TIC care au fost certificate în 
conformitate cu sistemul respectiv sunt 
conforme cu cerințele specificate în ceea 
ce privește capacitatea acestora de a 
rezista, la un anumit nivel de asigurare, la 
acțiuni care au scopul de a compromite
disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 
sau confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise ori prelucrate sau funcțiile ori 
serviciile oferite de aceste produse, servicii 
și sisteme sau accesibile prin intermediul 
lor.

În vederea asigurării bunei funcționări a 
pieței interne, urmărind în același timp 
atingerea, în Uniune, a unui nivel ridicat 
de securitate cibernetică, de reziliență 
cibernetică și de încredere, este introdus 
un cadru european pe bază de voluntariat 
privind certificarea de securitate 
cibernetică. Cadrul oferă oportunități 
echitabile și egale pentru toate 
întreprinderile din Europa.

Un certificat european de securitate 
cibernetică atestă că procedurile, produsele 
și/sau serviciile TIC de dezvoltare au fost 
evaluate, utilizând o metodologie 
standardizată pentru evaluarea 
conformității, în conformitate cu 
standardele de securitate specificate 
prevăzute într-un sistem european de 
certificare de securitate cibernetică, care 
au fost definite cu scopul de a proteja
disponibilitatea, integritatea sau 
confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise ori prelucrate sau funcțiile ori 
serviciile oferite de aceste produse, 
procese, servicii și sisteme sau accesibile 
prin intermediul lor.

Or. en

Amendamentul 401
Dan Nica, Miroslav Poche

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele și 
serviciile TIC care au fost certificate în 
conformitate cu sistemul respectiv sunt 
conforme cu cerințele specificate în ceea ce 
privește capacitatea acestora de a rezista, la 

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele și 
serviciile TIC care au fost certificate în 
conformitate cu sistemul respectiv sunt 
conforme cu cerințele specificate în ceea ce 
privește capacitatea acestora de a rezista, la 
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un anumit nivel de asigurare, la acțiuni 
care au scopul de a compromite 
disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 
sau confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise ori prelucrate sau funcțiile ori 
serviciile oferite de aceste produse, servicii 
și sisteme sau accesibile prin intermediul 
lor.

un anumit nivel de asigurare, la acțiuni 
care au scopul de a compromite 
disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 
sau confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise ori prelucrate sau funcțiile ori 
serviciile oferite de aceste produse, 
procese, servicii și sisteme sau accesibile 
prin intermediul lor.
Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică stabilește criterii de 
răspundere și propune niveluri de 
asigurare pentru produsele și serviciile 
TIC și, dacă este posibil, pentru 
recuperarea datelor.

Or. en

Amendamentul 402
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele și 
serviciile TIC care au fost certificate în 
conformitate cu sistemul respectiv sunt 
conforme cu cerințele specificate în ceea ce 
privește capacitatea acestora de a rezista, 
la un anumit nivel de asigurare, la acțiuni 
care au scopul de a compromite 
disponibilitatea, autenticitatea, 
integritatea sau confidențialitatea datelor 
stocate sau transmise ori prelucrate sau 
funcțiile ori serviciile oferite de aceste 
produse, servicii și sisteme sau accesibile 
prin intermediul lor.

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele, 
procesele și serviciile TIC care au fost 
certificate în conformitate cu sistemul 
respectiv sunt conforme cu cerințele 
specificate în acord cu standardele, în 
ceea ce privește capacitatea acestora de a 
îndeplini obiectivele în materie de 
securitate.

Or. en

Amendamentul 403
Pilar del Castillo Vera
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Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele și 
serviciile TIC care au fost certificate în 
conformitate cu sistemul respectiv sunt 
conforme cu cerințele specificate în ceea ce 
privește capacitatea acestora de a rezista, la 
un anumit nivel de asigurare, la acțiuni 
care au scopul de a compromite 
disponibilitatea, autenticitatea, 
integritatea sau confidențialitatea datelor 
stocate sau transmise ori prelucrate sau 
funcțiile ori serviciile oferite de aceste 
produse, servicii și sisteme sau accesibile 
prin intermediul lor.

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele, 
procesele și serviciile TIC care au fost 
certificate în conformitate cu sistemul 
respectiv sunt conforme cu cerințele 
specificate în acord cu standardele, în 
ceea ce privește capacitatea acestora de a 
rezista la un anumit nivel de asigurare.

Or. en

Amendamentul 404
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele și 
serviciile TIC care au fost certificate în 
conformitate cu sistemul respectiv sunt 
conforme cu cerințele specificate în ceea ce 
privește capacitatea acestora de a rezista, la 
un anumit nivel de asigurare, la acțiuni 
care au scopul de a compromite 
disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 
sau confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise ori prelucrate sau funcțiile ori 
serviciile oferite de aceste produse, servicii 
și sisteme sau accesibile prin intermediul 
lor.

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele și 
serviciile TIC care au fost certificate în 
conformitate cu sistemul respectiv nu au 
vulnerabilități cunoscute la data 
certificării și sunt conforme cu cerințele 
specificate în ceea ce privește capacitatea 
acestora de a rezista din punct de vedere 
dinamic la un anumit nivel de asigurare, la 
acțiuni care au scopul de a compromite 
disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 
sau confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise ori prelucrate sau funcțiile ori 
serviciile oferite de aceste produse, 
procese, servicii și sisteme sau accesibile 
prin intermediul lor.
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Or. en

Amendamentul 405
Csaba Molnár

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele și 
serviciile TIC care au fost certificate în 
conformitate cu sistemul respectiv sunt 
conforme cu cerințele specificate în ceea ce 
privește capacitatea acestora de a rezista, la 
un anumit nivel de asigurare, la acțiuni 
care au scopul de a compromite 
disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 
sau confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise ori prelucrate sau funcțiile ori 
serviciile oferite de aceste produse, servicii 
și sisteme sau accesibile prin intermediul 
lor.

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele, 
procesele și serviciile TIC care au fost 
certificate în conformitate cu sistemul 
respectiv sunt conforme cu cerințele 
specificate stabilite de standardele 
europene sau internaționale în ceea ce 
privește capacitatea acestora de a rezista, la 
un anumit nivel de asigurare, la acțiuni 
care au scopul de a compromite 
disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 
sau confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise ori prelucrate sau funcțiile ori 
serviciile oferite de aceste produse, procese
și servicii sau accesibile prin intermediul 
lor, pe durata întregului lor ciclu de viață.

Or. en

Amendamentul 406
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele și 
serviciile TIC care au fost certificate în 
conformitate cu sistemul respectiv sunt 
conforme cu cerințele specificate în ceea ce 
privește capacitatea acestora de a rezista, la 
un anumit nivel de asigurare, la acțiuni 
care au scopul de a compromite 
disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele și 
serviciile TIC care au fost certificate în 
conformitate cu sistemul respectiv sunt 
conforme cu cerințele specificate stabilite 
de standardele europene și internaționale
în ceea ce privește capacitatea acestora de a 
rezista, la un anumit nivel de asigurare, la 
acțiuni care au scopul de a compromite 
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sau confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise ori prelucrate sau funcțiile ori 
serviciile oferite de aceste produse, servicii 
și sisteme sau accesibile prin intermediul 
lor.

disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 
sau confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise ori prelucrate sau funcțiile ori 
serviciile oferite de aceste produse, 
procese, servicii și sisteme sau accesibile 
prin intermediul lor.

Or. en

Amendamentul 407
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele și 
serviciile TIC care au fost certificate în 
conformitate cu sistemul respectiv sunt 
conforme cu cerințele specificate în ceea 
ce privește capacitatea acestora de a 
rezista, la un anumit nivel de asigurare, la 
acțiuni care au scopul de a compromite
disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 
sau confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise ori prelucrate sau funcțiile ori 
serviciile oferite de aceste produse, servicii 
și sisteme sau accesibile prin intermediul 
lor.

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că procedurile, 
produsele și/sau serviciile TIC de 
dezvoltare au fost evaluate, utilizând o 
metodologie standardizată pentru 
evaluarea conformității, în conformitate 
cu standardele de securitate specificate 
prevăzute într-un sistem european de 
certificare de securitate cibernetică, care 
au fost definite cu scopul de a proteja
disponibilitatea, integritatea sau 
confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise ori prelucrate sau funcțiile ori 
serviciile oferite de aceste produse, 
procese, servicii și sisteme sau accesibile 
prin intermediul lor.

Or. en

Amendamentul 408
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele și
serviciile TIC care au fost certificate în 
conformitate cu sistemul respectiv sunt 
conforme cu cerințele specificate în ceea ce 
privește capacitatea acestora de a rezista, la 
un anumit nivel de asigurare, la acțiuni 
care au scopul de a compromite 
disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 
sau confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise ori prelucrate sau funcțiile ori 
serviciile oferite de aceste produse, servicii 
și sisteme sau accesibile prin intermediul 
lor.

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică atestă că produsele,
serviciile și procesele TIC care au fost 
certificate în conformitate cu sistemul 
respectiv sunt conforme cu cerințele 
specificate în ceea ce privește capacitatea 
acestora de a rezista, la un anumit nivel de 
asigurare, la acțiuni care au scopul de a 
compromite disponibilitatea, autenticitatea, 
integritatea sau confidențialitatea datelor 
stocate sau transmise ori prelucrate sau 
funcțiile ori serviciile oferite de aceste 
produse, procese, servicii și sisteme sau 
accesibile prin intermediul lor.

Or. en

Amendamentul 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43a

Securitatea de la stadiul conceperii și în 
mod implicit

1. Ținând cont de stadiul actual al 
tehnologiei, producătorii și furnizorii de 
servicii asigură securitatea de la stadiul 
conceperii și în mod implicit a produselor 
și serviciilor lor TIC. Producătorii și 
furnizorii de servicii trebuie să se asigure 
că programele software care rulează pe 
produsul sau serviciul lor TIC sunt 
securizate și nu prezintă vulnerabilități de 
securitate cunoscute, având în vedere 
stadiul tehnologiei la momentul respectiv. 
Produsele și serviciile TIC trebuie să 
implementeze următoarele măsuri 
tehnice:
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(a) produsele și serviciile TIC trebuie să 
fie dotate cu programe software 
actualizate și trebuie să includă 
mecanismele necesare pentru a primi în 
mod regulat actualizări software 
securizate, autentificate în mod 
corespunzător și de încredere;

(b) capacitățile de accesare la distanță a 
produsului sau serviciului TIC trebuie să 
fie documentate și securizate împotriva 
accesării neautorizate cel târziu în timpul 
instalării;

(c) produsele TIC nu au aceleași parole 
standard implicite cu codare fixă pentru 
toate dispozitivele;

(d) datele memorate de produsele și 
serviciile TIC trebuie să fie protejate în 
mod corespunzător, prin metode conforme 
cu stadiul actual al tehnologiei, de 
exemplu prin tehnologii de criptare;

(e) produsele și serviciile TIC acceptă 
doar metode de autentificare cu o 
securitate ridicată.

2. Producătorii și furnizorii de servicii 
trebuie să comunice autorității 
competente orice vulnerabilități cunoscute 
în materie de securitate, de îndată ce sunt 
descoperite. În plus, aceștia trebuie să 
asigure reparația și/sau înlocuirea în timp 
util, pentru a elimina orice noi 
vulnerabilități de securitate descoperite.

3. Produsele și serviciile TIC introduse pe 
piață respectă obligațiile de la alineatul 
(1) pe perioada lor normală și prevăzută 
de utilizare.

4. Prin intermediul unui act de punere în 
aplicare, în colaborare cu ENISA, 
Comisia adoptă norme detaliate privind 
particularitățile cerințelor în materie de 
securitate prevăzute la alineatul (1).

5. În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței au motive să 
considere că produsul sau serviciul TIC 
nu este conform cerințelor stabilite în 
prezentul regulament, acestea solicită de 
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îndată producătorului sau furnizorului de 
servicii în cauză să întreprindă toate 
acțiunile corective adecvate pentru a 
aduce produsul în conformitate cu acele 
cerințe, pentru a retrage produsul de pe 
piață ori pentru a-l rechema în decursul 
unei perioade rezonabile, proporțională 
cu natura riscului și stabilită de 
autoritățile respective.

6. În cazul în care producătorul sau 
furnizorul de servicii nu întreprinde 
acțiunile corective adecvate în termenul 
menționat la alineatul (5), autoritățile de 
supraveghere a pieței iau măsuri 
provizorii corespunzătoare pentru a 
interzice sau a restrânge punerea la 
dispoziție a produsului pe piețele 
naționale sau pentru a retrage sau a 
rechema produsul de pe piață.

7. Autoritățile de supraveghere a pieței 
organizează verificări adecvate cu privire 
la conformitatea produsului și obligă 
producătorii sau furnizorii de servicii să 
retragă de pe piață produsele neconforme. 
Când identifică produsele care urmează 
să facă obiectul verificării de 
conformitate, autoritățile naționale de 
certificare acordă prioritate produselor cu 
risc ridicat pentru consumatori, 
produselor cu noi tehnologii integrate 
și/sau produselor cu o cotă de vânzare 
ridicată.

Or. en

Justificare

One of the key reasons behind the increase of cyberattacks is the lack of security 
functionalities incorporated in the design of the connected products and/or services. Today, 
most of the connected devices available in the EU’s single market are designed and 
manufactured without the most basic security features embedded in their software. In order to 
trust the Internet of Things, consumers must be assured that the connected products they 
purchase or services they use are secure and protected from software and hardware 
vulnerabilities. To ensure a high-level of security by design and by default, a minimum set of 
requirements for security should be binding for all connected products as a condition for 
putting them on the market. Such a horizontal and binding framework should be established 
as a complement of existing and pending legislation that requires cybersecurity measures 
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such as the General Data Protection Regulation and the proposal for a European Electronic 
Communication Code.

Amendamentul 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei, ENISA pregătește o propunere 
de sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolele 45, 46 și 47 
din prezentul regulament. Statele membre 
sau Grupul pentru certificare europeană de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „Grupul”) instituit în temeiul 
articolului 53 pot propune Comisiei 
pregătirea unei propuneri de sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică.

1. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei, ENISA pregătește o propunere 
de sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolele 45, 46 și 47 
din prezentul regulament.
Solicitarea Comisiei de a pregăti o 
propunere de sistem european de 
certificare de securitate cibernetică ar 
trebui să fie justificată de unul sau mai 
multe dintre următoarele motive:
a) sistemele existente de certificare de 
securitate cibernetică fragmentează piața 
internă;
b) există o nevoie actuală sau previzibilă 
de a sprijini legislația Uniunii;
c) există o solicitare consensuală din 
partea statelor membre, a Grupului pentru 
certificare europeană de securitate 
cibernetică (denumit în continuare 
„Grupul”) instituit în temeiul articolului 53
sau din partea Grupului permanent al 
părților interesate instituit în temeiul 
articolului 20; Comisia Europeană se 
asigură că solicitarea adresată de un stat 
membru reflectă o participare echilibrată 
a părților interesate vizate, cum ar fi 
industriile, inclusiv IMM-urile, 
sindicatele, societatea civilă și 
organizațiile de consumatori. În acest 
sens, statele membre asigură măsuri 
adecvate pentru a permite părților să fie 
consultate la nivel național cu privire la 
procesul de pregătire și monitorizare a 
sistemelor de certificare.
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Or. en

Amendamentul 411
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei, ENISA pregătește o propunere 
de sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolele 45, 46 și 47 
din prezentul regulament. Statele membre 
sau Grupul pentru certificare europeană de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „Grupul”) instituit în temeiul 
articolului 53 pot propune Comisiei 
pregătirea unei propuneri de sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică.

1. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei sau a Grupului pentru 
certificare europeană de securitate 
cibernetică, ENISA pregătește o propunere 
de sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolele 45, 46 și 47 
din prezentul regulament. Statele membre 
sau Grupul pentru certificare europeană de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „Grupul”) instituit în temeiul 
articolului 53 pot propune Comisiei 
pregătirea unei propuneri de sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică. Comisia și Grupurile pentru 
certificare europeană de securitate 
cibernetică iau în considerare propunerile 
pentru un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică propus de 
platformele de consultare a părților 
interesate.

Or. en

Amendamentul 412
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei, ENISA pregătește o propunere 
de sistem european de certificare de 

1. ENISA pregătește o propunere de 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică ce îndeplinește cerințele 
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securitate cibernetică ce îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolele 45, 46 și 47 
din prezentul regulament. Statele membre 
sau Grupul pentru certificare europeană de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „Grupul”) instituit în temeiul 
articolului 53 pot propune Comisiei 
pregătirea unei propuneri de sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică.

prevăzute la articolele 45, 46 și 47 din 
prezentul regulament. Statele membre sau 
Grupul pentru certificare europeană de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „Grupul”) instituit în temeiul 
articolului 53 propun pregătirea unei 
propuneri de sistem care să intre sub 
incidența articolului 45 alineatul (1) litera 
(c), în timp ce Grupul de certificare al 
părților interesate, instituit în temeiul 
articolului [20b], propune ENISA și
Comisiei pregătirea unei propuneri de 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică care să intre sub incidența 
articolului 45 alineatul (1) literele (a) sau 
(b).

Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă instituirea Grupului de certificare al părților interesate.

Amendamentul 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei, ENISA pregătește o propunere 
de sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolele 45, 46 și 47 
din prezentul regulament. Statele membre 
sau Grupul pentru certificare europeană de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „Grupul”) instituit în temeiul 
articolului 53 pot propune Comisiei 
pregătirea unei propuneri de sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică.

1. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei, ENISA pregătește o propunere 
de sistem european de certificare de 
securitate informatică ce îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolele 45, 46 și 47 
din prezentul regulament. Statele membre,
Grupul pentru certificare europeană de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „Grupul”) instituit în temeiul 
articolului 53 sau Grupul permanent al 
părților interesate instituit în temeiul 
articolului 20 pot propune Comisiei 
pregătirea unei propuneri de sistem 
european de certificare de securitate 
informatică.
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Or. en

Justificare

Ar trebui să existe un număr rezonabil de modalități pentru a propune pregătirea unei 
propuneri de certificare europeană de securitate informatică, iar adăugarea Grupului 
permanent al părților interesate sporește suficient numărul organismelor competente care 
oferă mai multe căi, asigurând în același timp un proces competent și echitabil.

Amendamentul 414
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei, ENISA pregătește o propunere 
de sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolele 45, 46 și 47 
din prezentul regulament. Statele membre 
sau Grupul pentru certificare europeană de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „Grupul”) instituit în temeiul 
articolului 53 pot propune Comisiei 
pregătirea unei propuneri de sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică.

1. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei, ENISA pregătește o propunere 
de sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolele 45, 46 și 47 
din prezentul regulament. Statele membre 
sau Grupul pentru certificare europeană de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „Grupul”) instituit în temeiul 
articolului 53 sau alte părți interesate din 
industrie pot propune Comisiei pregătirea 
unei propuneri de sistem european de 
certificare de securitate cibernetică.

Or. en

Amendamentul 415
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei, ENISA pregătește o propunere 
de sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce îndeplinește 

1. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei, ENISA pregătește o propunere 
de sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce îndeplinește 
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cerințele prevăzute la articolele 45, 46 și 47 
din prezentul regulament. Statele membre 
sau Grupul pentru certificare europeană de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „Grupul”) instituit în temeiul 
articolului 53 pot propune Comisiei 
pregătirea unei propuneri de sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică.

cerințele prevăzute la articolele 45, 46 și 47 
din prezentul regulament. Statele membre,
Grupul pentru certificare europeană de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „Grupul”) instituit în temeiul 
articolului 53 sau reprezentanții sectorului 
în Europa pot propune Comisiei pregătirea 
unei propuneri de sistem european de 
certificare de securitate cibernetică.

Or. fr

Amendamentul 416
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei, ENISA pregătește o propunere 
de sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolele 45, 46 și 
47 din prezentul regulament. Statele 
membre sau Grupul pentru certificare 
europeană de securitate cibernetică 
(denumit în continuare „Grupul”) instituit 
în temeiul articolului 53 pot propune 
Comisiei pregătirea unei propuneri de 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică.

1. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei, Organizația de standardizare 
europeană (ESO) pregătește o propunere 
de sistem european de certificare de 
securitate cibernetică. Statele membre sau 
Grupul pentru certificare europeană de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „Grupul”) instituit în temeiul 
articolului 53 pot propune Comisiei 
pregătirea unei propuneri de sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică.

Or. en

Amendamentul 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia, în urma organizării unei 
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consultări deschise și transparente cu 
părțile interesate relevante, adoptă și 
publică un program de lucru multianual 
al Uniunii pentru sistemele europene de 
certificare de securitate cibernetică, în 
care se identifică acțiuni comune ce 
urmează să fie întreprinse la nivelul 
Uniunii și priorități strategice. Programul 
de lucru include, în special, o listă de 
priorități pentru produsele, procesele și 
serviciile TIC identificate care fac 
obiectul unui sistem european de 
certificare de securitate cibernetică. 
Înaintea adoptării programului de lucru, 
Comisia consultă ENISA și ține seama cât 
se poate de mult de avizul acesteia.

Or. en

Amendamentul 418
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante și cooperează 
îndeaproape cu Grupul. Grupul furnizează 
pentru ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA definește 
obiectivele de securitate, cerințele de 
securitate și elementele propunerii de 
sistem. Toate aspectele privind 
procedurile de evaluare a conformității 
vor fi definite de Comisie, pe baza 
constatărilor ENISA. În acest sens, 
ENISA cooperează îndeaproape cu părțile 
interesate din industrie și consultă toate 
părțile interesate relevante și cooperează 
îndeaproape cu Grupul. Grupul furnizează 
pentru ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar. Dacă este cazul, ENISA 
poate, în plus, să înființeze un grup de 
lucru de certificare al părților interesate, 
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alcătuit din membri ai grupului 
permanent al părților interesate, din 
părțile interesate din industrie – pentru a 
asigura o abordare coordonată de 
industrie – și din orice alte părți interesate 
relevante, pentru a oferi consiliere de 
specialitate în domeniile acoperite de o 
anumită propunere de sistem;

Or. en

Amendamentul 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante și cooperează 
îndeaproape cu Grupul. Grupul furnizează 
pentru ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante, inclusiv 
asociațiile de consumatori, și cooperează 
îndeaproape cu Grupul și cu grupul 
permanent al părților interesate. Grupul și 
grupul permanent al părților interesate
furnizează pentru ENISA asistența și 
consilierea de specialitate solicitate de 
aceasta în ceea ce privește pregătirea 
propunerii de sistem, inclusiv prin 
furnizarea de avize atunci când este 
necesar. Atunci când pregătește fiecare 
propunere de sistem, ENISA definește o 
listă de verificare a riscurilor și a 
elementelor de securitate cibernetică 
pentru a combate aceste riscuri în mod 
eficient.

Or. en

Amendamentul 420
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
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Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante și cooperează 
îndeaproape cu Grupul. Grupul furnizează 
pentru ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante, cooperează 
îndeaproape cu Grupul și ia în considerare 
standardele naționale și internaționale 
deja existente, inclusiv acordurile 
informale din cadrul asociațiilor din 
industrie, pentru a evita suprapunerile. 
Grupul furnizează pentru ENISA asistența 
și consilierea de specialitate solicitate de 
aceasta în ceea ce privește pregătirea 
propunerii de sistem, inclusiv prin 
furnizarea de avize atunci când este 
necesar.

Or. en

Amendamentul 421
Nadine Morano

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante și cooperează 
îndeaproape cu Grupul. Grupul furnizează 
pentru ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă, în mod 
transparent, toate părțile interesate 
relevante și cooperează îndeaproape cu 
Grupul, cu grupul permanent al părților 
interesate și, pentru fiecare propunere de 
sistem, cu o platformă de consultare ad-
hoc. Grupul și grupul permanent al 
părților interesate furnizează pentru 
ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

Or. fr
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Justificare

Diferitele procese de consultare au un rol esențial pentru a-i reuni și pentru a-i implica 
îndeaproape pe experții care participă la propunerea de sistem vizată și pentru a pune la 
dispoziția ENISA cunoștințele și experiența acestora privind produsul sau serviciul în cauză.

Amendamentul 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate
părțile interesate relevante și cooperează 
îndeaproape cu Grupul. Grupul furnizează 
pentru ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante, precum și 
organizațiile de consumatori, grupul de 
lucru instituit în temeiul articolului 29 și, 
după caz, Comitetul european pentru 
protecția datelor și cooperează 
îndeaproape cu Grupul. Grupul furnizează 
pentru ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

Or. en

Justificare

Pe baza avizului AEPD. Este extrem de important să se creeze sinergii tehnice și de 
guvernanță, astfel ca certificările din cadrul european de certificare a securității cibernetice 
și RGPD să nu fie percepute ca fiind contradictorii sau fără legătură de către organizațiile 
care depun eforturi pentru a respecta instrumentele relevante.

Amendamentul 423
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante și cooperează 
îndeaproape cu Grupul. Grupul furnizează 
pentru ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante în cadrul unui 
proces oficial, standardizat și transparent
și cooperează îndeaproape cu Grupul. 
Grupul și toate părțile interesate relevante
furnizează pentru ENISA asistența și 
consilierea de specialitate solicitate de 
aceasta în ceea ce privește pregătirea 
propunerii de sistem, inclusiv prin 
furnizarea de avize atunci când este 
necesar.

Or. en

Amendamentul 424
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante și cooperează 
îndeaproape cu Grupul. Grupul furnizează 
pentru ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante și cooperează 
îndeaproape cu Grupul și cu platformele 
de consultare a părților interesate. Grupul 
furnizează pentru ENISA asistența și 
consilierea de specialitate solicitate de 
aceasta în ceea ce privește pregătirea 
propunerii de sistem, inclusiv prin 
furnizarea de avize atunci când este 
necesar.

Or. en

Amendamentul 425
Martina Werner

Propunere de regulament
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Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante și cooperează 
îndeaproape cu Grupul. Grupul furnizează 
pentru ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante în cadrul unor 
procese de consultare transparente și 
cooperează îndeaproape cu Grupul. Grupul 
furnizează pentru ENISA asistența și 
consilierea de specialitate solicitate de 
aceasta în ceea ce privește pregătirea 
propunerii de sistem, inclusiv prin 
furnizarea de avize atunci când este 
necesar.

Or. en

Amendamentul 426
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante și cooperează 
îndeaproape cu Grupul. Grupul furnizează 
pentru ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante în conformitate 
cu articolul 20a și cooperează îndeaproape 
cu Grupul. Grupul furnizează pentru 
ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

Or. en

Amendamentul 427
András Gyürk

Propunere de regulament
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Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când pregătește propunerile 
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, ENISA consultă toate 
părțile interesate relevante și cooperează 
îndeaproape cu Grupul. Grupul furnizează 
pentru ENISA asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

2. Atunci când pregătește primul 
proiect menționat la alineatul (1) din 
prezentul articol, Organizația de 
standardizare europeană consultă toate 
părțile interesate relevante și cooperează 
îndeaproape cu Grupul. Grupul furnizează 
pentru Organizația de standardizare 
europeană asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de aceasta în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

Or. en

Amendamentul 428
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când pregătește 
propunerile de sisteme menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol, ENISA 
consultă toate părțile interesate relevante și
cooperează îndeaproape cu Grupul.
Grupul furnizează pentru ENISA 
asistența și consilierea de specialitate 
solicitate de aceasta în ceea ce privește 
pregătirea propunerii de sistem, inclusiv 
prin furnizarea de avize atunci când este 
necesar.

2. Înainte de pregătirea propunerilor
de sisteme menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol, Comisia organizează o 
consultare publică deschisă pentru toate 
părțile interesate relevante. Atunci când 
pregătește consultarea, Comisia
cooperează îndeaproape cu Grupul 
european pentru certificarea de securitate 
cibernetică, cu ENISA și cu Grupul de 
certificare al părților interesate.

Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă instituirea Grupului de certificare al părților interesate.
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Amendamentul 429
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Grupul european pentru 
certificarea de securitate cibernetică și 
Grupul de certificare al părților interesate 
furnizează asistența și consilierea de 
specialitate solicitate de ENISA în ceea ce 
privește pregătirea propunerii de sistem 
european de securitate cibernetică, 
inclusiv prin furnizarea de avize atunci 
când este necesar.

Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă instituirea Grupului de certificare al părților interesate.

Amendamentul 430
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. În afară de propunerea unui 
sistem care intră sub incidența articolului 
45 alineatul (1) literele (a) și (b), Grupul 
de certificare al părților interesate este 
consultat de Comisie și i se solicită 
aprobarea înainte de adoptarea finală a 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică. Același lucru se 
aplică și în cazul propunerii unui sistem 
care intră sub incidența articolului 45 
alineatul (1) litera (c) în ceea ce privește 
Grupul european pentru certificarea de 
securitate cibernetică.
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Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă instituirea Grupului de certificare al părților interesate.

Amendamentul 431
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Atunci când pregătește o 
propunere de sistem, ENISA, pe baza 
consilierii acordate de Grupul european 
pentru certificarea de securitate 
cibernetică și de Grupul de certificare al 
părților interesate, pentru propunerile lor 
de sisteme respective, stabilește un 
calendar cu data la care propunerea de 
sistem specifică intră în vigoare. 
Nerespectarea acestui termen-limită 
atrage după sine anularea și revocarea 
propunerii de sistem.

Or. en

Justificare

În scopul planificării investițiilor pe termen lung, părțile interesate stabilesc de comun acord 
un calendar specific pentru introducerea de noi propuneri de sisteme europene de certificare. 
Dispozițiile legate de termenul-limită vor stimula adoptarea în timp util a unor astfel de 
sisteme.

Amendamentul 432
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. ENISA transmite Comisiei 3. ENISA transmite Comisiei 
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propunerea de sistem european de 
certificare de securitate cibernetică, 
pregătită în conformitate cu alineatul (2) 
din prezentul articol.

propunerea de sistem european de 
certificare de securitate cibernetică, 
pregătită în conformitate cu alineatul (2) 
din prezentul articol. ENISA include în 
informațiile furnizate Comisiei orice 
observație sau rezervă formulată de 
membrii grupului.

Or. en

Amendamentul 433
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. ENISA transmite Comisiei 
propunerea de sistem european de 
certificare de securitate cibernetică, 
pregătită în conformitate cu alineatul (2) 
din prezentul articol.

3. ENISA transmite Comisiei fără 
întârziere propunerea de sistem european 
de certificare de securitate cibernetică, 
pregătită în conformitate cu alineatul (2) 
din prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia, pe baza propunerii de 
sistem prezentate de ENISA, poate adopta 
acte de punere în aplicare, în conformitate 
cu articolul 55 alineatul (1), care să 
prevadă sisteme europene de certificare de 
securitate cibernetică pentru produsele și 
serviciile TIC, care îndeplinesc cerințele 
prevăzute la articolele 45, 46 și 47 din 
prezentul regulament.

4. Comisia, pe baza propunerii de 
sistem prezentate de ENISA, poate adopta 
acte de punere în aplicare, în conformitate 
cu articolul 55 alineatul (1), care să 
prevadă sisteme europene de certificare de 
securitate cibernetică pentru produsele și 
serviciile TIC, care îndeplinesc cerințele 
prevăzute la articolele 45, 46 și 47 din 
prezentul regulament. Comisia poate 
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consulta Comitetul european pentru 
protecția datelor și ține seama de opinia 
acestuia înainte de a adopta aceste acte de 
punere în aplicare.

Or. en

Justificare

Pe baza avizului AEPD. Prezentul amendament asigură coerența între certificările din cadrul 
european de certificare a securității cibernetice și RGPD.

Amendamentul 435
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia, pe baza propunerii de 
sistem prezentate de ENISA, poate adopta 
acte de punere în aplicare, în conformitate 
cu articolul 55 alineatul (1), care să 
prevadă sisteme europene de certificare de 
securitate cibernetică pentru produsele și 
serviciile TIC, care îndeplinesc cerințele 
prevăzute la articolele 45, 46 și 47 din 
prezentul regulament.

4. Comisia, pe baza propunerii de 
sistem prezentate de ENISA, poate adopta 
acte de punere în aplicare, în conformitate 
cu articolul 55 alineatul (1), care să 
prevadă sisteme europene de certificare de 
securitate cibernetică pentru produsele, 
procesele și serviciile TIC, care 
îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 
45, 46 și 47 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 436
Martina Werner

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia, pe baza propunerii de 
sistem prezentate de ENISA, poate adopta 
acte de punere în aplicare, în conformitate 
cu articolul 55 alineatul (1), care să 
prevadă sisteme europene de certificare de 
securitate cibernetică pentru produsele și 

4. Comisia, pe baza propunerii de 
sistem prezentate de ENISA, poate adopta 
acte de punere în aplicare, în conformitate 
cu articolul 55 alineatul (1), care să 
prevadă sisteme europene de certificare de 
securitate cibernetică pentru produsele, 
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serviciile TIC, care îndeplinesc cerințele 
prevăzute la articolele 45, 46 și 47 din 
prezentul regulament.

procesele și serviciile TIC, care 
îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 
45, 46 și 47 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 437
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia, pe baza propunerii de 
sistem prezentate de ENISA, poate adopta 
acte de punere în aplicare, în conformitate 
cu articolul 55 alineatul (1), care să 
prevadă sisteme europene de certificare de 
securitate cibernetică pentru produsele și 
serviciile TIC, care îndeplinesc cerințele 
prevăzute la articolele 45, 46 și 47 din 
prezentul regulament.

4. Comisia, pe baza propunerii de 
sistem prezentate de ENISA, poate adopta 
acte de punere în aplicare, în conformitate 
cu articolul 55 alineatul (1), care să 
prevadă sisteme europene de certificare de 
securitate cibernetică pentru produsele, 
procesele și serviciile TIC, care 
îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 
45, 46 și 47 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 438
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia, pe baza propunerii de 
sistem prezentate de ENISA, poate adopta 
acte de punere în aplicare, în conformitate 
cu articolul 55 alineatul (1), care să 
prevadă sisteme europene de certificare de 
securitate cibernetică pentru produsele și
serviciile TIC, care îndeplinesc cerințele 
prevăzute la articolele 45, 46 și 47 din 
prezentul regulament.

4. Comisia, pe baza propunerii de 
sistem prezentate de ENISA, poate adopta 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 55 alineatul (1), care să prevadă 
sisteme europene de certificare de 
securitate cibernetică pentru produsele, 
serviciile și procesele TIC, care 
îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 
45, 46 și 47 din prezentul regulament.
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Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că colegiuitorii își pot exercita competențele de control, Comisiei i se 
acordă dreptul de a emite acte delegate.

Amendamentul 439
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. ENISA întreține un site web dedicat 
care oferă informații și publicitate privind 
sistemele europene de certificare de 
securitate cibernetică.

5. ENISA întreține un site web dedicat 
care oferă informații și publicitate privind 
sistemele europene de certificare de 
securitate cibernetică. De asemenea, 
ENISA depune toate eforturile pentru a 
furniza consumatorilor informații 
relevante privind sistemele de certificare 
aplicabile, de exemplu oferind orientări și 
recomandări pentru piețele online și 
offline.

Or. en

Amendamentul 440
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. ENISA întreține un site web dedicat 
care oferă informații și publicitate privind 
sistemele europene de certificare de 
securitate cibernetică.

5. ENISA întreține un site web 
dedicat, în conformitate cu Directiva (UE) 
2016/2102, care oferă informații și 
publicitate privind sistemele europene de 
certificare de securitate cibernetică,
retragerea și expirarea oricărui sistem de 
certificare și produsele, procesele, 
serviciile și sistemele TIC certificate.

Or. en



AM\1152206RO.docxx 33/131 PE621.098v01-00

RO

Amendamentul 441
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Comisia poate încheia, în numele 
Uniunii Europene, acorduri de 
recunoaștere reciprocă a certificatelor cu 
piețe străine sau țări terțe. Astfel de 
acorduri de recunoaștere reciprocă se 
încheie în conformitate cu aceeași 
procedură de elaborare și adoptare, cu 
excepția cazului în care prezentul articol 
prevede dispoziții contrare privind 
sistemele.

Or. en

Amendamentul 442
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. ENISA, acordând o atenție 
deosebită avizului Grupului, se asigură că 
orice propunere de sisteme europene de 
securitate cibernetică nu împiedică 
concurența efectivă prin crearea de 
obstacole în calea intrării pe piață a 
noilor întreprinderi și produse.

Or. en

Amendamentul 443
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen
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Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Sistemele adoptate sunt revizuite 
și, dacă este necesar, sunt actualizate 
periodic în cooperare cu părțile interesate 
relevante și cu Grupul în cadrul structurii 
instituite în temeiul prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 444
Martina Werner

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Agenția revizuiește sistemele 
adoptate la cererea Grupului, a Comisiei 
sau cel puțin o dată la cinci ani, ținând 
seama de feedbackul primit de la părțile 
interesate relevante.

Or. en

Amendamentul 445
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. ENISA asigură mecanismele, 
orientările și procedurile necesare pentru 
adaptarea și actualizarea sistemelor 
europene de securitate cibernetică cu 
scopul de a se adapta noilor evoluții în 
domeniul tehnologiei cibernetice.
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Or. en

Amendamentul 446
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică este conceput astfel 
încât să ia în considerare, după caz, 
următoarele obiective de securitate:

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică este conceput astfel 
încât să ia în considerare, după caz, 
următoarele obiective de securitate pentru 
a asigura disponibilitatea, integritatea și 
confidențialitatea serviciilor:

Or. en

Amendamentul 447
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică este conceput astfel 
încât să ia în considerare, după caz, 
următoarele obiective de securitate:

Un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică este conceput astfel 
încât să ia în considerare, după caz, 
obiective legate de următoarele categorii:

Or. en

Amendamentul 448
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să protejeze datele stocate, 
transmise sau prelucrate într-un alt mod 
împotriva stocării, prelucrării, accesului 
sau divulgării accidentale sau 
neautorizate;

(a) Pentru produsele care corespund 
nivelului de asigurare de bază sau 
nivelului de certificare bazată pe 
declarația pe propria răspundere, 
echipamentele electronice de larg 
consum, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 [alineatul (11) a (nou)]. 
Sistemele europene de certificare de 
securitate cibernetică pentru această 
categorie sprijină adoptarea și 
comercializarea de standarde 
internaționale dinspre piața unică și către 
aceasta.

Or. en

Justificare

Pentru a îndeplini obiectivele regulamentului propus și, în special, valabilitatea sa în timp, 
obiectivele de securitate ar trebui să fie definite mai degrabă în funcție de aplicațiile 
produsului, iar nu de caracteristicile existente ale unui produs.

Amendamentul 449
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să protejeze datele stocate, 
transmise sau prelucrate într-un alt mod 
împotriva distrugerii accidentale sau 
neautorizate, a pierderii sau modificării 
accidentale;

(b) Pentru produsele care corespund 
nivelului de asigurare substanțial, 
produsele, serviciile și procesele TIC care 
realizează un sistem de control industrial 
sau care sunt utilizate în robotică și în 
vehiculele autonome sau echipamentele 
terminale software și hardware utilizate 
pentru furnizarea de servicii esențiale 
pentru operatori, astfel cum sunt definite 
în Directiva (UE) 2016/1148. Sistemele 
europene de certificare de securitate 
informatică pentru această categorie se 
bazează pe standardele internaționale.
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Or. en

Justificare

Pentru a îndeplini obiectivele regulamentului propus și, în special, valabilitatea sa în timp, 
obiectivele de securitate ar trebui să fie definite mai degrabă în funcție de aplicațiile 
produsului, iar nu de caracteristicile existente ale unui produs.

Amendamentul 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să asigure că persoanele, 
programele sau dispozitivele autorizate 
pot avea acces numai la datele, serviciile 
sau funcțiile la care se referă drepturile 
lor de acces;

(c) Pentru produsele care corespund 
nivelului de certificare ridicat, produsele, 
serviciile și procesele TIC utilizate de 
administrația publică a unui stat membru. 
Sistemele europene de certificare de 
securitate cibernetică pentru această 
categorie se bazează pe standardele 
internaționale, standardele naționale sau 
multilaterale existente utilizate de statele 
membre.

Or. en

Justificare

Pentru a îndeplini obiectivele regulamentului propus și, în special, valabilitatea sa în timp, 
obiectivele de securitate ar trebui să fie definite mai degrabă în funcție de aplicațiile 
produsului, iar nu de caracteristicile existente ale unui produs.

Amendamentul 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să asigure că persoanele, (c) să asigure că persoanele, 
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programele sau dispozitivele autorizate pot 
avea acces numai la datele, serviciile sau 
funcțiile la care se referă drepturile lor de 
acces;

programele sau dispozitivele autorizate pot 
avea acces numai la datele, serviciile sau 
funcțiile la care se referă drepturile lor de 
acces și că există un proces de identificare 
și documentare a tuturor dependențelor și 
vulnerabilităților produselor, proceselor și 
serviciilor TIC;

Or. en

Justificare

Este nevoie de un proces de depistare a vulnerabilităților pentru a asigura prevenirea 
incidentelor.

Amendamentul 452
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să înregistreze datele, funcțiile sau 
serviciile care au fost comunicate, 
momentul în care au fost comunicate 
acestea și autorul comunicării;

eliminat

Or. en

Amendamentul 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să înregistreze datele, funcțiile sau 
serviciile care au fost comunicate, 
momentul în care au fost comunicate 
acestea și autorul comunicării;

(d) să asigure că produsele, procesele 
și serviciile TIC nu conțin vulnerabilități 
exploatabile cunoscute și că rezistă la un 
nivel definit de atac;
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Or. en

Justificare

Ca urmare a literei anterioare, odată depistată o vulnerabilitate, trebuie să existe o 
soluție/corecție de bună calitate.

Amendamentul 454
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să asigure că este posibil să se 
verifice care sunt datele, serviciile sau 
funcțiile care au fost accesate sau 
utilizate, în ce moment și de către cine;

eliminat

Or. en

Amendamentul 455
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să restabilească disponibilitatea 
datelor, serviciilor și funcțiilor și accesul 
la acestea în timp util în caz de incident 
fizic sau tehnic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 456
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propunere de regulament
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Articolul 45 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să asigure că produsele și serviciile 
TIC sunt furnizate cu un software 
actualizat care nu conține vulnerabilități 
cunoscute și că sunt prevăzute mecanisme 
pentru actualizări securizate ale software-
ului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să asigure că produsele și serviciile 
TIC sunt furnizate cu un software 
actualizat care nu conține vulnerabilități 
cunoscute și că sunt prevăzute mecanisme 
pentru actualizări securizate ale software-
ului.

(g) să asigure că produsele și serviciile 
TIC sunt furnizate cu software și hardware
actualizate, care nu conțin vulnerabilități 
cunoscute; să asigure că acestea au fost 
proiectate și implementate astfel încât să 
limiteze în mod eficient susceptibilitatea 
lor la vulnerabilități și să asigure că sunt 
prevăzute cu mecanisme pentru actualizări 
securizate ale software-ului, inclusiv 
actualizări automate de securitate și 
posibilitatea actualizării hardware-ului;

Or. en

Justificare

Asigurarea faptului că nu există vulnerabilități cunoscute este un prim pas pozitiv, însă o 
gestionare eficientă va include mijloace de combatere a vulnerabilităților necunoscute.

Amendamentul 458
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să asigure că produsele și serviciile
TIC sunt furnizate cu un software 
actualizat care nu conține vulnerabilități
cunoscute și că sunt prevăzute mecanisme 
pentru actualizări securizate ale software-
ului.

(g) să faciliteze echiparea produselor
și a serviciilor TIC cu software și 
hardware actualizate, existența unor 
actualizări adecvate și oportune care 
remediază vulnerabilitățile cunoscute și 
punerea la dispoziție a unor mecanisme 
pentru actualizări securizate ale software-
ului și hardware-ului.

Or. en

Amendamentul 459
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera h – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) h) să asigure că produsele și 
serviciile TIC sunt elaborate în 
conformitate cu cerințele de securitate ale 
sistemului specific

Or. en

Amendamentul 460
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) să asigure că mediul pentru 
produsele și serviciile TIC este împărțit în 
subsisteme și subrețele mai mici, pentru a-
l face mai ușor de gestionat în scopul 
protejării și pentru a reduce daunele în 
cazul unui incident.

Or. en
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Amendamentul 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) să asigure că mediul pentru 
produsele și serviciile TIC este împărțit în 
subsisteme și subrețele mai mici, pentru a-
l face mai ușor de gestionat în scopul 
protejării și pentru a reduce daunele în 
cazul unui incident.

Or. en

Amendamentul 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) să asigure că produsele, procesele, 
serviciile și sistemele TIC sunt dezvoltate 
și operate în conformitate cu principiul 
securității de la stadiul conceperii și în 
mod implicit și cu obligațiile definite la 
articolul -43.

Or. en

Amendamentul 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 

1. Fără a aduce atingere obligațiilor 
de securitate definite la articolul -43, un 
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sau mai multe dintre următoarele niveluri 
de asigurare: de bază, substanțial și/sau 
ridicat, pentru produsele și serviciile TIC 
din cadrul sistemului respectiv.

sistem european de certificare de securitate 
cibernetică poate stabili unul sau mai multe 
dintre următoarele niveluri de asigurare 
bazate pe riscuri: sigur în mod funcțional, 
sigur în mod substanțial și/sau foarte 
sigur, pentru produsele, procesele, 
serviciile și sistemele TIC din cadrul 
sistemului respectiv. Nivelul de asigurare 
se bazează pe lista de verificare a 
riscurilor și pe elementele de securitate 
cibernetică corespunzătoare identificate 
de ENISA în conformitate cu articolul 44 
alineatul (2), care sunt disponibile în 
produsul, procesul, serviciul sau sistemul 
TIC căruia i se aplică sistemul de 
certificare.

Or. en

Amendamentul 464
Nadine Morano

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri 
de asigurare: de bază, substanțial și/sau 
ridicat, pentru produsele și serviciile TIC 
din cadrul sistemului respectiv.

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri 
de asigurare bazate pe riscuri, în funcție 
de contextul și de utilizarea preconizată a 
produselor, a proceselor și a serviciilor 
TIC : de bază, substanțial și/sau ridicat.
Metodele de evaluare a conformității care 
pot fi utilizate trebuie să fie specificate 
printre elementele fiecărui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică, pe baza unei analize a 
riscurilor.

Or. fr
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Justificare

Este preferabil ca metodele de evaluare a conformității care pot fi utilizate să nu fie stabilite 
în prealabil, într-o manieră generală, ci să fie stabilite de la caz la caz și în funcție de tipul de 
produs sau de serviciu, ținând seama de contextul de utilizare.

Amendamentul 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri 
de asigurare: de bază, substanțial și/sau 
ridicat, pentru produsele și serviciile TIC 
din cadrul sistemului respectiv.

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri 
de asigurare: de bază, substanțial și/sau 
ridicat, pentru produsele și serviciile TIC 
din cadrul sistemului respectiv. Un sistem 
de certificare cu diverse niveluri de 
asigurare este însoțit de informații care 
explică riscul care persistă la fiecare nivel 
de asigurare și nevoia consumatorilor de 
a fi în permanență vigilenți și conștienți 
de amenințările cibernetice.

Or. en

Justificare

Consumatorii sunt expuși riscului de a crede că un produs sau un serviciu TIC cu un nivel 
ridicat de asigurare presupune faptul că produsul sau serviciul este protejat complet 
împotriva amenințărilor cibernetice. Consumatorii și întreprinderile ar trebui să rămână 
mereu vigilenți și conștienți de faptul că până și produsele sau serviciile cu nivel ridicat de 
asigurare sunt expuse riscului unui incident cibernetic dacă nu se respectă cele mai bune 
practici.

Amendamentul 466
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri 
de asigurare: de bază, substanțial și/sau 
ridicat, pentru produsele și serviciile TIC 
din cadrul sistemului respectiv.

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri 
de asigurare bazate pe riscuri, în funcție 
de contextul și de utilizarea preconizată a 
produselor, a proceselor și a serviciilor 
TIC: de bază, substanțial și/sau ridicat.

Or. fr

Amendamentul 467
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri 
de asigurare: de bază, substanțial și/sau 
ridicat, pentru produsele și serviciile TIC 
din cadrul sistemului respectiv.

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri 
bazate pe riscuri, în funcție de contextul și 
utilizarea preconizată a produselor, 
proceselor și serviciilor TIC: de bază, 
substanțial și/sau ridicat.

Or. en

Amendamentul 468
Dan Nica, Miroslav Poche

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri 
de asigurare: de bază, substanțial și/sau 
ridicat, pentru produsele și serviciile TIC 
din cadrul sistemului respectiv.

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică stabilește criterii 
de răspundere pentru unul sau mai multe 
dintre următoarele niveluri de asigurare: de 
bază, substanțial și/sau ridicat, pentru 
produsele și serviciile TIC din cadrul 
sistemului respectiv.

Or. en
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Amendamentul 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri
de asigurare: de bază, substanțial și/sau 
ridicat, pentru produsele și serviciile TIC 
din cadrul sistemului respectiv.

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili una 
sau mai multe cerințe de asigurare, în 
funcție de riscurile și de amenințările 
determinate de contextul în care urmează 
să funcționeze produsul, procesul sau 
serviciul.

Or. en

Amendamentul 470
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri
de asigurare: de bază, substanțial și/sau 
ridicat, pentru produsele și serviciile TIC 
din cadrul sistemului respectiv.

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili una 
sau mai multe cerințe de asigurare, în 
funcție de riscurile și de amenințările 
determinate de contextul în care urmează 
să funcționeze produsul, procesul sau 
serviciul.

Or. en

Amendamentul 471
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri 
de asigurare: de bază, substanțial și/sau 
ridicat, pentru produsele și serviciile TIC 
din cadrul sistemului respectiv.

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri 
de asigurare: de bază, substanțial și/sau 
ridicat, pentru produsele, serviciile și 
procesele TIC din cadrul sistemului 
respectiv.

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica sfera de aplicare și a asigura o aliniere corespunzătoare cu standardele 
internaționale existente, proiectul de regulament ar trebui să specifice faptul că viitoarele 
cadre de certificare voluntară acoperă atât „procese”, cât și „produse” și „servicii”.

Amendamentul 472
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri 
de asigurare: de bază, substanțial și/sau 
ridicat, pentru produsele și serviciile TIC 
din cadrul sistemului respectiv.

1. Un sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate stabili unul 
sau mai multe dintre următoarele niveluri 
de asigurare: de bază, intermediar și/sau 
ridicat, pentru produsele și serviciile TIC 
din cadrul sistemului respectiv.

Or. en

Amendamentul 473
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. ENISA identifică sau dezvoltă niveluri 
de asigurare ce urmează a fi stabilite în 
sistemele europene de certificare de 
securitate, după consultarea părților 
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interesate.

Or. en

Amendamentul 474
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Metodele de evaluare a 
conformității care pot fi utilizate trebuie 
să fie specificate printre elementele 
fiecărui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică, în conformitate cu 
articolul 47, pe baza unei analize a 
riscurilor.

Or. fr

Justificare

Pentru a crea condițiile necesare încrederii în recunoașterea reciprocă a certificatelor și 
armonizării sistemelor naționale de certificare, este necesară o definiție comună a nivelurilor 
de asigurare, în special în ceea ce privește metodele de evaluare corespunzătoare acestor 
niveluri.

Amendamentul 475
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Nivelurile de asigurare de bază, 
substanțial și ridicat îndeplinesc 
următoarele criterii:

eliminat

(a) nivelul de asigurare de bază se referă 
la un certificat emis în contextul unui 
sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 
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sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs 
sau serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de 
a reduce riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(b) nivelul de asigurare substanțial se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
substanțial de încredere în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs 
sau serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de 
a reduce substanțial riscul de incidente de 
securitate cibernetică;

(c) nivelul de asigurare ridicat se referă la 
un certificat emis în contextul unui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică ce asigură un grad mai ridicat 
de încredere, față de certificatele având 
un nivel de asigurare substanțial, în 
calitățile pretinse sau declarate în ceea ce 
privește securitatea cibernetică ale unui 
produs sau serviciu TIC și este 
caracterizat prin trimitere la specificații 
tehnice, la standarde și la proceduri 
conexe, inclusiv la controale tehnice, al 
căror scop este de a preveni riscul de 
incidente de securitate cibernetică;

Or. en

Amendamentul 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Nivelurile de asigurare de bază, 
substanțial și ridicat îndeplinesc 
următoarele criterii:

2. Nivelurile de asigurare se referă la 
un certificat emis în contextul unui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică ce asigură un grad 
corespunzător de încredere în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale produselor, 
proceselor și serviciilor TIC și este 
caracterizat prin trimitere la specificații 
tehnice, la standarde și la proceduri 
conexe, inclusiv la controale tehnice, al 
căror scop este de a reduce riscul de 
incidente de securitate cibernetică; nivelul 
de asigurare este definit de la caz la caz.

Or. en

Amendamentul 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Nivelurile de asigurare de bază, 
substanțial și ridicat îndeplinesc 
următoarele criterii:

2. Nivelurile de asigurare „sigur în 
mod funcțional”, „sigur în mod 
substanțial” și/sau „foarte sigur”
îndeplinesc următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 478
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Nivelurile de asigurare de bază, 
substanțial și ridicat îndeplinesc 
următoarele criterii:

2. Nivelurile de asigurare de bază, 
substanțial și ridicat îndeplinesc 
următoarele criterii și fac obiectul 
următoarelor metode de evaluare:
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Or. fr

Amendamentul 479
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Nivelurile de asigurare de bază, 
substanțial și ridicat îndeplinesc 
următoarele criterii:

2. Nivelurile de asigurare de bază, 
substanțial și ridicat îndeplinesc 
următoarele criterii și fac obiectul 
următoarelor metode de evaluare:

Or. fr

Amendamentul 480
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Nivelurile de asigurare de bază, 
substanțial și ridicat îndeplinesc 
următoarele criterii:

2. Nivelurile de asigurare de bază, 
intermediar și ridicat îndeplinesc 
următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nivelul de asigurare de bază se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 

eliminat
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sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs 
sau serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de 
a reduce riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

Or. en

Amendamentul 482
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nivelul de asigurare de bază se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 
sau declarate în ceea ce privește securitatea 
cibernetică ale unui produs sau serviciu 
TIC și este caracterizat prin trimitere la 
specificații tehnice, la standarde și la 
proceduri conexe, inclusiv la controale 
tehnice, al căror scop este de a reduce 
riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(a) nivelul de asigurare de bază se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 
sau declarate în ceea ce privește securitatea 
cibernetică ale unui produs sau serviciu 
TIC și este caracterizat prin trimitere la 
specificații tehnice, la standarde și la 
proceduri conexe, inclusiv la controale 
tehnice, al căror scop este de a reduce 
riscul de incidente de securitate 
cibernetică; un certificat având un nivel 
de asigurare de bază atestă faptul că 
riscurile cibernetice elementare cunoscute 
sunt acoperite. Metoda de evaluare se 
bazează pe revizuirea tehnică a 
documentației tehnice care însoțește un 
produs sau un serviciu al tehnologiei 
informației și comunicațiilor, realizată de 
un organism de evaluare a conformității;

Or. fr

Amendamentul 483
Evžen Tošenovský
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Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nivelul de asigurare de bază se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 
sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs 
sau serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de 
a reduce riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(a) nivelul de asigurare de bază se
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere;

Or. en

Amendamentul 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nivelul de asigurare de bază se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 
sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs 
sau serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de 
a reduce riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(a) certificatul pentru nivelul de 
asigurare de bază corespunde evaluării 
efectuate de către o terță parte, prin care 
se confirmă că sunt acoperite riscurile de 
bază ale incidentelor cibernetice pentru 
procese, produse sau servicii TIC;

Or. en
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Amendamentul 485
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nivelul de asigurare de bază se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 
sau declarate în ceea ce privește securitatea 
cibernetică ale unui produs sau serviciu 
TIC și este caracterizat prin trimitere la 
specificații tehnice, la standarde și la 
proceduri conexe, inclusiv la controale 
tehnice, al căror scop este de a reduce 
riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(a) nivelul de asigurare de bază se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 
sau declarate în ceea ce privește securitatea 
cibernetică ale unui produs sau serviciu 
TIC și este caracterizat prin trimitere la 
specificații tehnice, la standarde și la 
proceduri conexe, inclusiv la controale 
tehnice, al căror scop este de a reduce 
riscul de incidente de securitate 
cibernetică; Metoda de evaluare trebuie să 
se bazeze pe revizuirea tehnică a 
documentației tehnice care însoțește un 
produs sau un serviciu al tehnologiei 
informației și comunicațiilor, realizată de 
un organism de evaluare a conformității;

Or. fr

Amendamentul 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nivelul de asigurare de bază se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 
sau declarate în ceea ce privește securitatea 
cibernetică ale unui produs sau serviciu 
TIC și este caracterizat prin trimitere la 
specificații tehnice, la standarde și la 
proceduri conexe, inclusiv la controale 

(a) nivelul de asigurare „sigur în mod 
funcțional” se referă la un certificat emis 
în contextul unui sistem european de 
certificare de securitate cibernetică ce 
asigură un grad adecvat de încredere în 
calitățile pretinse sau declarate în ceea ce 
privește securitatea cibernetică ale unui 
produs sau serviciu TIC, corespunzând 
respectării obligațiilor de securitate 
definite la articolul [-43], conform 
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tehnice, al căror scop este de a reduce 
riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

principiului securității de la stadiul 
conceperii și în mod implicit, și este 
caracterizat prin trimitere la specificații 
tehnice, la standarde și la proceduri 
conexe, inclusiv la controale tehnice, al 
căror scop este de a reduce riscul de 
incidente de securitate cibernetică;

Or. en

Amendamentul 487
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nivelul de asigurare de bază se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 
sau declarate în ceea ce privește securitatea 
cibernetică ale unui produs sau serviciu 
TIC și este caracterizat prin trimitere la 
specificații tehnice, la standarde și la 
proceduri conexe, inclusiv la controale 
tehnice, al căror scop este de a reduce 
riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(a) nivelul de asigurare de bază se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 
sau declarate în ceea ce privește securitatea 
cibernetică ale unui dispozitiv electronic de 
consum și este caracterizat prin trimitere la 
specificații tehnice, la standarde și la 
proceduri internaționale conexe existente, 
inclusiv la controale tehnice, al căror scop 
este de a reduce riscul de incidente de 
securitate cibernetică;

Or. en

Justificare

Pentru crearea unui cadru de certificare funcțional, este important ca la definirea nivelurilor 
de asigurare să se aibă în vedere utilizarea unor standarde existente și adoptate pe scară 
largă. Astfel de standarde existente pot fi naționale, internaționale (ISO 27XXX) sau 
multilaterale (SOG-IS, criterii comune).

Amendamentul 488
Massimiliano Salini
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Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nivelul de asigurare de bază se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 
sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de 
a reduce riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(a) nivelul de risc de bază corespunde 
unui risc scăzut asociat unui produs, 
proces și serviciu TIC. Un nivel de risc 
scăzut există atunci când un atac asupra 
produsului, procesului și serviciului TIC 
nu compromite semnificativ 
disponibilitatea, autenticitatea, 
integritatea, confidențialitatea sau alte 
obiective importante precum sănătatea 
utilizatorilor sau a terților, mediul, 
protecția vieții private, alte interese 
juridice importante sau infrastructuri 
critice și sistemele sau produsele sale de 
sprijin.

Or. en

Amendamentul 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nivelul de asigurare de bază se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 
sau declarate în ceea ce privește securitatea 
cibernetică ale unui produs sau serviciu 
TIC și este caracterizat prin trimitere la 
specificații tehnice, la standarde și la 
proceduri conexe, inclusiv la controale 
tehnice, al căror scop este de a reduce 
riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(a) nivelul de asigurare de bază se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
limitat de încredere în calitățile pretinse 
sau declarate în ceea ce privește securitatea 
cibernetică ale unui dispozitiv de consum
și este caracterizat prin trimitere la 
specificații tehnice, la standarde și la 
proceduri internaționale conexe existente, 
inclusiv la controale tehnice, al căror scop 
este de a reduce riscul de incidente de 
securitate cibernetică;

Or. en
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Amendamentul 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) această evaluare include 
revizuirea documentației tehnice a 
produsului, serviciului sau procesului 
TIC;

Or. en

Amendamentul 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelul de asigurare substanțial se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
substanțial de încredere în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs 
sau serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de 
a reduce substanțial riscul de incidente de 
securitate cibernetică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 492
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelul de asigurare substanțial se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
substanțial de încredere în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
reduce substanțial riscul de incidente de 
securitate cibernetică;

(b) nivelul de asigurare substanțial se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
substanțial de încredere în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
reduce substanțial riscul de incidente de 
securitate cibernetică; un certificat având 
un nivel de asigurare substanțial atestă 
faptul că riscurile cunoscute de incidente 
cibernetice sunt acoperite și că produsul, 
serviciul sau sistemul pot rezista la 
atacuri cu resurse limitate. Metoda de 
evaluare se bazează pe verificarea 
conformității funcționalităților de 
securitate ale produsului sau ale 
serviciului de către un organism de 
evaluare a conformității;

Or. fr

Amendamentul 493
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelul de asigurare substanțial se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
substanțial de încredere în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs 
sau serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de 

(b) nivelul de asigurare intermediar se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
intermediar de încredere;
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a reduce substanțial riscul de incidente de 
securitate cibernetică;

Or. en

Amendamentul 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelul de asigurare substanțial se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
substanțial de încredere în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs 
sau serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de 
a reduce substanțial riscul de incidente de 
securitate cibernetică;

(b) certificatul pentru nivelul de 
asigurare substanțial corespunde evaluării 
efectuate de către o terță parte, prin care 
se confirmă că sunt acoperite riscurile 
substanțiale ale incidentelor cibernetice 
pentru procese, produse sau servicii TIC;

Or. en

Amendamentul 495
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelul de asigurare substanțial se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
substanțial de încredere în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 

(b) nivelul de asigurare substanțial se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
substanțial de încredere în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 
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trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
reduce substanțial riscul de incidente de 
securitate cibernetică;

trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
reduce substanțial riscul de incidente de 
securitate cibernetică; Metoda de evaluare 
trebuie să se bazeze pe verificarea
conformității funcționalităților de 
securitate ale produsului sau ale 
serviciului de către un organism de 
evaluare a conformității.

Or. fr

Justificare

În ceea ce privește certificatele având un nivel de asigurare ridicat, produsele și sistemele 
trebuie să-și poată demonstra rezistența la atacuri, inclusiv la cele mai sofisticate dintre 
acestea. Metoda de evaluare aferentă certificării trebuie, prin urmare, să includă teste de 
eficacitate, care să asigure că produsul poate rezista la un anumit nivel al atacurilor.

Amendamentul 496
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelul de asigurare substanțial se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
substanțial de încredere în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
reduce substanțial riscul de incidente de 
securitate cibernetică;

(b) nivelul de asigurare substanțial se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
substanțial de încredere în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs,
serviciu sau proces TIC și este caracterizat 
prin trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri internaționale 
conexe existente, inclusiv la controale 
tehnice, al căror scop este de a reduce 
substanțial riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

Or. en
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Justificare

Pentru crearea unui cadru de certificare funcțional, este important ca la definirea nivelurilor 
de asigurare să se aibă în vedere utilizarea unor standarde existente și adoptate pe scară 
largă. Astfel de standarde existente pot fi naționale, internaționale (ISO 27XXX) sau 
multilaterale (SOG-IS, criterii comune).

Amendamentul 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelul de asigurare substanțial se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
substanțial de încredere în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
reduce substanțial riscul de incidente de 
securitate cibernetică;

(b) nivelul de asigurare „sigur în mod 
substanțial” se referă la un certificat emis 
în contextul unui sistem european de 
certificare de securitate cibernetică ce 
asigură un grad substanțial de încredere în 
calitățile pretinse sau declarate în ceea ce 
privește securitatea cibernetică ale unui 
produs sau serviciu TIC și este caracterizat 
prin trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
reduce substanțial riscul de incidente de 
securitate cibernetică;

Or. en

Amendamentul 498
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelul de asigurare substanțial se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
substanțial de încredere în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau

(b) nivelul de risc substanțial 
corespunde unui risc mai ridicat asociat
unui produs, proces și serviciu TIC. Un 
nivel de risc mai ridicat există atunci când 
un atac asupra produsului, procesului și 
serviciului TIC compromite 
disponibilitatea, autenticitatea, 
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serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de 
a reduce substanțial riscul de incidente de 
securitate cibernetică;

integritatea, confidențialitatea sau alte 
obiective importante precum sănătatea 
utilizatorilor sau a terților, mediul, 
protecția vieții private, alte interese 
juridice importante sau infrastructuri 
critice și sistemele sau produsele sale de 
sprijin.

Or. en

Amendamentul 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Această evaluare include 
revizuirea documentației tehnice și 
testarea funcționalităților de securitate 
puse în aplicare, în conformitate cu 
cerințele prevăzute în documentația 
tehnică;

Or. en

Amendamentul 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul de asigurare ridicat se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
mai ridicat de încredere, față de 
certificatele având un nivel de asigurare 
substanțial, în calitățile pretinse sau 
declarate în ceea ce privește securitatea 
cibernetică ale unui produs sau serviciu 
TIC și este caracterizat prin trimitere la 

eliminat
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specificații tehnice, la standarde și la 
proceduri conexe, inclusiv la controale 
tehnice, al căror scop este de a preveni 
riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

Or. en

Amendamentul 501
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul de asigurare ridicat se referă 
la un certificat emis în contextul unui 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică ce asigură un grad mai ridicat 
de încredere, față de certificatele având un 
nivel de asigurare substanțial, în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
preveni riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(c) nivelul de asigurare ridicat se referă 
la un certificat emis în contextul unui 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică ce asigură un grad mai ridicat 
de încredere, față de certificatele având un 
nivel de asigurare substanțial, în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
preveni riscul de incidente de securitate 
cibernetică; un certificat având un nivel 
de asigurare ridicat atestă faptul că 
riscurile cunoscute de incidente 
cibernetice sunt acoperite și că produsul, 
serviciul sau sistemul pot rezista la 
atacuri sofisticate care implică resurse 
semnificative. Metoda de evaluare se 
bazează pe teste de eficacitate pentru a 
evalua rezistența funcționalităților de 
securitate în fața unui atac de nivel 
ridicat;

Or. fr

Amendamentul 502
Evžen Tošenovský
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Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul de asigurare ridicat se referă 
la un certificat emis în contextul unui 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică ce asigură un grad mai ridicat 
de încredere, față de certificatele având un 
nivel de asigurare substanțial, în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs 
sau serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de 
a preveni riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(c) nivelul de asigurare ridicat se referă 
la un certificat emis în contextul unui 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică ce asigură un grad mai ridicat 
de încredere;

Or. en

Amendamentul 503
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul de asigurare ridicat se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
mai ridicat de încredere, față de 
certificatele având un nivel de asigurare 
substanțial, în calitățile pretinse sau 
declarate în ceea ce privește securitatea 
cibernetică ale unui produs sau serviciu 
TIC și este caracterizat prin trimitere la 
specificații tehnice, la standarde și la 
proceduri conexe, inclusiv la controale 
tehnice, al căror scop este de a preveni 
riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(c) certificarea pentru nivelul de 
asigurare ridicat corespunde evaluării 
efectuate de către o terță parte, prin care 
se confirmă că sunt acoperite riscurile 
ridicate ale incidentelor cibernetice 
pentru procese, produse sau servicii TIC;
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Or. en

Amendamentul 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul de asigurare ridicat se referă 
la un certificat emis în contextul unui 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică ce asigură un grad mai ridicat 
de încredere, față de certificatele având un 
nivel de asigurare substanțial, în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
preveni riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(c) nivelul de asigurare ridicat se referă 
la un certificat emis în contextul unui 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică ce asigură un grad mai ridicat 
de încredere, față de certificatele având un 
nivel de asigurare substanțial, în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
preveni riscul de incidente de securitate 
cibernetică; Metodologia de evaluare ar 
trebui să fie ghidată cel puțin de o testare 
a eficienței, care să evalueze rezistența 
funcționalităților de securitate împotriva 
unor atacatori cu resurse semnificative 
sau chiar nelimitate.

Or. en

Justificare

Întrucât cei mai ridicați factori de risc sunt determinați de sensibilitatea produsului sau a 
serviciului, dar și de intensitatea potențialelor atacuri, ar trebui luate în considerare și 
acestea din urmă.

Amendamentul 505
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul de asigurare ridicat se referă 
la un certificat emis în contextul unui 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică ce asigură un grad mai ridicat 
de încredere, față de certificatele având un 
nivel de asigurare substanțial, în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
preveni riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(c) nivelul de asigurare ridicat se referă 
la un certificat emis în contextul unui 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică ce asigură un grad mai ridicat 
de încredere, față de certificatele având un 
nivel de asigurare substanțial, în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
preveni riscul de incidente de securitate 
cibernetică; Metoda de evaluare trebuie să 
se bazeze pe teste de eficacitate pentru a 
evalua rezistența funcționalităților de 
securitate în fața unui atac de nivel 
ridicat.

Or. fr

Amendamentul 506
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul de asigurare ridicat se 
referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
mai ridicat de încredere, față de 
certificatele având un nivel de asigurare 
substanțial, în calitățile pretinse sau 
declarate în ceea ce privește securitatea 
cibernetică ale unui produs sau serviciu 
TIC și este caracterizat prin trimitere la 
specificații tehnice, la standarde și la 
proceduri conexe, inclusiv la controale 
tehnice, al căror scop este de a preveni 
riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(c) nivelul de risc ridicat corespunde 
unui risc ridicat asociat unui produs, 
proces și serviciu TIC. Un nivel ridicat de 
risc există atunci când un atac asupra 
produsului, procesului și serviciului TIC 
compromite disponibilitatea, 
autenticitatea, integritatea, 
confidențialitatea sau alte obiective 
importante și periclitează în mod 
rezonabil suveranitatea națională sau 
securitatea publică a statelor;
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Or. en

Amendamentul 507
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul de asigurare ridicat se referă 
la un certificat emis în contextul unui 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică ce asigură un grad mai ridicat 
de încredere, față de certificatele având un 
nivel de asigurare substanțial, în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
preveni riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(c) nivelul de asigurare ridicat se referă 
la un certificat emis în contextul unui 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică bazat pe un standard național 
sau multilateral aflat în uz, ce asigură un 
grad mai ridicat de încredere, față de 
certificatele având un nivel de asigurare 
substanțial, în calitățile pretinse sau 
declarate în ceea ce privește securitatea 
cibernetică ale unui produs sau serviciu 
TIC și este caracterizat prin trimitere la 
specificații tehnice, la standarde și la 
proceduri naționale și multilaterale 
internaționale conexe existente, inclusiv la 
controale tehnice, al căror scop este de a 
preveni riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

Or. en

Justificare

Pentru crearea unui cadru de certificare funcțional, este important ca la definirea nivelurilor 
de asigurare să se aibă în vedere utilizarea unor standarde existente și adoptate pe scară 
largă. Astfel de standarde existente pot fi naționale, internaționale (ISO 27XXX) sau 
multilaterale (SOG-IS, criterii comune).

Amendamentul 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(c) nivelul de asigurare ridicat se referă 
la un certificat emis în contextul unui 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică ce asigură un grad mai ridicat 
de încredere, față de certificatele având un 
nivel de asigurare substanțial, în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
preveni riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

(c) nivelul de asigurare „foarte sigur”
se referă la un certificat emis în contextul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică ce asigură un grad 
mai ridicat de încredere, față de 
certificatele având un nivel de asigurare 
„sigur în mod substanțial”, în calitățile 
pretinse sau declarate în ceea ce privește 
securitatea cibernetică ale unui produs sau 
serviciu TIC și este caracterizat prin 
trimitere la specificații tehnice, la 
standarde și la proceduri conexe, inclusiv 
la controale tehnice, al căror scop este de a 
preveni riscul de incidente de securitate 
cibernetică;

Or. en

Amendamentul 509
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) această evaluare include 
revizuirea documentației tehnice, testarea 
funcționalităților de securitate puse în 
aplicare, în conformitate cu cerințele 
prevăzute în documentația tehnică și cu 
evaluarea rezistenței proceselor, 
produselor sau serviciilor TIC în fața 
unor atacatori pricepuți, care au resurse 
semnificative sau chiar nelimitate, prin 
testarea posibilităților de penetrare;

Or. en

Amendamentul 510
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Atunci când este necesar, Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare, 
în conformitate cu articolul 55 alineatul 
(2), ținând cont de avizul ENISA, al 
Grupului european pentru certificarea de 
securitate cibernetică și al platformelor de 
consultare cu părțile interesate, furnizând 
cerințe-cadru detaliate pentru fiecare 
nivel de asigurare.

Or. en

Amendamentul 511
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Metodologia pentru a face 
distincție între diferitele niveluri de 
asigurare ar trebui să fie ghidată de un 
test care să evalueze rezistența 
funcționalităților de securitate împotriva 
unor atacatori cu resurse semnificative 
sau chiar nelimitate.

Or. en

Amendamentul 512
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, 
Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a

Potrivit analizei riscurilor specifice, se 
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identifică metoda adecvată de evaluare a 
conformității, inclusiv de autoevaluare, 
astfel cum se prevede la articolul 4 și în 
anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o abordare flexibilă, pragmatică și orientată către piață în ceea ce privește 
certificarea de securitate cibernetică, se permite și utilizarea unor cadre și/sau practici 
adoptate pe scară largă.

Amendamentul 513
Nadine Morano

Propunere de regulament
Articolul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a

Metoda adecvată de evaluare a 
conformității trebuie identificată, pe baza 
unei analize a riscurilor, în conformitate 
cu articolele 4 și 47 și cu anexa II la 
Decizia nr. 768/2008/CE.

Or. fr

Justificare

Limitarea utilizării unei metode de evaluare a conformității precum autoevaluarea la un 
singur nivel, fără a ține seama de produsul în cauză și de contextul său de utilizare, afectează 
flexibilitatea necesară care trebuie menținută în acest domeniu.

Amendamentul 514
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 46 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Articolul 46b

Fără a aduce atingere alineatelor (1) și 
(2), ENISA poate înlocui cerințele privind 
nivelul de asigurare de bază introducând 
în schimb un sistem de informații privind 
funcționalitatea, astfel cum este definit la 
articolul 2. Criteriile pentru un astfel de 
sistem de informații privind 
funcționalitatea se definesc în prealabil, 
cu participarea grupului de părți 
interesate în materie de certificare.

Or. en

Justificare

Pentru a respecta nivelurile de asigurare definite în propunerea de regulament, ar trebui 
introduse sisteme de informare privind caracteristicile tehnice, ca o posibilă alternativă la 
nivelurile de asigurare de bază pentru produsele de consum.

Amendamentul 515
Martina Werner

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obiectul și domeniul de aplicare al 
certificării, inclusiv tipul sau categoriile de 
produse și servicii TIC acoperite;

(a) obiectul și domeniul de aplicare al 
certificării, inclusiv tipul sau categoriile de 
produse, procese și servicii TIC acoperite;

Or. en

Amendamentul 516
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obiectul și domeniul de aplicare al 
certificării, inclusiv tipul sau categoriile de 
produse și servicii TIC acoperite;

(a) obiectul și domeniul de aplicare al 
certificării, inclusiv tipul sau categoriile de 
produse, procese și servicii TIC acoperite;
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Or. en

Amendamentul 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) organismele de evaluare a 
conformității și de audit;

Or. en

Amendamentul 518
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) specificarea detaliată a cerințelor de 
securitate cibernetică în raport cu care sunt 
evaluate produsele și serviciile TIC în 
cauză, de exemplu prin trimitere la 
standarde sau specificații tehnice ale 
Uniunii sau internaționale;

(b) specificarea detaliată a cerințelor de 
securitate cibernetică în raport cu care sunt 
evaluate produsele și serviciile TIC în 
cauză, de exemplu prin trimitere la 
standarde sau specificații tehnice ale 
Uniunii sau internaționale; cerințele de 
certificare ar trebui să fie definite astfel 
încât certificarea să poată fi încorporată 
în procesele sistematice de securitate 
cibernetică ale producătorului urmate pe 
durata dezvoltării și a ciclului de viață al 
produsului sau serviciului în cauză sau să 
se bazeze pe acestea;

Or. en

Amendamentul 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Propunere de regulament
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Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) specificarea detaliată a cerințelor de 
securitate cibernetică în raport cu care sunt 
evaluate produsele și serviciile TIC în 
cauză, de exemplu prin trimitere la 
standarde sau specificații tehnice ale 
Uniunii sau internaționale;

(b) specificarea detaliată a cerințelor de 
securitate cibernetică în raport cu care sunt 
evaluate produsele și serviciile TIC în 
cauză, de exemplu prin trimitere la 
standarde și/sau specificații tehnice ale 
Uniunii sau internaționale. Ar trebui luate 
în considerare standardele internaționale 
deja existente;

Or. en

Amendamentul 520
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) specificarea detaliată a cerințelor de 
securitate cibernetică în raport cu care sunt 
evaluate produsele și serviciile TIC în 
cauză, de exemplu prin trimitere la 
standarde sau specificații tehnice ale 
Uniunii sau internaționale;

(b) specificarea detaliată a cerințelor de 
securitate cibernetică în raport cu care sunt 
evaluate produsele și serviciile TIC în 
cauză, prin trimitere la standarde sau 
specificații tehnice, în conformitate cu 
articolul 2 punctul (1) din Regulamentul 
(UE) nr. 1025/2012;

Or. en

Amendamentul 521
Martina Werner

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) specificarea detaliată a cerințelor de 
securitate cibernetică în raport cu care sunt 
evaluate produsele și serviciile TIC în 
cauză, de exemplu prin trimitere la 
standarde sau specificații tehnice ale 

(b) specificarea detaliată a cerințelor de 
securitate cibernetică în raport cu care sunt 
evaluate produsele, procesele și serviciile 
TIC în cauză, de exemplu prin trimitere la 
standarde sau specificații tehnice ale 
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Uniunii sau internaționale; Uniunii sau internaționale;

Or. en

Amendamentul 522
Csaba Molnár

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) specificarea detaliată a cerințelor de 
securitate cibernetică în raport cu care sunt 
evaluate produsele și serviciile TIC în 
cauză, de exemplu prin trimitere la 
standarde sau specificații tehnice ale 
Uniunii sau internaționale;

(b) specificarea detaliată a cerințelor de 
securitate cibernetică în raport cu care sunt 
evaluate produsele și serviciile TIC în 
cauză, de exemplu prin trimitere la 
standarde sau specificații tehnice europene 
sau internaționale;

Or. en

Amendamentul 523
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) (c) atunci când este cazul, 
promovarea „securității de la stadiul 
conceperii”;

Or. en

Amendamentul 524
Dan Nica, Miroslav Poche

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(c) după caz, unul sau mai multe 
niveluri de asigurare;

(c) unul sau mai multe niveluri de 
răspundere ale organismului de evaluare 
a conformității, în cazul încălcării unor 
produse sau servicii TIC certificate;

Or. en

Amendamentul 525
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) după caz, unul sau mai multe 
niveluri de asigurare;

(c) după caz, unul sau mai multe 
niveluri de asigurare, ținând cont, printre 
altele, de o abordare bazată pe riscuri;

Or. en

Amendamentul 526
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) criteriile și metodele specifice de 
evaluare, inclusiv tipurile de evaluări, 
utilizate pentru a demonstra că obiectivele 
specifice menționate la articolul 45 sunt 
îndeplinite;

(d) criteriile și metodele specifice de 
evaluare, inclusiv tipurile de evaluări,
utilizate pentru a demonstra că obiectivele 
specifice menționate la articolul 45 sunt 
îndeplinite prin trimitere la standarde sau 
specificații tehnice în conformitate cu 
articolul 2 punctul (1) din Regulamentul 
(UE) nr. 1025/2012;

Or. en

Amendamentul 527
Massimiliano Salini
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Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) criteriile și metodele specifice de 
evaluare, inclusiv tipurile de evaluări, 
utilizate pentru a demonstra că obiectivele 
specifice menționate la articolul 45 sunt 
îndeplinite;

(d) tipurile de evaluare a 
conformității, criteriile și metodele 
specifice de evaluare, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 4 și în anexa II la 
Decizia 768/2008/CE, pentru a demonstra 
că obiectivele specifice menționate la 
articolul 45 sunt îndeplinite;

Or. en

Amendamentul 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul în care sistemul prevede 
mărci sau etichete, condițiile în care pot fi 
utilizate aceste mărci sau etichete;

(f) în cazul în care sistemul prevede 
sisteme de informare privind 
caracteristicile tehnice, condițiile în care 
pot fi utilizate aceste sisteme de informare 
privind caracteristicile tehnice;

Or. en

Amendamentul 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) în cazul în care supravegherea 
face parte din sistem, normele pentru 
monitorizarea conformității cu cerințele 
certificatelor, inclusiv mecanisme care să 
demonstreze conformitatea neîntreruptă cu 

(g) normele pentru monitorizarea 
conformității cu cerințele certificatelor, 
inclusiv mecanisme care să demonstreze 
conformitatea neîntreruptă cu cerințele de 
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cerințele de securitate cibernetică 
specificate;

securitate cibernetică specificate;

Or. en

Amendamentul 530
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) condițiile de acordare, menținere, 
continuare, extindere și restrângere a 
domeniului de aplicare al certificării;

Or. en

Amendamentul 531
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) condițiile de acordare, menținere, 
continuare, extindere și restrângere a 
domeniului de aplicare al certificării;

(h) condițiile de acordare, menținere, 
continuare, reînnoire, extindere și 
restrângere a domeniului de aplicare al 
certificării;

Or. en

Amendamentul 532
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(ha) normele ce vizează tratarea 
vulnerabilităților care pot apărea după 
emiterea certificării, prin instituirea unui 
proces organizatoric dinamic și continuu, 
în care să fie implicați atât furnizorii, cât 
și utilizatorii;

Or. en

Amendamentul 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) normele care impun în ce fel și 
când trebuie raportate vulnerabilitățile 
produselor, proceselor, serviciilor și 
sistemelor TIC care nu sunt cunoscute în 
mod public, de către autoritățile 
competente, vânzătorilor și producătorilor 
relevanți care utilizează un proces 
coordonat de divulgare a 
vulnerabilităților;

Or. en

Amendamentul 534
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) normele privind modalitățile de 
raportare și soluționare a 
vulnerabilităților în materie de securitate 
cibernetică nedetectate anterior ale unor 
produse și servicii TIC;

(j) normele care impun, în ceea ce 
privește vulnerabilitățile produselor și 
serviciilor TIC care nu sunt cunoscute în 
mod public, raportarea în mod prompt de 
către autoritățile competente vânzătorilor 
și producătorilor relevanți care utilizează 
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un proces coordonat de divulgare a 
vulnerabilităților;

Or. en

Justificare

Aceste autorități asociate statului (precum CERTS de la nivel național) ar trebui, în final, să 
partajeze cu toți vânzătorii și producătorii afectați informații privind vulnerabilitățile tuturor 
produselor și serviciilor TIC. Această sarcină se execută în conformitate cu orientările și 
recomandările definite în standardele internaționale ISO/IEC 29147: 2014 și ISO/IEC 30111. 
Autoritățile publice sunt organisme de „detectare” care au profiluri de risc, stimulente, 
obligații și atribuții extrem de diferite în raport cu vânzătorii și producătorii afectați, față de 
cercetătorii individuali pe probleme de securitate.

Amendamentul 535
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) identificarea sistemelor naționale de 
certificare de securitate cibernetică care 
acoperă aceleași tipuri sau categorii de 
produse și servicii TIC;

(l) acolo unde este cazul, identificarea 
sistemelor naționale de certificare de 
securitate cibernetică, în temeiul 
articolului 49, sau a inițiativelor conduse 
de industrie care acoperă aceleași tipuri 
sau categorii de produse, procese și servicii 
TIC;

Or. en

Amendamentul 536
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) identificarea sistemelor naționale de 
certificare de securitate cibernetică care 
acoperă aceleași tipuri sau categorii de 
produse și servicii TIC;

(l) identificarea sistemelor naționale 
sau internaționale de certificare de 
securitate cibernetică care acoperă aceleași 
tipuri sau categorii de produse și servicii 
TIC, cerințe de securitate și criterii și 
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metode de evaluare;

Or. en

Amendamentul 537
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) identificarea sistemelor naționale de 
certificare de securitate cibernetică care 
acoperă aceleași tipuri sau categorii de 
produse și servicii TIC;

(l) identificarea sistemelor naționale 
sau internaționale de certificare de 
securitate cibernetică sau a inițiativelor 
conduse de industrie care acoperă aceleași 
tipuri sau categorii de produse, procese și 
servicii TIC;

Or. en

Amendamentul 538
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) (ma) acolo unde este cazul, 
perioada de valabilitate a certificatului.

Or. en

Amendamentul 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) normele privind modul și 
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momentul în care statele membre trebuie 
să se informeze reciproc și să îi informeze 
pe vânzătorii și pe producătorii afectați 
atunci când dobândesc cunoștințe cu 
privire la o vulnerabilitate care nu este 
cunoscută public a unui produs sau 
serviciu TIC certificat în cadrul acestui 
sistem de certificare.

Or. en

Amendamentul 540
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) normele privind modul și 
momentul în care statele membre trebuie 
să se informeze reciproc atunci când 
dobândesc cunoștințe cu privire la o 
vulnerabilitate care nu este cunoscută 
public a unui produs sau serviciu TIC 
certificat în cadrul acestui sistem de 
certificare.

Or. en

Amendamentul 541
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) tipurile de evaluare a 
conformității, criterii de evaluare și 
metode conform articolului 4 și anexei II 
la Decizia 768/2008/CE.
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Or. en

Amendamentul 542
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) orientări suplimentare privind 
bunele practici în materie de securitate 
cibernetică și informații privind 
amenințările cibernetice rămase în pofida 
certificării.

Or. en

Justificare

Niciun produs sau serviciu TIC nu este complet sigur. Pentru a evita pasivitatea 
consumatorilor sau a altor organizații, sistemele de certificare ar trebui să sublinieze nevoia 
continuă de vigilență și de bune practici cibernetice.

Amendamentul 543
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru propriile sisteme relevante, 
grupul de părți interesate în materie de 
certificare sau Grupul european pentru 
certificarea de securitate cibernetică 
trebuie să aprobe, în urma unei solicitări 
motivate din partea ENISA, orice 
propunere de completare a standardelor 
internaționale sau ale Uniunii menționate 
la alineatul (1b) ori de abatere de la 
acestea sau de neutilizare a lor, cu cel 
puțin două săptămâni înainte de 
transmiterea către Comisie a sistemului 
propus, în temeiul articolului 44 alineatul 
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(3).

Or. en

Justificare

Produsele TIC dezvoltate, comercializate sau utilizate pe piețele globale și europene se 
bazează în mare măsură pe standarde existente și adoptate pe scară largă. Abaterea de la 
aceste standarde sau neutilizarea lor se justifică în mod corespunzător.

Amendamentul 544
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care un act specific al 
Uniunii prevede acest lucru, certificarea în 
cadrul unui sistem european de certificare 
de securitate cibernetică poate fi utilizată 
pentru a demonstra prezumția de 
conformitate cu cerințele din acel act.

3. Un act specific al Uniunii poate 
sugera când se poate utiliza certificarea în 
cadrul unui sistem european de certificare 
de securitate cibernetică.

Or. en

Amendamentul 545
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 47 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În absența unei legislații armonizate 
a Uniunii, dreptul unui stat membru poate 
prevedea, de asemenea, că se poate folosi 
un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică pentru a stabili 
prezumția de conformitate cu cerințele 
legale.

4. În absența unei legislații armonizate 
a Uniunii, dreptul unui stat membru poate 
încuraja folosirea unui sistem european de 
certificare de securitate cibernetică.

Or. en
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Amendamentul 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Sistemele de certificare pot fi
create în mod special pentru acele grupuri 
de produse menționate în anexa I la 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 547
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 47a

Sistemele create în temeiul prezentului 
regulament nu necesită notificarea 
schimbărilor, a modificărilor de 
certificare sau a recertificării, cu excepția 
cazului în care aceste modificări au un 
efect negativ semnificativ asupra 
securității produselor, serviciilor și
proceselor TIC, precum și a dispozitivelor 
electronice de consum.

Or. en

Justificare

Produsele nu sunt supuse recertificării în cazul unor corecții/actualizări de software sau în 
cazul unei modificări a funcționalității produsului, cu condiția ca aceste acțiuni să nu aibă un 
efect negativ semnificativ asupra securității dispozitivului. Introducerea acestei trimiteri este 
esențială pentru întreprinderi, întrucât, dimpotrivă, recertificarea ar putea dura mai mult 
decât „durata de viață” reală a unei actualizări de software, ceea ce va avea, în final, un efect 
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negativ asupra capacității utilizatorilor și a operatorilor finali de a-și îmbunătăți capacitățile 
de securitate cibernetică.

Amendamentul 548
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Produsele și serviciile TIC care au 
fost certificate în cadrul unui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică adoptat în temeiul articolului 44 
sunt prezumate a fi conforme cu cerințele 
acestui sistem.

1. Produsele, serviciile și procesele
TIC care au fost certificate în cadrul unui 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică adoptat în temeiul articolului 44 
sunt prezumate a fi conforme cu cerințele 
acestui sistem.

Or. en

Amendamentul 549
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Produsele și serviciile TIC care au 
fost certificate în cadrul unui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică adoptat în temeiul articolului 44 
sunt prezumate a fi conforme cu cerințele 
acestui sistem.

1. Produsele, procesele și serviciile 
TIC care au fost certificate în cadrul unui 
sistem european de certificare de securitate 
cibernetică adoptat în temeiul articolului 44 
sunt prezumate a fi conforme cu cerințele 
acestui sistem.

Or. en

Amendamentul 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Certificarea este voluntară, cu
excepția cazului în care se prevede altfel în 
legislația Uniunii.

2. Certificarea este obligatorie cel 
puțin pentru:

(a) produsele, procesele, serviciile și 
sistemele TIC utilizate de operatorii de 
servicii esențiale, astfel cum sunt definiți 
în Directiva 2016/1148/UE;

(b) produsele, procesele, serviciile și 
sistemele TIC destinate copiilor și uzului 
casnic;

(c) produsele, procesele, serviciile și 
sistemele TIC destinate utilizării în 
scopuri medicale;

(d) produsele, procesele, serviciile și 
sistemele TIC utilizate în scopuri de 
securitate;

(e) vehiculele autonome;

Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare și în colaborare cu ENISA, 
Comisia poate revizui categoriile de 
produse prevăzute la alineatul (1).

Certificarea este voluntară pentru toate 
celelalte produse, cu excepția cazului în 
care se prevede altfel în legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 551
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Certificarea este voluntară, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în 
legislația Uniunii.

2. Certificarea este voluntară pentru 
produsele, serviciile și procesele TIC ce 
fac obiectul literelor (a) și (b) de la 
articolul 45 alineatul (1), cu excepția 
cazului în care se prevede altfel în 
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legislația Uniunii, și este obligatorie 
pentru produsele, serviciile și procesele 
TIC ce fac obiectul literei (c) de la 
articolul 45 alineatul (1), cu excepția 
cazului în care se prevede altfel în 
legislația Uniunii sau în normele 
Grupului european pentru certificarea de 
securitate cibernetică.

Or. en

Justificare

Este necesar să se facă distincția între sistemele de certificare voluntară și cele de certificare 
obligatorie, întrucât cele două categorii de produse și procese TIC care fac obiectul 
prezentului regulament au obiective de securitate diferite. În cazul protecției infrastructurii și 
informațiilor guvernamentale, certificarea este obligatorie, întrucât ar contribui la obținerea 
unei mai bune reziliențe cibernetice a statelor membre. În plus, această abordare va stimula o 
mai bună armonizare a obligațiilor statelor membre, astfel cum sunt definite în Directiva 
(UE) 2016/1148.

Amendamentul 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Certificarea este voluntară, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în 
legislația Uniunii.

2. Certificarea pentru nivelul de 
asigurare mediu și ridicat este obligatorie.
Pentru nivelurile de asigurare de bază și 
substanțial, ea este voluntară, însă 
producătorul trebuie să fie obligat să 
respecte standardele minime de securitate,
cu excepția cazului în care se prevede altfel 
în legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 553
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Certificarea este voluntară, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel 
în legislația Uniunii.

2. Certificarea este strict voluntară și 
nu aduce atingere autoevaluării 
voluntare/auto-declarației de 
conformitate.

Or. en

Amendamentul 554
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Certificarea este voluntară, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel 
în legislația Uniunii.

2. Certificarea este obligatorie.

Or. en

Amendamentul 555
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Certificarea este voluntară, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în 
legislația Uniunii.

2. Certificarea este voluntară, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în 
legislația națională.

Or. en

Amendamentul 556
Martina Werner

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru nivelul de asigurare de 
bază, este posibil să se efectueze o 
autoevaluare a conformității pe 
răspunderea exclusivă a producătorului 
sau furnizorului de produse, procese și 
servicii TIC, astfel cum se prevede la 
articolul 4 și în anexa II la Decizia nr. 
768/2008/CE.

Or. en

Amendamentul 557
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Organismele de evaluare a 
conformității menționate la articolul 51 
emit un certificat european de securitate 
cibernetică în temeiul prezentului articol pe 
baza criteriilor incluse în sistemul european 
de certificare de securitate cibernetică 
adoptat în temeiul articolului 44.

3. Organismele de evaluare a 
conformității menționate la articolul 51 
emit un certificat european de securitate 
cibernetică având un nivel de bază sau 
substanțial în temeiul prezentului articol 
pe baza criteriilor incluse în sistemul 
european de certificare de securitate 
cibernetică adoptat în temeiul 
articolului 44.

Or. fr

Amendamentul 558
Martina Werner

Propunere de regulament
Articolul 48 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Organismele de evaluare a 
conformității menționate la articolul 51 
emit un certificat european de securitate 
cibernetică în temeiul prezentului articol

3. Un certificat european de 
securitate cibernetică în temeiul 
prezentului articol este emis fie prin 
autoevaluare, fie de către organismele de 
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pe baza criteriilor incluse în sistemul 
european de certificare de securitate 
cibernetică adoptat în temeiul 
articolului 44.

evaluare a conformității menționate la 
articolul 51 pe baza criteriilor incluse în 
sistemul european de certificare de 
securitate cibernetică adoptat în temeiul 
articolului 44.

Or. en

Amendamentul 559
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Autoritățile naționale de 
supraveghere în materie de certificare 
menționate la articolul 50 emit un 
certificat european de securitate 
cibernetică de nivel ridicat, pe baza 
criteriilor incluse în sistemul european de 
certificare de securitate cibernetică 
adoptat în temeiul articolului 44.

Or. fr

Amendamentul 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (3), în cazurile justificate în 
mod corespunzător, un anumit sistem 
european de securitate cibernetică poate 
prevedea că un certificat european de 
securitate cibernetică ce rezultă din acel 
sistem poate fi emis numai de un organism 
public. Acest organism public este una din 
următoarele entități:

4. Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (3), numai în cazurile justificate 
în mod corespunzător, un anumit sistem 
european de securitate cibernetică poate 
prevedea că un certificat european de 
securitate cibernetică ce rezultă din acel 
sistem poate fi emis numai de un organism 
public. Acest organism public este un 
organism acreditat ca organism de 
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evaluare a conformității în temeiul 
articolului 51 alineatul (1). Persoana 
fizică sau juridică ale cărei produse sau 
servicii TIC sunt supuse mecanismului de 
certificare pune la dispoziția 
organismului de evaluare a conformității 
menționat la articolul 51 toate 
informațiile necesare pentru desfășurarea 
procedurii de certificare.

Or. en

Justificare

Clarificare

Amendamentul 561
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (3), în cazurile justificate în 
mod corespunzător, un anumit sistem 
european de securitate cibernetică poate 
prevedea că un certificat european de 
securitate cibernetică ce rezultă din acel 
sistem poate fi emis numai de un organism 
public. Acest organism public este una din 
următoarele entități:

4. Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (3), în cazurile justificate în 
mod corespunzător, precum un nivel de 
asigurare ridicat astfel cum este descris la 
articolul 46 litera (c), un anumit sistem 
european de securitate cibernetică trebuie 
să prevadă că un certificat european de 
securitate cibernetică ce rezultă din acel 
sistem poate fi emis numai de un organism 
public competent, în urma unei evaluări 
efectuate de un organism de evaluare a 
conformității independent și notificat. 
Acest organism public este una din 
următoarele entități:

Or. fr

Amendamentul 562
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
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Articolul 48 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (3), în cazurile justificate în 
mod corespunzător, un anumit sistem 
european de securitate cibernetică poate 
prevedea că un certificat european de 
securitate cibernetică ce rezultă din acel 
sistem poate fi emis numai de un organism 
public. Acest organism public este una din 
următoarele entități:

4. Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (3), numai în cazurile justificate 
în mod corespunzător, un anumit sistem 
european de securitate cibernetică poate 
prevedea că un certificat european de 
securitate cibernetică ce rezultă din acel 
sistem poate fi emis numai de un organism 
public. Acest organism public este un 
organism acreditat ca organism de 
evaluare a conformității în temeiul 
articolului 51 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 563
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o autoritate națională de 
supraveghere în materie de certificare 
menționată la articolul 50 alineatul (1);

eliminat

Or. en

Amendamentul 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o autoritate națională de 
supraveghere în materie de certificare 
menționată la articolul 50 alineatul (1);

eliminat
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Or. en

Justificare

Din rațiuni de consecvență juridică cu modificările la articolul 48 alineatul (1).

Amendamentul 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un organism care este acreditat ca 
organism de evaluare a conformității în 
temeiul articolului 51 alineatul (1) sau

eliminat

Or. en

Justificare

Din rațiuni de consecvență juridică cu modificările la articolul 48 alineatul (1).

Amendamentul 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un organism înființat în temeiul 
unor acte cu putere lege, al unor 
instrumente legale sau al altor proceduri 
administrative oficiale ale statului 
membru în cauză și care îndeplinesc 
cerințele pentru organismele care 
certifică produse, procese și servicii noi în 
conformitate cu 17065: 2012:

eliminat

Or. en
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Justificare

Necesar pentru a asigura consecvența juridică cu modificările de la articolul 48 alineatul (1).

Amendamentul 567
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Persoana fizică sau juridică ale 
cărei produse sau servicii TIC sunt supuse 
mecanismului de certificare furnizează 
organismului de evaluare a conformității 
menționat la articolul 51 toate informațiile 
necesare pentru desfășurarea procedurii de 
certificare.

5. Persoana fizică sau juridică ale 
cărei produse, servicii și procese TIC sunt 
supuse mecanismului de certificare 
furnizează organismului de evaluare a 
conformității menționat la articolul 51 toate 
informațiile necesare pentru desfășurarea 
procedurii de certificare. Transmiterea se 
poate face către oricare organism de 
evaluare a conformității menționat la 
articolul 51.

Or. en

Justificare

Pentru a evita fragmentarea legată de recunoașterea și/sau conformitatea sistemelor UE de 
certificare de securitate cibernetică, articolul trebuie să sublinieze că transmiterea se poate 
face către oricare organism de evaluare a conformității care este acreditat de un stat membru 
al UE.

Amendamentul 568
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Persoana fizică sau juridică ale 
cărei produse sau servicii TIC sunt supuse 
mecanismului de certificare furnizează 
organismului de evaluare a conformității 
menționat la articolul 51 toate informațiile 

5. Persoana fizică sau juridică ale 
cărei produse, procese sau servicii TIC 
sunt supuse mecanismului de certificare 
furnizează organismului de evaluare a 
conformității menționat la articolul 51 toate 
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necesare pentru desfășurarea procedurii de 
certificare.

informațiile necesare pentru desfășurarea 
procedurii de certificare.

Or. en

Amendamentul 569
Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Persoana fizică sau juridică ale 
cărei produse sau servicii TIC sunt supuse 
mecanismului de certificare furnizează 
organismului de evaluare a conformității 
menționat la articolul 51 toate informațiile 
necesare pentru desfășurarea procedurii de 
certificare.

5. Persoana fizică sau juridică ale 
cărei produse, procese sau servicii TIC 
sunt supuse mecanismului de certificare 
furnizează organismului de evaluare a 
conformității menționat la articolul 51 toate 
informațiile necesare pentru desfășurarea 
procedurii de certificare.

Or. en

Amendamentul 570
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Certificatele se emit pentru o 
perioadă maximă de trei ani și pot fi 
reînnoite în aceleași condiții, numai dacă 
sunt îndeplinite în continuare cerințele 
relevante.

6. Certificatele se emit pentru o 
perioadă minimă de trei ani. Acestea pot fi 
apoi reînnoite în aceleași condiții, numai 
dacă nu există costuri pentru perioade de 
timp identice, după atestarea de către 
titularul certificatului că sunt îndeplinite 
în continuare cerințele relevante. Această 
atestare trebuie furnizată cel mai devreme 
cu șase luni și nu mai târziu de 15 zile 
înainte de expirarea perioadei relevante. 
Prelungirea certificatelor este permisă pe 
parcursul întregii durate de viață a 
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produsului certificat.

Or. en

Justificare

In order to ensure market flexibility and predictability, the framework should define a minim 
duration of a certificate. The maximum duration of a certificate, if applicable, shall be defined 
on a case-by-case basis depending on the expected lifespan of the certified category of 
products or services. In addition, the extension of a certificate should be allowed with no 
extra cost, upon attestation of the certificate holder that the requirements will continue to be 
met. This will help contributing to a fairer Single Market as it will avoid the risk of 
repercussion of the extra cost incurred by re-certification to end-users.

Amendamentul 571
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Certificatele se emit pentru o 
perioadă maximă de trei ani și pot fi 
reînnoite în aceleași condiții, numai dacă 
sunt îndeplinite în continuare cerințele 
relevante.

6. Certificatele se emit pentru 
perioada definită în fiecare sistem de 
certificare și se referă în mare măsură la 
procese și la abilitatea privind modul în 
care entitățile se organizează pentru a 
reacționa la un atac și pot fi reînnoite în 
aceleași condiții, numai dacă sunt 
îndeplinite în continuare cerințele 
relevante.

Or. en

Amendamentul 572
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Certificatele se emit pentru o 
perioadă maximă de trei ani și pot fi 
reînnoite în aceleași condiții, numai dacă 
sunt îndeplinite în continuare cerințele 

6. Certificatele se emit pentru o 
perioadă maximă de trei ani, perioada 
definită de sistemul de certificare specific,
și pot fi reînnoite în aceleași condiții, 
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relevante. numai dacă sunt îndeplinite în continuare 
cerințele relevante.

Or. en

Amendamentul 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Certificatele se emit pentru o 
perioadă maximă de trei ani și pot fi 
reînnoite în aceleași condiții, numai dacă 
sunt îndeplinite în continuare cerințele 
relevante.

6. Certificatele se emit pentru o 
perioadă maximă stabilită de la caz la caz 
pentru fiecare sistem și pot fi reînnoite în 
aceleași condiții, numai dacă sunt 
îndeplinite în continuare cerințele 
relevante.

Or. en

Amendamentul 574
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Un certificat european de securitate 
cibernetică emis în temeiul prezentului 
articol este recunoscut în toate statele 
membre.

7. Un certificat european de securitate 
cibernetică emis în temeiul prezentului 
articol este recunoscut în toate statele 
membre deoarece satisface cerințele 
locale de securitate cibernetică referitoare 
la produsele și procesele TIC și la 
dispozitivele electronice de consum care 
fac obiectul certificatului respectiv, ținând 
seama de nivelul de asigurare specificat 
menționat la articolul 46 și nu trebuie să 
existe nicio discriminare între astfel de 
certificate bazată pe statul membru de 
origine sau pe organismul emitent de 
evaluare a conformității menționat la 
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articolul 51.

Or. en

Justificare

Pentru a evita fragmentarea legată de recunoașterea și/sau conformitatea sistemelor UE de 
certificare de securitate cibernetică, articolul trebuie să sublinieze că niciunul dintre locurile 
de eliberare a unui certificat nu trebuie să facă obiectul unei discriminări.

Amendamentul 575
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Un certificat european de securitate 
cibernetică emis în temeiul prezentului 
articol este recunoscut în toate statele 
membre.

7. Un certificat european de securitate 
cibernetică emis în temeiul prezentului 
articol este recunoscut în toate statele 
membre. Pentru nivelul de asigurare 
ridicat, certificatele pot beneficia de 
recunoaștere reciprocă numai în cazul în 
care sunt emise de un organism public 
precum cel descris la articolul 48 
alineatul (4) litera (a).

Or. fr

Amendamentul 576
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. O cerere de certificare trebuie să 
fie completată cu până la 12 luni de la 
data depunerii, deoarece în caz contrar 
organismul de evaluare a conformității își 
va pierde acreditarea.
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Or. en

Justificare

Organismele de evaluare a conformității prelucrează în timp util cererile de certificare.

Amendamentul 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48a

Cerințele de referință în materie de 
securitate informatică

1. Agenția, în termen de... [doi ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament], propune Comisiei cerințe de 
referință clare și obligatorii în materie de 
securitate informatică pentru toate 
dispozitivele informatice vândute în 
Uniune sau exportate din aceasta, cum ar 
fi:

(a) vânzătorul furnizează o certificare în 
scris a faptului că dispozitivul nu conține 
nicio componentă de hardware, software 
sau firmware care să aibă vreo 
vulnerabilitate cunoscută în materie de 
securitate;

(b) dispozitivul se bazează pe componente 
de software sau firmware capabile să 
accepte actualizări autentificate în mod 
adecvat și fiabile de la vânzător;

(c) capacitățile documentate de acces la 
distanță ale dispozitivului care sunt 
protejate împotriva accesului neautorizat, 
cel târziu în timpul instalării; nu există 
parole standard implicite cu codare fixă 
pentru toate dispozitivele, o posibilitate 
documentată pentru actualizări, care 
indică în mod clar responsabilitățile în 
cazul în care utilizatorul nu actualizează 
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dispozitivul;

(d) obligația fabricantului dispozitivului 
conectat la internet, al componentei de 
software sau firmware de a comunica 
autorităților competente orice 
vulnerabilități cunoscute în materie de 
securitate;

(e) obligația fabricantului dispozitivului 
conectat la internet, al componentei de 
software sau firmware de a furniza 
reparații în legătură cu orice nouă 
vulnerabilitate descoperită în materie de 
securitate;

(f) obligația fabricantului dispozitivului 
conectat la internet, al componentei de 
software sau firmware de a furniza 
informații despre modul în care 
dispozitivul primește actualizări, 
calendarul prevăzut pentru încheierea 
suportului tehnic în materie de securitate 
și o notificare atunci când acest suport 
tehnic în materie de securitate s-a 
încheiat.

g) obligația fabricantului de a lansa codul 
sursă și documentația după data 
încheierii suportului tehnic;

2. Agenția revizuiește și, dacă este 
necesar, modifică cerințele menționate la 
alineatul (1) din doi în doi ani și prezintă 
aceste modificări Comisiei sub formă de 
propuneri.

3. Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, ca 
cerințele propuse sau modificate, 
menționate la alineatul (1) și alineatul (2), 
să aibă valabilitate generală în Uniune. 
Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 55 
alineatul (2).

4. Comisia asigură publicitatea adecvată 
pentru cerințele asupra cărora s-a decis 
că au valabilitate generală, în 
conformitate cu alineatul (3).

5. Agenția regrupează toate cerințele 
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propuse și modificările acestora într-un 
registru și le pune la dispoziția publicului 
prin mijloace corespunzătoare.

6. În timp ce fabricanții sunt responsabili 
pentru conformitatea unui produs sau 
serviciu TIC, importatorii trebuie să se 
asigure că produsele pe care le introduc 
pe piață sunt conforme cu cerințele 
aplicabile și că nu prezintă un risc pentru 
consumatorii europeni. Importatorul 
trebuie să verifice dacă fabricantul din 
afara UE a parcurs toate etapele necesare 
și dacă produsul sau serviciul este în 
conformitate cu dispozițiile de la alineatul 
(1). Distribuitorii de produse sau servicii 
TIC trebuie să aibă cunoștințe de bază 
privind cerințele juridice și documentația 
însoțitoare. Distribuitorii sunt în măsură 
să identifice produsele care sunt, în mod 
evident, neconforme, și trebuie să poată 
demonstra autorităților naționale că au 
acționat cu diligența necesară și că au 
dovezi de la fabricant sau importator că 
au fost luate măsurile adecvate. În plus, 
distribuitorul trebuie să poată acorda 
asistență autorităților naționale în 
eforturile lor de a primi documentația 
necesară.

7. În cazurile determinate în sistem, pe 
baza naturii, a ciclului de viață sau a 
costului produsului, ca alternativă la 
procesul complet de certificare, 
respectarea cerințelor de referință 
obligatorii în materie de securitate 
informatică ar putea fi asigurată prin 
declarația de conformitate pe propria 
răspundere în urma procedurii de 
evaluare a conformității aplicabile.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure reziliența mediului informatic, pentru a combate criminalitatea 
cibernetică și pentru a proteja drepturile fundamentale ale utilizatorilor informatici. Prin 
urmare, prezentul regulament ar trebui să prevadă obiective la un nivel ridicat în materie de 
securitate informatică, care să respecte o referință obligatorie de securitate în interiorul 
Uniunii. Dat fiind că natura, ciclul de viață sau costul produsului ar putea face imposibil un 
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proces de certificare, o declarație de conformitate ar putea oferi o cale rapidă pentru 
intrarea pe piață și o garanție pentru autorități și consumatori.

Amendamentul 578
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48a

Compatibilitatea cu sistemele 
internaționale de recunoaștere reciprocă

1. În etapa pregătitoare a unei propuneri 
de sistem european de certificare de 
securitate cibernetică, ENISA și, după 
caz, Grupul părților interesate în materie 
de certificare sau Grupul european pentru 
certificarea de securitate cibernetică 
evaluează relevanța acordurilor și a 
certificărilor internaționale de 
recunoaștere reciprocă existente.

2. Acest lucru ar trebui să includă o 
evaluare prin care să se stabilească dacă 
vreun sistem național de certificare de 
securitate cibernetică acoperit de 
propunerea de sistem face obiectul unui 
acord internațional de recunoaștere 
reciprocă.

3. În cazul în care se constată că există 
acorduri internaționale de recunoaștere 
reciprocă și certificări relevante, ENISA 
urmărește să asigure compatibilitatea 
prin:

(a) fundamentarea certificării pe aceleași 
standarde;

(b) alinierea domeniului de aplicare, a 
obiectivelor de securitate, a metodologiei 
de evaluare și a nivelurilor de asigurare;

(c) deschiderea unui dialog cu organismul 
de guvernare echivalent pentru obiectivul 
de la literele (a) și (b).
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Or. en

Justificare

Obiectivul regulamentului este acela de a raționaliza sistemele de certificare existente și de a 
asigura faptul că acestea au o largă aplicabilitate la nivelul întregii UE. În conformitate cu 
acest obiectiv, cadrul de certificare ar trebui să încerce să nu înlocuiască acordurile 
internaționale de recunoaștere reciprocă și să dezvolte certificări care fie să acopere aceleași 
motive, fie să ofere un ecosistem mai amplu, în care sensibilitățile europene ar putea fi 
recunoscute și exportate pe scară mai largă.

Amendamentul 579
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a se aduce atingere 
dispozițiilor de la alineatul (3), sistemele 
naționale de certificare de securitate 
cibernetică și procedurile aferente pentru 
produsele și serviciile TIC care fac obiectul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică încetează să mai 
producă efecte de la data stabilită în actul 
de punere în aplicare adoptat în temeiul 
articolului 44 alineatul (4). Sistemele 
naționale existente de certificare de 
securitate cibernetică și procedurile 
aferente pentru produsele și serviciile TIC 
care nu fac obiectul unui sistem european 
de certificare de securitate cibernetică 
continuă să existe.

1. Fără a se aduce atingere 
dispozițiilor de la alineatul (3), sistemele 
naționale de certificare de securitate 
cibernetică și procedurile aferente pentru 
produsele, procesele și serviciile TIC care 
fac obiectul unui sistem european de 
certificare de securitate cibernetică 
încetează să mai producă efecte de la data 
stabilită în actul de punere în aplicare 
adoptat în temeiul articolului 44 
alineatul (4). Sistemele naționale existente 
de certificare de securitate cibernetică și 
procedurile aferente pentru produsele, 
procesele și serviciile TIC care nu fac 
obiectul unui sistem european de certificare 
de securitate cibernetică continuă să existe. 
Procesele de întreținere cu actualizări 
minore nu anulează certificarea.

Or. en

Amendamentul 580
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a se aduce atingere 
dispozițiilor de la alineatul (3), sistemele 
naționale de certificare de securitate 
cibernetică și procedurile aferente pentru 
produsele și serviciile TIC care fac obiectul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică încetează să mai 
producă efecte de la data stabilită în actul 
de punere în aplicare adoptat în temeiul 
articolului 44 alineatul (4). Sistemele 
naționale existente de certificare de 
securitate cibernetică și procedurile 
aferente pentru produsele și serviciile TIC 
care nu fac obiectul unui sistem european 
de certificare de securitate cibernetică 
continuă să existe.

1. Fără a se aduce atingere 
dispozițiilor de la alineatul (3), sistemele 
naționale de certificare de securitate 
cibernetică și procedurile aferente pentru 
produsele, procesele și serviciile TIC care 
fac obiectul unui sistem european de 
certificare de securitate cibernetică 
încetează să mai producă efecte de la data 
stabilită în actul de punere în aplicare 
adoptat în temeiul articolului 44 
alineatul (4). Sistemele naționale existente 
de certificare de securitate cibernetică și 
procedurile aferente pentru produsele, 
procesele și serviciile TIC care nu fac 
obiectul unui sistem european de certificare 
de securitate cibernetică continuă să existe.

Or. en

Amendamentul 581
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a se aduce atingere 
dispozițiilor de la alineatul (3), sistemele 
naționale de certificare de securitate 
cibernetică și procedurile aferente pentru 
produsele și serviciile TIC care fac obiectul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică încetează să mai 
producă efecte de la data stabilită în actul 
de punere în aplicare adoptat în temeiul 
articolului 44 alineatul (4). Sistemele 
naționale existente de certificare de 
securitate cibernetică și procedurile 
aferente pentru produsele și serviciile TIC 
care nu fac obiectul unui sistem european 
de certificare de securitate cibernetică 
continuă să existe.

1. Fără a se aduce atingere 
dispozițiilor de la alineatul (3), sistemele 
naționale de certificare de securitate 
cibernetică și procedurile aferente pentru 
produsele, serviciile și procesele TIC care 
fac obiectul unui sistem european de 
certificare de securitate cibernetică 
încetează să mai producă efecte de la data 
stabilită în actul delegat adoptat în temeiul 
articolului 44 alineatul (4). Sistemele 
naționale existente de certificare de 
securitate cibernetică și procedurile 
aferente pentru produsele și serviciile TIC 
care nu fac obiectul unui sistem european 
de certificare de securitate cibernetică 
continuă să existe.



AM\1152206RO.docxx 105/131 PE621.098v01-00

RO

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura faptul că colegiuitorii își pot exercita competențele de control, Comisia 
are dreptul de a emite acte delegate.

Amendamentul 582
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la alineatul (3), se consideră că 
trimiterile la legile, normele, 
regulamentele sau orientările aplicabile 
unui sistem național de certificare de 
securitate cibernetică care a încetat să 
producă efecte juridice în conformitate cu 
alineatul (1) se referă în schimb la 
sistemul european de certificare de 
securitate cibernetică (mutatis mutandis).

Or. en

Amendamentul 583
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre nu introduc noi 
sisteme naționale de certificare de 
securitate cibernetică pentru produsele și 
serviciile TIC care fac obiectul unui sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică în vigoare.

2. Statele membre nu introduc noi 
sisteme naționale de certificare de 
securitate cibernetică pentru produsele, 
procesele și serviciile TIC care fac obiectul 
unui sistem european de certificare de 
securitate cibernetică în vigoare.

Or. en
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Amendamentul 584
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49a

La cererea oricărei persoane fizice sau 
juridice, ENISA stabilește dacă, în sensul 
prezentului articol, un sistem național de 
securitate cibernetică specific face 
obiectul unui sistem european de 
securitate cibernetică; ENISA adoptă 
decizia și o publică în termen de patru 
săptămâni de la primirea cererii.

Or. en

Justificare

Acest proces oferă o mai mare claritate părților interesate și solicitanților de certificate.

Amendamentul 585
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fiecare autoritate națională de 
supraveghere în materie de certificare este 
independentă în ceea ce privește 
organizarea, deciziile de finanțare, 
structura juridică și luarea de decizii, de 
entitățile pe care le supraveghează.

3. Fiecare autoritate națională de 
supraveghere în materie de certificare este 
independentă în ceea ce privește 
organizarea, deciziile de finanțare, 
structura juridică și luarea de decizii, de 
entitățile pe care le supraveghează. 
Autoritatea națională de supraveghere în 
materie de certificare nu poate fi un 
organism de certificare sau un emitent de 
certificate.

Or. en
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Amendamentul 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fiecare autoritate națională de 
supraveghere în materie de certificare este 
independentă în ceea ce privește 
organizarea, deciziile de finanțare, 
structura juridică și luarea de decizii, de 
entitățile pe care le supraveghează.

3. Fiecare autoritate națională de 
supraveghere în materie de certificare este 
independentă în ceea ce privește 
organizarea, deciziile de finanțare, 
structura juridică și luarea de decizii, de 
entitățile pe care le supraveghează. 
Autoritatea națională de supraveghere în 
materie de certificare nu poate fi un 
organism de certificare sau un emitent de 
certificate.

Or. en

Justificare

Modificare necesară pentru asigurarea transparenței și a independenței.

Amendamentul 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 6 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) organizează în mod coordonat 
verificări ale pieței cu privire la produsele 
certificate și necertificate din statele 
membre, pentru a evita dublarea 
controalelor și pentru a maximiza 
verificarea pieței pentru cel puțin 30% 
dintre produsele certificate în anul 
precedent și obligă deținătorul 
certificatului să retragă de pe piață 
produsele neconforme, în conformitate cu 
alineatul (6) litera (e). Când identifică 
30% dintre produsele care urmează să 
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facă obiectul unei verificări a 
conformității, autoritățile naționale de 
certificare acordă prioritate produselor cu 
risc ridicat pentru consumatori, în special 
pentru copii, produselor cu noi tehnologii 
integrate și/sau produselor cu o cotă de 
vânzare ridicată.

Or. en

Amendamentul 588
Peter Kouroumbashev

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) monitorizează și asigură aplicarea 
dispozițiilor de la prezentul titlu la nivel 
național și supraveghează conformitatea 
certificatelor emise de organismele de 
evaluare a conformității stabilite pe 
teritoriile lor cu cerințele stabilite în 
prezentul titlu și în sistemul european de 
certificare de securitate cibernetică 
corespunzător;

(a) monitorizează și asigură aplicarea 
dispozițiilor de la prezentul titlu la nivel 
național și supraveghează conformitatea, în 
conformitate cu normele adoptate de 
Grupul european pentru certificarea de 
securitate cibernetică, în temeiul 
articolului 53 alineatul (3) litera (da);

Or. en

Amendamentul 589
Răzvan Popa

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) monitorizează și asigură aplicarea 
dispozițiilor de la prezentul titlu la nivel 
național și supraveghează conformitatea 
certificatelor emise de organismele de 
evaluare a conformității stabilite pe 
teritoriile lor cu cerințele stabilite în 
prezentul titlu și în sistemul european de 

(a) monitorizează și asigură aplicarea 
dispozițiilor de la prezentul titlu la nivel 
național și verifică conformitatea
certificatelor emise de organismele de 
evaluare a conformității stabilite pe 
teritoriile lor cu cerințele stabilite în 
prezentul titlu și în sistemul european de 
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certificare de securitate cibernetică 
corespunzător;

certificare de securitate cibernetică 
corespunzător;

Or. ro

Amendamentul 590
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) monitorizează și supraveghează 
activitățile organismelor de evaluare a 
conformității în scopul prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
notificarea organismelor de evaluare a 
conformității și sarcinile conexe prevăzute 
la articolul 52 din prezentul regulament;

eliminat

Or. en

Amendamentul 591
Peter Kouroumbashev

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) monitorizează și supraveghează 
activitățile organismelor de evaluare a 
conformității în scopul prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
notificarea organismelor de evaluare a 
conformității și sarcinile conexe prevăzute 
la articolul 52 din prezentul regulament;

(b) monitorizează și supraveghează și, 
cel puțin o dată la doi ani, evaluează
activitățile organismelor de evaluare a 
conformității în scopul prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
notificarea organismelor de evaluare a 
conformității și sarcinile conexe prevăzute 
la articolul 52 din prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) monitorizează și supraveghează 
activitățile organismelor de evaluare a 
conformității în scopul prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
notificarea organismelor de evaluare a 
conformității și sarcinile conexe prevăzute 
la articolul 52 din prezentul regulament;

(b) monitorizează, supraveghează și, 
cel puțin o dată la doi ani, evaluează
activitățile organismelor de evaluare a 
conformității în scopul prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
notificarea organismelor de evaluare a 
conformității și sarcinile conexe prevăzute 
la articolul 52 din prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 593
Peter Kouroumbashev

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) tratează plângerile depuse de 
persoane fizice sau juridice în legătură cu 
certificatele emise de organismele de 
evaluare a conformității stabilite pe 
teritoriul lor, investighează, în măsura în 
care este oportun, subiectul plângerii și 
informează reclamantul cu privire la stadiul 
și rezultatul investigației, într-un termen 
rezonabil;

(c) tratează plângerile depuse de 
persoane fizice sau juridice în legătură cu 
certificatele emise de organismele de 
evaluare a conformității stabilite pe 
teritoriul lor sau cu autoevaluarea 
conformității, investighează, în măsura în 
care este oportun, subiectul plângerii și 
informează reclamantul cu privire la stadiul 
și rezultatul investigației, într-un termen 
rezonabil;

Or. en

Amendamentul 594
Peter Kouroumbashev

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 6 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(ca) transmite rezultatele verificărilor 
prevăzute la litera (a) și ale evaluărilor 
prevăzute la litera (b) Grupului european 
pentru certificarea de securitate 
cibernetică și ENISA;

Or. en

Amendamentul 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 6 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) transmite rezultatele verificărilor 
prevăzute la litera (a) și ale evaluării 
prevăzute la litera (b) Grupului european 
pentru certificarea de securitate 
cibernetică și ENISA;

Or. en

Amendamentul 596
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cooperează cu alte autorități 
naționale de supraveghere în materie de 
certificare sau cu alte autorități publice, 
inclusiv prin schimbul de informații cu 
privire la o posibilă neconformitate a 
produselor și serviciilor TIC cu cerințele 
prezentului regulament sau ale sistemului 
european de certificare de securitate 
cibernetică specific;

(d) cooperează cu alte autorități 
naționale de supraveghere în materie de 
certificare sau cu alte autorități publice, 
inclusiv prin schimbul de informații cu 
privire la o posibilă neconformitate a 
produselor, proceselor și serviciilor TIC cu 
cerințele prezentului regulament sau ale 
sistemului european de certificare de 
securitate cibernetică specific;

Or. en
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Amendamentul 597
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competența de a efectua 
investigații, sub formă de audituri, asupra 
organismelor de evaluare a conformității 
și a titularilor de certificate europene de 
securitate cibernetică, pentru a verifica 
conformitatea cu dispozițiile de la titlul III;

(b) competența de a efectua 
investigații, sub formă de audituri, asupra 
titularilor de certificate europene de 
securitate cibernetică, pentru a verifica 
conformitatea cu dispozițiile de la titlul III;

Or. en

Amendamentul 598
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) competența de a lua măsuri 
adecvate, în conformitate cu legislația 
națională, pentru a se asigura că 
organismele de evaluare a conformității 
sau titularii de certificate respectă 
prezentul regulament sau un sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică;

(c) competența de a lua măsuri 
adecvate, în conformitate cu legislația 
națională, pentru a se asigura că titularii de 
certificate respectă prezentul regulament 
sau un sistem european de certificare de 
securitate cibernetică;

Or. en

Amendamentul 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 7 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) competența de a retrage, în 
conformitate cu legislația națională, 

(e) competența de a retrage, în 
conformitate cu legislația națională, 
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certificatele care nu sunt conforme cu 
prezentul regulament sau cu un sistem 
european de certificare de securitate 
cibernetică;

certificatele și produsele TIC de consum
care nu sunt conforme cu prezentul 
regulament sau cu un sistem european de 
certificare de securitate cibernetică;

Or. en

Amendamentul 600
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Autoritățile naționale de 
supraveghere în materie de certificare 
cooperează între ele și cu Comisia și fac în 
special schimb de informații, de experiență 
și de bune practici în ceea ce privește 
certificarea de securitate cibernetică și 
aspectele tehnice privind securitatea 
cibernetică a produselor și a serviciilor 
TIC.

8. Autoritățile naționale de 
supraveghere în materie de certificare 
cooperează între ele și cu Comisia și fac în 
special schimb de informații, de experiență 
și de bune practici în ceea ce privește 
certificarea de securitate cibernetică și 
aspectele tehnice privind securitatea 
cibernetică a produselor, a proceselor și a 
serviciilor TIC.

Or. en

Amendamentul 601
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Autoritățile naționale de 
supraveghere în materie de certificare 
cooperează între ele și cu Comisia și fac în 
special schimb de informații, de experiență 
și de bune practici în ceea ce privește 
certificarea de securitate cibernetică și 
aspectele tehnice privind securitatea 
cibernetică a produselor și a serviciilor 

8. Autoritățile naționale de 
supraveghere în materie de certificare 
cooperează între ele și cu Comisia și fac în 
special schimb de informații, de experiență 
și de bune practici în ceea ce privește 
certificarea de securitate cibernetică și 
aspectele tehnice privind securitatea 
cibernetică a produselor, a serviciilor și a 
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TIC. proceselor TIC.

Or. en

Amendamentul 602
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 8 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Fiecare autoritate națională de 
supraveghere în materie de certificare și 
fiecare membru și angajat al fiecărei 
autorități naționale de supraveghere în 
materie de certificare trebuie să respecte, 
în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 
legislația statului membru, obligația de 
păstrare a secretului profesional, atât în 
timpul mandatului, cât și după încetarea 
acestuia, cu privire la orice informații 
confidențiale de care au luat cunoștință în 
cursul îndeplinirii sarcinilor care le revin 
sau a exercitării competențelor lor.

Or. en

Amendamentul 603
Peter Kouroumbashev

Propunere de regulament
Articolul 50 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50a

Evaluări inter pares

1. Autoritățile naționale de supraveghere 
în materie de certificare fac obiectul unei 
evaluări inter pares cu privire la orice 
activitate pe care acestea o desfășoară în 
temeiul articolului 50 din prezentul 
regulament.
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2. Evaluarea inter pares acoperă 
evaluările procedurilor instituite de 
autoritățile naționale de supraveghere în 
materie de certificare, în special a 
procedurilor de verificare a conformității 
produselor care fac obiectul certificării de 
securitate cibernetică, competenței 
personalului, corectitudinii controalelor și 
inspecțiilor, precum și al corectitudinii 
rezultatelor. Evaluarea inter pares 
evaluează, de asemenea, dacă autoritățile 
naționale de supraveghere în materie de 
certificare în cauză dispun de resurse 
suficiente pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a sarcinilor lor, în 
conformitate cu articolul 50 alineatul (4).

3. Evaluarea inter pares efectuată de o 
autoritate națională de supraveghere în 
materie de certificare se realizează de 
către două autorități naționale de 
supraveghere în materie de certificare din 
alte state membre și de Comisie, cel puțin 
o dată la cinci ani. ENISA poate participa 
la evaluarea inter pares și poate decide cu 
privire la participarea sa pe baza unei 
analize a evaluării riscurilor.

4. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55a, pentru a stabili un plan pentru 
evaluările inter pares care acoperă o 
perioadă de cel puțin cinci ani, care 
stabilește criterii privind componența 
echipei de evaluare inter pares, 
metodologia utilizată pentru evaluarea 
inter pares, calendarul, frecvența și 
celelalte sarcini legate de evaluarea inter 
pares. La adoptarea acestor acte delegate, 
Comisia ține seama în mod corespunzător 
de deliberarea Grupului.

5. Rezultatele evaluărilor inter pares se 
examinează de către Grup. ENISA 
întocmește un rezumat al rezultatelor și îl 
publică.

Or. en
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Amendamentul 604
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru nivelul de asigurare ridicat, 
organismul de evaluare a conformității, 
pe lângă faptul că trebuie să fie acreditat, 
trebuie să fie notificat de către autoritatea 
națională de supraveghere în materie de 
certificare cu privire la experiența și 
expertiza în materie de evaluare a 
securității cibernetice. Autoritatea 
națională de supraveghere în materie de 
certificare trebuie să efectueze audituri 
periodice privind expertiza și 
competențele organismelor de evaluare a 
conformității notificate.

Or. fr

Justificare

Nivelurile ridicate de asigurare necesită teste de eficiență. Expertiza și competențele 
organismelor de evaluare a conformității care efectuează teste de eficiență trebuie să facă
obiectul unor audituri periodice, pentru se a asigura în special calitatea testelor.

Amendamentul 605
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru nivelul de asigurare ridicat, 
organismele de evaluare a conformității 
sunt autorizate de către autoritățile 
naționale de supraveghere în materie de 
certificare doar dacă îndeplinesc cerințele 
de competență și de expertiză menționate, 
dovedite în cadrul auditurilor periodice 
ale respectivelor organisme.
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Or. fr

Amendamentul 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Acreditarea se acordă pentru o 
perioadă de maximum cinci ani și poate fi 
reînnoită în aceleași condiții numai dacă 
organismul de evaluare a conformității 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
prezentul articol. Organismele de 
acreditare revocă acreditarea unui 
organism de evaluare a conformității în 
temeiul alineatului (1) din prezentul articol 
în cazul în care condițiile de acreditare nu 
sunt sau nu mai sunt îndeplinite sau în 
cazul în care măsurile luate de un organism 
de evaluare a conformității încalcă 
dispozițiile prezentului regulament.

2. Acreditarea se acordă pentru o 
perioadă de maximum cinci ani și poate fi 
reînnoită în aceleași condiții numai dacă 
organismul de evaluare a conformității 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
prezentul articol. Organismele de 
acreditare revocă acreditarea unui 
organism de evaluare a conformității în 
temeiul alineatului (1) din prezentul articol 
în cazul în care condițiile de acreditare nu 
sunt sau nu mai sunt îndeplinite sau în 
cazul în care măsurile luate de un organism 
de evaluare a conformității încalcă 
dispozițiile prezentului regulament. 
Organismele de evaluare a conformității 
nu acceptă plăți directe pentru serviciile 
lor din partea deținătorilor de certificate.

Or. en

Amendamentul 607
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Acreditarea se acordă pentru o 
perioadă de maximum cinci ani și poate fi 
reînnoită în aceleași condiții numai dacă 
organismul de evaluare a conformității 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
prezentul articol. Organismele de 
acreditare revocă acreditarea unui 

2. Acreditarea se acordă pentru o 
perioadă de maximum zece ani și poate fi 
reînnoită în aceleași condiții numai dacă 
organismul de evaluare a conformității 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
prezentul articol. Organismele de 
acreditare revocă acreditarea unui 
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organism de evaluare a conformității în 
temeiul alineatului (1) din prezentul articol 
în cazul în care condițiile de acreditare nu 
sunt sau nu mai sunt îndeplinite sau în
cazul în care măsurile luate de un organism 
de evaluare a conformității încalcă 
dispozițiile prezentului regulament.

organism de evaluare a conformității în 
temeiul alineatului (1) din prezentul articol 
în cazul în care condițiile de acreditare nu 
sunt sau nu mai sunt îndeplinite sau în 
cazul în care măsurile luate de un organism 
de evaluare a conformității încalcă 
dispozițiile prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure faptul că organismul de evaluare a conformității va beneficia de o 
acreditare până la expirarea unui sistem de certificare (inclusiv până la prelungirea 
acestuia) pe care l-a emis în cursul perioadei de acreditare.

Amendamentul 608
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
stabilească circumstanțele, formatele și 
procedurile pentru notificările menționate 
la alineatul (1) din prezentul articol. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 55 alineatul (2).

5. Comisia poate, prin intermediul 
actelor delegate, să stabilească 
circumstanțele, formatele și procedurile 
pentru notificările menționate la alineatul 
(1) din prezentul articol. Actele delegate
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 55 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 609
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Grupul este compus din autoritățile 
naționale de supraveghere în materie de 
certificare. Autoritățile sunt reprezentate de 
conducătorii sau de alți reprezentanți la 
nivel înalt ai autorităților naționale de 
supraveghere în materie de certificare.

2. Grupul este compus din autoritățile 
naționale de supraveghere în materie de 
certificare. Autoritățile sunt reprezentate de 
conducătorii sau de alți reprezentanți la 
nivel înalt ai autorităților naționale de 
supraveghere în materie de certificare. În 
urma unei invitații, membrii Grupului 
părților interesate în materie de certificare 
au dreptul de a participa la reuniunile 
Grupului european pentru certificarea de 
securitate cibernetică și la activitățile 
acestuia.

Or. en

Justificare

În mod similar cu dispozițiile stabilite pentru participarea statelor membre la reuniunile 
Grupului părților interesate în materie de certificare, părților interesate li se permite, la 
invitația Grupului european pentru certificarea de securitate cibernetică, să participe la 
activitățile acestuia.

Amendamentul 610
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Grupul este compus din autoritățile 
naționale de supraveghere în materie de 
certificare. Autoritățile sunt reprezentate 
de conducătorii sau de alți reprezentanți 
la nivel înalt ai autorităților naționale de 
supraveghere în materie de certificare.

2. Grupul este compus din experți 
naționali.

Or. en

Amendamentul 611
Peter Kouroumbashev

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să adopte norme obligatorii de 
stabilire a intervalelor la care autoritățile 
naționale de supraveghere în materie de 
certificare trebuie să efectueze verificări 
ale certificatelor și autoevaluarea 
conformității, precum și a criteriilor, 
amplorii și conținutului acestor verificări 
și să adopte normele comune și 
standardele de prezentare a informațiilor 
prevăzute la articolul 50 alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 612
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3 – litera f – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) g) să faciliteze alinierea sistemelor 
europene de securitate cibernetică la 
standardele recunoscute la nivel 
internațional, inclusiv prin: revizuirea 
sistemelor europene de securitate 
cibernetică și, dacă este cazul, formularea 
de recomandări către ENISA pentru a se 
angaja împreună cu organizațiile de 
standardizare internaționale relevante să 
soluționeze deficiențele și lacunele din 
standardele disponibile recunoscute la 
nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 613
Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să definească un mecanism de 
revizuire reciprocă pentru a evalua 
respectarea cerințelor stabilite în 
prezentul regulament de către fiecare 
autoritate națională de supraveghere în 
materie de certificare, în special 
capacitatea de a îndeplini, pentru fiecare 
nivel de asigurare, sarcinile descrise în 
prezentul regulament, cu expertiza 
tehnică necesară. Dacă este necesar, 
evaluarea inter pares poate defini 
măsurile adecvate care ar trebui adoptate.

Or. fr

Amendamentul 614
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) În colaborare cu Grupul european 
pentru certificarea de securitate 
cibernetică („Grupul”) instituit în temeiul 
articolului 53 din prezentul regulament, 
oferă consiliere și sprijin Comisiei în ceea 
ce privește aspectele legate de certificarea 
de securitate cibernetică și acordurile cu 
piețele externe și cu țările terțe în 
domeniul recunoașterii reciproce a 
certificatelor de securitate cibernetică.

Or. en

Amendamentul 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. (g) să stabilească un proces de 
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evaluare inter pares. Acest proces trebuie 
să țină seama, în special, de expertiza 
tehnică necesară a autorităților naționale 
de supraveghere în materie de certificare 
în îndeplinirea sarcinilor lor, astfel cum 
este descrisă la articolele 48 și 50 și să 
includă, atunci când este necesar, 
elaborarea de documente de orientare și 
bune practici pentru îmbunătățirea 
conformității autorităților naționale de 
supraveghere în materie de certificare cu 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 616
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. să țină seama de rezultatele 
consultării părților interesate, desfășurată 
în vederea pregătirii unei propuneri de 
sistem în conformitate cu articolul 44 din 
prezentul regulament;

Or. en

Justificare

De asemenea, Grupul european pentru certificarea de securitate cibernetică face o analiză a 
consultărilor publice întreprinse de Comisie cu privire la pregătirea unei propuneri de sistem 
de securitate cibernetică.

Amendamentul 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3b. (h) să monitorizeze supravegherea 
și întreținerea unui certificat.

Or. en

Amendamentul 618
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile care se aplică în cazul încălcării 
dispozițiilor din prezentul titlu și a 
sistemelor europene de certificare de 
securitate cibernetică și iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura punerea în 
aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute 
sunt eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre informează 
Comisia [până la .../fără întârziere] cu 
privire la normele și măsurile respective și 
notifică acesteia orice modificare ulterioară 
care le afectează.

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile care se aplică în cazul încălcării 
dispozițiilor din titlul IIa, titlul III și a 
sistemelor europene de certificare de 
securitate cibernetică și iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura punerea în 
aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute 
sunt eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre informează 
Comisia [până la .../fără întârziere] cu 
privire la normele și măsurile respective și 
notifică acesteia orice modificare ulterioară 
care le afectează.

Or. en

Amendamentul 619
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Dreptul la o cale de atac judiciară 
eficientă împotriva unei autorități de 
supraveghere sau a unui organism de 
evaluare a conformității

1. Fără a aduce atingere oricărei alte căi 
de atac administrative sau extrajudiciare, 
fiecare persoană fizică sau juridică are 
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dreptul la o cale de atac eficientă:

(a) împotriva unei decizii referitoare la 
aceștia a unui organism de evaluare a 
conformității sau a unei autorități 
naționale de supraveghere în materie de 
certificare, inclusiv (după caz) în legătură 
cu (ne) emiterea sau recunoașterea unui 
certificat european de securitate 
cibernetică deținut de aceste persoane; și

(b) în cazul în care o autoritate națională 
de supraveghere în materie de certificare 
nu tratează o plângere pentru care este 
competentă.

2. Procedurile împotriva unui organism 
de evaluare a conformității sau a unei 
autorități naționale de supraveghere în 
materie de certificare sunt introduse în 
fața instanțelor din statul membru în care 
este stabilit organismul de evaluare a 
conformității sau autoritatea națională de 
supraveghere în materie de certificare.

Or. en

Amendamentul 620
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54a

Dreptul la o cale de atac judiciară 
eficientă împotriva unei autorități de 

supraveghere

1. Fără a aduce atingere oricărei alte căi 
de atac administrative sau extrajudiciare, 
fiecare persoană fizică sau juridică are 
dreptul la o cale de atac eficientă:

(a) împotriva unei decizii referitoare la 
aceștia a unui organism de evaluare a 
conformității sau a unei autorități 
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naționale de supraveghere în materie de 
certificare, inclusiv în legătură cu 
recunoașterea unui certificat european de 
securitate cibernetică deținut de aceste 
persoane sau entități; și

(b) în cazul în care o autoritate națională 
de supraveghere în materie de certificare 
nu tratează o plângere pentru care este 
competentă.

2. Procedurile împotriva unui organism 
de evaluare a conformității sau a unei 
autorități naționale de supraveghere în 
materie de certificare sunt introduse în 
fața instanțelor din statul membru în care 
este stabilit organismul de evaluare a 
conformității sau autoritatea națională de 
supraveghere în materie de certificare.

Or. en

Justificare

Este esențial să se asigure faptul că solicitanții de certificate vor avea dreptul la o cale de 
atac eficientă atunci când solicită o certificare în statul membru respectiv. Certificarea 
produselor sau a proceselor nu ar trebui utilizată pentru a favoriza anumiți actori față de 
alții pe baza unor considerente parțiale părtinitoare legate de naționalitatea lor.

Amendamentul 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de cel mult cinci ani de la 
data menționată la articolul 58 și la fiecare 
cinci ani după aceea, Comisia evaluează 
impactul, eficacitatea și eficiența activității 
agenției și a practicilor sale de lucru, 
posibila necesitate de a modifica mandatul 
agenției și implicațiile financiare ale unei 
astfel de modificări. Evaluarea ține seama 
de orice punct de vedere comunicat 
agenției ca răspuns la activitățile sale. În 
cazul în care Comisia consideră că nu se 

1. În termen de cel mult patru ani de 
la data menționată la articolul 58 și la 
fiecare patru ani după aceea, Comisia 
evaluează impactul, eficacitatea și eficiența 
activității agenției și a practicilor sale de 
lucru, posibila necesitate de a modifica 
mandatul agenției și implicațiile financiare 
ale unei astfel de modificări. Evaluarea ține 
seama de orice punct de vedere comunicat 
agenției ca răspuns la activitățile sale. În 
cazul în care Comisia consideră că nu se 
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mai justifică continuarea activității agenției 
în raport cu obiectivele, mandatul și 
sarcinile atribuite, aceasta poate propune 
modificarea dispozițiilor referitoare la 
agenție din prezentul regulament.

mai justifică continuarea activității agenției 
în raport cu obiectivele, mandatul și 
sarcinile atribuite, aceasta poate propune 
modificarea dispozițiilor referitoare la 
agenție din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 622
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea analizează, de asemenea, 
impactul, eficacitatea și eficiența 
dispozițiilor din titlul III în ceea ce privește 
obiectivele de asigurare a unui nivel 
adecvat de securitate cibernetică a 
produselor și serviciilor TIC în Uniune și 
de îmbunătățire a funcționării pieței 
interne.

2. Evaluarea analizează, de asemenea, 
impactul, eficacitatea și eficiența 
dispozițiilor din titlul III în ceea ce privește 
obiectivele de asigurare a unui nivel 
adecvat de securitate cibernetică a 
produselor, serviciilor și proceselor TIC în 
Uniune și de îmbunătățire a funcționării 
pieței interne. Comisia evaluează, la cinci 
ani de la adoptarea regulamentului, o 
eventuală extindere a domeniului de 
aplicare al titlului III.

Or. en

Justificare

Se prevede o revizuire a regulamentului, în special în ceea ce privește titlul III.

Amendamentul 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea analizează, de 
asemenea, impactul, eficacitatea și 
eficiența dispozițiilor din titlul III în ceea 

2. În termen de cel mult patru ani de 
la data menționată la articolul 58 și la 
fiecare patru ani după aceea, analizează, 
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ce privește obiectivele de asigurare a unui 
nivel adecvat de securitate cibernetică a 
produselor și serviciilor TIC în Uniune și 
de îmbunătățire a funcționării pieței 
interne.

de asemenea, impactul, eficacitatea și 
eficiența dispozițiilor din titlurile IIa și III 
în ceea ce privește obiectivele de asigurare 
a unui nivel adecvat de securitate 
cibernetică a produselor, proceselor și 
serviciilor TIC în Uniune și de 
îmbunătățire a funcționării pieței interne.

Or. en

Amendamentul 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Evaluarea analizează trecerea 
treptată la certificarea obligatorie, cu 
condiția ca evaluarea pieței și consultarea 
părților interesate să conducă la 
constatări care să susțină astfel de 
acțiuni;

Or. en

Amendamentul 625
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Titlul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA 1 nouă
După lansarea cadrului UE de certificare 
de securitate cibernetică, este probabil ca 
atenția să se concentreze asupra unor 
domenii de interes iminent de a răspunde 
provocării reprezentate de tehnologiile 
emergente. Domeniul privind internetul 
obiectelor prezintă un interes special, 
deoarece reduce atât cerințele 
consumatorilor, cât și cerințele din 
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industrie. Se propune următoarea listă de 
priorități pentru adoptare în cadrul de 
certificare:
1) Certificarea furnizării de servicii cloud.
(2) Certificarea dispozitivelor IoT, care 
includ:
a. dispozitivele la nivel individual, cum ar 
fi dispozitivele portabile inteligente;
b. dispozitivele la nivel comunitar, cum ar 
fi mașinile inteligente, locuințele 
inteligente, dispozitivele de sănătate;
c. dispozitive la nivel de societate, cum ar 
fi orașele inteligente și rețelele inteligente.
3) Industria 4.0 care implică sisteme 
inteligente, interconectate, fizice și 
cibernetice, care automatizează toate 
etapele operațiunilor industriale, de la 
proiectare și producție până la exploatare, 
lanțul de aprovizionare și întreținerea 
serviciilor.
(4) Certificarea tehnologiilor și a 
produselor exploatate în viața de zi cu zi. 
Un astfel de exemplu ar putea fi 
dispozitivele de rețea, cum ar fi routerele 
de internet din locuințe.

Or. en

Amendamentul 626
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În cazul în care un organism de 
evaluare a conformității este deținut sau 
gestionat de o entitate sau instituție 
publică, se asigură și se documentează 
independența și absența oricărui conflict 
de interese între, pe de o parte, autoritatea 
națională de supraveghere în materie de 
certificare și, pe de altă parte, organismul 
de evaluare a conformității.

Or. en
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Amendamentul 627
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Un organism de evaluare a
conformității competent trebuie să fie 
capabil să efectueze toate sarcinile de 
evaluare a conformității care îi sunt 
atribuite în temeiul prezentului regulament, 
indiferent dacă sarcinile respective sunt 
realizate în mod direct de organismul de 
evaluare a conformității sau în numele său 
și pe răspunderea sa.

8. Un organism de evaluare a 
conformității competent trebuie să fie 
capabil să efectueze toate sarcinile de 
evaluare a conformității care îi sunt 
atribuite în temeiul prezentului regulament, 
indiferent dacă sarcinile respective sunt 
realizate în mod direct de organismul de 
evaluare a conformității sau în numele său 
și pe răspunderea sa. Orice subcontractare 
sau consultare a personalului extern este 
documentată în mod adecvat și face 
obiectul unui acord scris care vizează, 
între altele, confidențialitatea și 
conflictele de interese și care nu implică 
intermediari. Organismul de evaluare a 
conformității în cauză își asumă întreaga 
responsabilitate pentru sarcinile 
îndeplinite.

Or. en

Amendamentul 628
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Trebuie să fie garantată 
imparțialitatea organismelor de evaluare a 
conformității, a personalului de conducere 
de nivel superior și a personalului de 
evaluare al acestora.

12. Trebuie să fie garantată 
imparțialitatea organismelor de evaluare a 
conformității, a personalului de conducere 
de nivel superior, a personalului de 
evaluare al acestora și a 
subcontractanților.

Or. en
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Amendamentul 629
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. Personalul organismelor de 
evaluare a conformității trebuie să păstreze 
secretul profesional referitor la toate 
informațiile obținute în îndeplinirea 
sarcinilor sale în temeiul prezentului 
regulament sau al oricărei dispoziții din 
legislația națională de punere în aplicare a 
acestuia, excepție făcând relația cu 
autoritățile competente ale statului membru 
în care își îndeplinește activitățile.

15. Organismul de evaluare a 
conformității și personalul său, comitetele, 
filialele, subcontractanții și orice 
organism sau personal asociat al 
organismelor externe, ale organismelor de 
evaluare a conformității, trebuie să 
respecte confidențialitatea și să păstreze 
secretul profesional referitor la toate 
informațiile obținute în îndeplinirea 
sarcinilor sale în temeiul prezentului 
regulament sau al oricărei dispoziții din 
legislația națională de punere în aplicare a 
acestuia, cu excepția cazurilor în care 
divulgarea este impusă de dreptul Uniunii 
sau de legislația statului membru care se 
aplică acestor persoane, excepție făcând 
relația cu autoritățile competente ale 
statului membru în care își îndeplinește 
activitățile. Drepturile de autor sunt 
protejate. Organismul de evaluare a 
conformității trebuie să dispună de 
proceduri documentate în ceea ce privește 
cerințele prezentei secțiuni 15.

Or. en

Amendamentul 630
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15a. Cu excepția secțiunii 15, cerințele 
din prezenta anexă nu împiedică în niciun 
fel schimbul de informații tehnice și de 
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orientare în materie de reglementare între 
un organism de evaluare a conformității 
și o persoană care solicită sau dorește să 
solicite certificarea.

Or. en

Amendamentul 631
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15b. Organismele de evaluare a 
conformității funcționează în 
conformitate cu un ansamblu de termene 
și condiții coerente, echitabile și 
rezonabile, ținând seama de interesele 
întreprinderilor mici și mijlocii, astfel 
cum sunt definite în Recomandarea 
2003/361/CE referitoare la taxe.

Or. en
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