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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rețelele împreună cu sistemele și 
serviciile informatice îndeplinesc un rol 
vital în societate. Fiabilitatea și securitatea 
lor sunt esențiale pentru activitățile 
economice și bunăstarea socială și, în 
special, pentru funcționarea pieței interne.

(1) Rețelele împreună cu sistemele și 
serviciile informatice îndeplinesc un rol 
vital în societate. Fiabilitatea și securitatea 
lor sunt esențiale pentru activitățile 
economice și bunăstarea socială și, în 
special, pentru funcționarea pieței interne, 
precum și a securității externe a UE.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Amploarea și frecvența incidentelor de 
securitate provocate deliberat sau 
întâmplătoare este în creștere și reprezintă 
o amenințare majoră pentru funcționarea 
rețelelor și a sistemelor informatice. Astfel 
de incidente pot să împiedice desfășurarea 
activităților economice, să genereze 
pierderi financiare substanțiale, să 
submineze încrederea utilizatorilor și să 
provoace pagube majore economiei 
Uniunii.

(2) Amploarea și frecvența incidentelor de 
securitate provocate deliberat sau 
întâmplătoare este în creștere și reprezintă 
o amenințare majoră pentru funcționarea 
rețelelor și a sistemelor informatice. Astfel 
de incidente pot să împiedice desfășurarea 
activităților economice, să genereze 
pierderi financiare substanțiale, să 
submineze încrederea utilizatorilor și să 
provoace pagube majore economiei 
Uniunii, și, în esență, să pericliteze 
bunăstarea cetățenilor UE și capacitatea 
statelor membre ale UE de a se proteja și 
de a garanta securitatea infrastructurilor 
vitale.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Clauza de solidaritate, introdusă de 
articolul 222 din TFUE, constituie cadrul 
potrivit pentru asistență și acțiuni 
conjugate ale statelor membre ale UE în 
cazul unui atac terorist sau a unor 
activități infracționale ce periclitează 
securitatea rețelelor și a informației. De 
asemenea, clauza de apărare reciprocă, 
prevăzută la articolul 42 alineatul (7) din 
TUE, constituie cadrul de acțiune al UE 
în cazul în care un stat membru cade 
victimă unei agresiuni armate ce ar afecta 
securitatea rețelelor și a informației. În 
cazurile pertinente, articolul 222 din 
TFUE și articolul 42 alineatul (7) din 
TUE ar trebui să fie implementate într-un 
mod complementar.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un număr mare de incidente 
informatice se produce din cauza lipsei de 
reziliență și robustețe a infrastructurii 
rețelelor private și publice, din cauza 
bazelor de date slab protejate sau 
securizate și din cauza altor defecte ale 
infrastructurii critice de informații; 
întrucât numai câteva state membre au în 
vedere protecția propriilor rețele și sisteme 
de informații și a datelor conexe ca parte 
a obligației lor corespunzătoare de 
diligență, ceea ce explică lipsa investițiilor 
în tehnologia de ultimă generație privind 
securitatea, în formare și în dezvoltarea 
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de orientări adecvate.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ca instrumente de comunicare fără 
frontiere, sistemele de informare digitale și, 
în principal, internetul au un rol esențial în 
facilitarea circulației transfrontaliere a 
mărfurilor, serviciilor și persoanelor. Din 
cauza naturii lor transnaționale, o 
perturbare majoră a acestor sisteme 
survenită într-un stat membru poate afecta, 
de asemenea, alte state membre și Uniunea 
în ansamblul său. Prin urmare, reziliența și 
stabilitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice este esențială pentru buna 
funcționare a pieței interne.

(3) Ca instrumente de comunicare fără 
frontiere, sistemele de informare digitale și, 
în principal, internetul au un rol esențial în 
facilitarea circulației transfrontaliere a 
mărfurilor, serviciilor și persoanelor. Din 
cauza naturii lor transnaționale, o 
perturbare majoră a acestor sisteme 
survenită într-un stat membru poate afecta, 
de asemenea, alte state membre și Uniunea 
în ansamblul său. Prin urmare, reziliența și 
stabilitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice este esențială pentru buna 
funcționare a pieței interne și este vitală 
pentru securitatea internă și cea externă a 
UE. Necesitatea îmbunătățirii securității 
rețelelor și a informației ar trebui să fie, 
prin urmare, evidențiată în mod 
corespunzător în Strategia de securitate 
internă a Uniunii și în Strategia 
europeană de securitate, în special ținând 
seama de viitoarea revizuire a acestor 
documente.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Sensibilizarea și educarea 
utilizatorilor de tehnologii ale informației 
și comunicațiilor privind cele mai bune 
practici în materie de securizare a datelor 
cu caracter personal și de întreținere 
durabilă a serviciilor de comunicare ar 
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trebui să constituie baza oricărei strategii 
cuprinzătoare de securitate informatică.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cooperarea și coordonarea dintre 
autoritățile europene competente și 
ÎR/VP, cu responsabilitate pentru politica 
externă și de securitate comună și politica 
de securitate și apărare comună, precum 
și cu coordonatorul UE în materie de 
combatere a terorismului ar trebui să fie 
garantată în toate cazurile în care 
riscurile pot fi percepute ca fiind de 
natură externă și teroristă.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Ar trebui consolidate schimburile de 
informații sensibile dintre statele membre 
și între statele membre și autoritățile 
competente pertinente ale UE; ele ar 
trebui să fie axate pe principiile 
încrederii, solidarității și cooperării. Orice 
plan de acțiune vizând îmbunătățirea 
securității sistemului și a rețelelor ar 
trebui să utilizeze, astfel, pe deplin 
structurile deja existente în cadrul UE, 
cum ar fi SitCen și IntCen, și să asigure 
coordonarea tuturor structurilor 
pertinente pentru securitatea informațiilor 
sensibile la adresa securității interne și 
externe ale UE.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Cooperarea și schimbul de informații 
la nivel global cu partenerii internaționali 
relevanți este vital pentru o strategie 
eficientă de securitate cibernetică și 
pentru acțiuni convingătoare vizând 
îmbunătățirea securității rețelelor și a 
informației în cadrul UE, având în vedere 
caracterul transnațional al amenințărilor.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Măsurile de securitate trebuie să 
respecte drepturile fundamentale 
obligatorii pentru UE și statele sale 
membre în conformitate cu articolele 2, 6 
și 21 din TFUE, precum libertatea de 
exprimare, protecția datelor și intimitatea; 
întrucât drepturile la intimitate și la 
protecția datelor sunt prevăzute în Carta 
UE și la articolul 16 din TFUE.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Toate statele membre se axează pe 
strategiile naționale de securitate 
informatică asupra protecției sistemelor 
de informații și a datelor conexe și 
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consideră protecția acestei infrastructuri 
critice ca făcând parte din obligația lor 
corespunzătoare de diligență. Toate 
statele membre adoptă și pun în aplicare 
strategii, orientări și instrumente care 
asigură niveluri rezonabile de protecție 
împotriva unor niveluri de amenințare 
identificabile în mod rezonabil, cu costuri 
și sarcini ale protecției proporționale cu 
eventualul prejudiciu adus părților vizate. 
De asemenea, toate statele membre fac 
demersurile corespunzătoare pentru a 
obliga persoanele juridice de pe teritoriul 
lor să protejeze datele cu caracter 
personal aflate în grija lor.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a asigura transparența și 
informarea adecvată a cetățenilor și a 
operatorilor de piață din UE, autoritățile 
competente trebuie să creeze un site web 
comun, pe care să publice informații 
neconfidențiale despre incidente și riscuri.

(16) Pentru a asigura transparența și 
informarea adecvată a cetățenilor și a 
operatorilor de piață din UE, autoritățile 
competente trebuie să creeze un site web
comun, pe care să publice informații 
neconfidențiale despre incidente și riscuri. 
Datele personale publicate pe acest site 
internet nu ar trebui să fie limitate doar la 
ceea ce este necesar și să fie cât mai 
anonime posibil.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere acquis-ului Uniunii în ceea ce 
privește protecția datelor. Datele 



AD\1004961RO.doc 9/16 PE516.830v04-00

RO

personale utilizate în conformitate cu 
dispozițiile prezentei directive ar trebui să 
fie limitate la setul minim de date 
personale strict necesare și să fie 
transmise operatorilor doar în condiții de 
strictă necesitate și să fie cât mai anonime 
posibil, dacă nu complet anonime.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Prezenta directivă (directiva NIS) 
nu aduce atingere adoptării necesare a 
legislației generale a UE privind protecția 
datelor.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Este necesară reglementarea la 
nivelul UE a vânzării, furnizării, 
transferului sau exportului către țări terțe 
a echipamentelor sau a programelor 
informatice care vizează în principal 
monitorizarea sau interceptarea 
comunicațiilor pe internet sau a 
comunicațiilor telefonice din rețelele fixe 
sau mobile, precum și acordarea de 
asistență pentru instalarea, exploatarea 
sau actualizarea unor astfel de 
echipamente sau programe informatice. 
Comisia trebuie să pregătească cât mai 
repede posibil legislația care împiedică 
societățile europene să exporte astfel de 
produse cu dublă utilizare către regimuri 
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nedemocratice, autoritare și represive.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creează un mecanism de cooperare între 
statele membre pentru a asigura o aplicare 
uniformă a prezentei directive în Uniune și, 
dacă este necesar, o administrare și un 
răspuns coordonate și eficiente în caz de 
riscuri și incidente care afectează rețelele și 
sistemele informatice;

(b) creează un mecanism de cooperare între 
statele membre pentru a asigura o aplicare 
uniformă a prezentei directive în Uniune și, 
dacă este necesar, o administrare și un 
răspuns coordonate, eficiente și efective în 
caz de riscuri și incidente care afectează 
rețelele și sistemele informatice;

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice dispozitiv sau grup de dispozitive 
interconectate sau legate între ele, dintre 
care unul sau mai multe efectuează, în 
conformitate cu un program, o prelucrare 
automată a datelor electronice, precum și

(b) orice grup de dispozitive interconectate 
sau legate între ele, dintre care unul sau 
mai multe efectuează, în conformitate cu 
un program, o prelucrare automată a 
datelor electronice, precum și

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „reziliență cibernetică” înseamnă 
capacitatea unei rețele și a unui sistem 
informatic de a rezista și de a reveni la 
întreaga capacitate operațională în urma 
unor incidente, inclusiv, dar nelimitându-
se la: disfuncții tehnice, pană de curent 
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sau incidente de securitate;

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 8 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un operator al unei infrastructuri critice 
care este esențială pentru menținerea 
activităților economice și societale vitale în 
domeniile energiei, transporturilor, 
serviciilor bancare, burselor și sănătății; o 
listă neexhaustivă a acestor operatori este 
prevăzută în anexa II.

(b) un operator al unei infrastructuri critice 
care este esențială pentru menținerea 
activităților economice și societale vitale în 
domeniile energiei, transporturilor, 
serviciilor bancare, burselor, sănătății, 
securității și apărării; o listă neexhaustivă 
a acestor operatori este prevăzută în anexa 
II.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 8 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un furnizor de dispozitive, rețele și 
sisteme informatice precum cele 
menționate la punctul 1 sau de 
componente ale acestora, care sunt 
esențiale pentru un nivel comun ridicat de 
securitate a rețelelor și a informației.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate națională competentă în 
domeniul securității rețelelor și a 
sistemelor informatice (denumită în 

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate civilă națională competentă în 
domeniul securității rețelelor și a 
sistemelor informatice (denumită în 
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continuare „autoritatea competentă”). continuare „autoritatea competentă”).

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru înființează o 
Echipă de intervenție în caz de urgență 
informatică (denumită în continuare 
„CERT”) care este responsabilă pentru 
administrarea incidentelor și a riscurilor în 
conformitate cu o procedură bine definită 
și respectă cerințele stabilite în anexa I 
punctul (1). CERT poate fi înființată în 
cadrul autorității competente.

(1) Fiecare stat membru înființează cel 
puțin o Echipă de intervenție în caz de 
urgență informatică (denumită în 
continuare „CERT”) care este responsabilă 
pentru administrarea incidentelor și a 
riscurilor în conformitate cu o procedură 
bine definită și respectă cerințele stabilite 
în anexa I punctul (1). CERT poate fi 
înființată în cadrul autorității competente.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) după caz, dată fiind natura riscului 
sau a amenințării, coordonatorul UE în 
materie de combatere a terorismului ar 
trebui informat printr-un raport și ar 
putea fi solicitat să ajute activitățile și 
acțiunile pregătitoare ale rețelei de 
cooperare prin activități de analiză;

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Datele cu caracter personal sunt 
comunicate doar destinatarilor care 
trebuie să prelucreze aceste date pentru a-
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și îndeplini sarcinile în conformitate cu 
un temei juridic adecvat. Datele 
comunicate se limitează la ceea ce este 
necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de 
către aceștia. Este garantată respectarea 
principiului limitării scopului. Termenul-
limită pentru păstrarea acestor date este 
specificat în scopurile menționate de 
prezenta directivă.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La cererea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă, Comisia poate solicita 
altui stat membru să furnizeze orice 
informații relevante cu privire la un risc 
sau la un incident specific.

(3) La cererea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă, Comisia poate solicita 
altui stat membru să furnizeze informațiile 
relevante cu privire la un risc sau la un 
incident specific, în conformitate cu 
dispozițiile din Regulamentul general 
privind protecția datelor.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a)  ÎR/VP integrează în acțiunile 
externe ale UE, în special în ce privește 
țările terțe, aspectele legate de securitatea 
cibernetică. Obiectivul îl constituie 
intensificarea schimburilor de experiență 
acumulată și cooperarea în privința 
aspectelor legate de securitatea 
cibernetică.
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Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul -1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) În cadrul relațiilor și acordurilor de 
cooperare cu țări terțe, în special cu cele 
cu care există o cooperare cu privire la 
tehnologii, Consiliul și Comisia insistă 
asupra unor minime standarde în privința 
securității sistemelor informatice.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revizuire Raportare și revizuire

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Comisia prezintă un raport anual 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la incidente și măsurile care i s-au 
adus la cunoștință în conformitate cu 
prezenta directivă.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) CERT pune în aplicare și gestionează 
măsuri de securitate pentru a asigura 

(b) CERT pune în aplicare și gestionează 
măsuri de securitate pentru a asigura 
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confidențialitatea, integritatea, 
disponibilitatea și autenticitatea 
informațiilor pe care le primește și le 
tratează.

confidențialitatea, integritatea, 
disponibilitatea și autenticitatea 
informațiilor pe care le primește și le 
tratează, respectând cerințele privind 
protecția datelor.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
ANEXA II – subtitlul 2 (menționat la articolul 3 alineatul 8 litera b) – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sectorul securității și apărării: 
operatori economici de activități și servicii 
precum cele menționate în Directiva 
2009/81/CE, în special cele menționate la 
articolul 46 din aceasta
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