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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Avizul susține cu fermitate necesitatea unui schimb sporit de informații cu privire la 
securitatea informatică între statele membre, în contextul creșterii preocupărilor legate de 
potențiale atacuri informatice. A devenit urgentă abordarea problemei securității informatice 
la nivelul UE și prin acțiuni coordonate ale statelor membre.

Avizul subliniază rolul Comisiei în facilitarea promovării și a coordonării inițiativelor 
existente.

Comisia pentru afaceri externe și Subcomisia pentru securitate și apărare consideră că este 
foarte important și urgent să se acționeze și să se consolideze coordonarea răspunsurilor, 
inițiativelor și programelor la nivel UE. Ar trebui susținute dezvoltarea capacităților și o mai 
bună colaborare, pentru creșterea nivelului de securitate informatică. 

Avizul sprijină ideea numirii unui Coordonator UE în materie de securitate informatică pentru 
facilitarea integrării și coordonării diferitelor activități și inițiative europene, la nivelul UE și 
la cel al instituțiilor UE.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul prezentei directive constă în 
armonizarea normelor statelor membre în 
materie de drept penal în ceea ce privește 
atacurile împotriva sistemelor informatice 
și îmbunătățirea cooperării dintre 
autoritățile judiciare și alte autorități 
competente, inclusiv poliția și alte servicii 
specializate de aplicare a legii din statele 
membre.

(1) Obiectivul prezentei directive constă în 
armonizarea normelor statelor membre în 
materie de drept penal în ceea ce privește 
atacurile împotriva sistemelor informatice 
și îmbunătățirea cooperării dintre 
autoritățile judiciare și alte autorități 
competente, inclusiv poliția și alte servicii 
specializate de aplicare a legii din statele 
membre și din Uniune. Acest obiectiv face 
parte din strategia generală a Uniunii, 
elaborată în vederea combaterii crimei 
organizate, securizării mai eficace a 
rețelelor informaționale, protejării 
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infrastructurilor informaționale critice și 
salvgardării datelor.  

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sistemele informaționale joacă un rol 
vital în ceea ce privește interacțiunea 
politică, socială și economică din cadrul 
Uniunii. Societatea este tot mai 
dependentă de sistemele informaționale. 
Cu toate acestea, în pofida beneficiilor 
majore pe care le oferă, acestea comportă 
și un anumit număr de pericole în ceea ce 
privește securitatea noastră, din cauza 
complexității lor și a vulnerabilității în 
raport cu diverse tipuri de criminalitate 
informatică. În consecință, securitatea 
sistemelor informaționale constituie o 
preocupare constantă și reclamă 
răspunsuri eficace din partea statelor 
membre și a Uniunii. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atacurile împotriva sistemelor 
informatice, în special ca urmare a 
criminalității organizate, constituie o 
amenințare din ce în ce mai mare și se 
manifestă o îngrijorare crescândă în fața 
posibilității de atacuri teroriste sau 
motivate politic împotriva sistemelor 
informatice care fac parte din infrastructura 
critică a statelor membre și a Uniunii. 
Această situație reprezintă o amenințare la 
adresa creării unei societăți informaționale 
mai sigure și a unui spațiu de libertate, 

(2) Atacurile împotriva sistemelor 
informatice constituie o amenințare din ce 
în ce mai mare. Acestea își pot avea 
originea în terorism sau în crima 
organizată și pot fi comise de state sau de 
persoane individuale. Se manifestă o 
îngrijorare crescândă în fața posibilității de 
atacuri teroriste sau motivate politic 
împotriva sistemelor informatice care fac 
parte din infrastructura critică a statelor 
membre și a Uniunii. Caracterul 
transfrontalier al anumitor infracțiuni și 



AD\883545RO.doc 5/13 PE469.848v02-00

RO

securitate și justiție, necesitând, prin 
urmare, o reacție la nivelul Uniunii 
Europene.

costurile relativ reduse pe care le suportă 
infractorii, la care se adaugă câștigurile și 
daunele rezultate, potențial însemnate, 
măresc considerabil riscul producerii 
unor astfel de atacuri. Această situație 
reprezintă o amenințare la adresa creării 
unei societăți informaționale mai sigure și 
a unui spațiu de libertate, securitate și 
justiție, necesitând, prin urmare, o reacție 
nu numai la nivelul Uniunii Europene, ci 
și la nivelul comunității internaționale.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Există dovezi în privința tendinței 
producerii unor atacuri la scară largă tot 
mai periculoase și recurente împotriva 
sistemelor informatice care sunt esențiale 
pentru state sau pentru funcții specifice din 
sectorul public sau privat. În paralel cu 
această tendință, se dezvoltă instrumente 
tot mai sofisticate care pot fi utilizate de 
infractori pentru lansarea de atacuri 
informatice, de diferite tipuri.

(3) Există dovezi în privința tendinței 
producerii unor atacuri la scară largă tot 
mai periculoase și recurente împotriva 
sistemelor informatice care sunt esențiale 
pentru statele membre, pentru Uniune sau 
pentru funcții specifice din sectorul public 
sau privat, inclusiv la nivelul UE. În 
paralel cu această tendință, se dezvoltă 
rapid tehnologia informatică și, ca 
rezultat, instrumente tot mai sofisticate 
care pot fi utilizate de infractori pentru 
lansarea de atacuri informatice, de diferite 
tipuri, dintre care unele cu un ridicat 
potențial distructiv economic și social.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ar trebui efectuată o evaluare 
globală, fiabilă și independentă a 
nivelului general de risc de producere a 
unor atacuri asupra sistemelor 
informatice. Instituțiile Uniunii ar trebui 
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să-și ajusteze nivelul de securitate 
informațională în consecință.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Este nevoie de coordonare la nivelul 
Uniunii, care să contribuie la integrarea 
diferitelor inițiative, programe și activități.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre ar trebui să prevadă 
sancțiuni pentru atacurile împotriva 
sistemelor informatice. Sancțiunile 
prevăzute în acest scop ar trebui să fie 
eficace, proporționale și disuasive.

(6) Statele membre ar trebui să prevadă 
sancțiuni pentru atacurile împotriva 
sistemelor informatice, ca parte a unui set 
mai cuprinzător de strategii naționale, 
concepute să descurajeze și să combată 
atacurile de această natură. Sancțiunile 
prevăzute în acest scop ar trebui să fie 
eficace, proporționale și disuasive. Dat 
fiind caracterul transfrontalier al 
amenințărilor, este necesar ca statele 
membre să-și alinieze pedepsele, 
reducând, astfel, diferențele dintre ele în 
ceea ce privește tratamentul infracțiunilor 
comise pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Consiliul și Comisia ar trebui să 
adreseze acelor state membre care nu au 
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ratificat încă Convenția Consiliului 
Europei privind criminalitatea 
informatică un apel în sensul ratificării ei 
fără întârziere.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cooperarea autorităților cu sectorul 
privat și cu societatea civilă este de o 
importanță majoră pentru evitarea și 
combaterea atacurilor cibernetice. Este 
necesară instituirea unui dialog curent cu 
acestea, dată fiind utilizarea pe scară 
largă de către acestea a sistemelor 
informatice și nevoia unei responsabilități 
comune în ceea ce privește asigurarea 
unor sisteme fiabile și funcționale. Este 
important să se ridice gradul de 
conștientizare al tuturor părților 
interesate în materie de sisteme 
informatice, astfel încât să se creeze o 
mentalitate axată pe securitatea datelor. 

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 11b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Inițiativele și proiectele recente 
legate de domeniul securității informatice, 
cum este Agenția Europeană de Apărare 
(AEA), ar trebui încurajate să sprijine 
capacitățile de apărare împotriva 
atacurilor informatice ale statelor 
membre. Ar trebui avută în vedere o 
cooperare mai strânsă cu AEA și cu 
Centrul de excelență pentru apărare 
împotriva criminalității cibernetice al 
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NATO (CCDCOE), în special în domeniul 
edificării capacităților și al pregătirii.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se culeagă date 
referitoare la faptele penale care fac 
obiectul prezentei directive, pentru a se 
obține o imagine mai completă a problemei 
la nivelul Uniunii și a se contribui, astfel, 
la formularea unor răspunsuri mai eficace. 
În plus, aceste date vor permite agențiilor 
specializate, precum Europol și Agenția 
Europeană pentru Securitatea Rețelelor 
Informatice și a Datelor să evalueze mai 
bine amploarea criminalității informatice și 
gradul de securitate a rețelelor și 
informațiilor în Europa.

(12) Este necesar să se culeagă date 
referitoare la faptele penale care fac 
obiectul prezentei directive, pentru a se 
obține o imagine mai completă a problemei 
la nivelul Uniunii și a se contribui, astfel, 
la formularea unor răspunsuri mai eficace. 
Statele membre ar trebui să accelereze 
schimburile de informații privind 
atacurile cibernetice, cu sprijinul 
Comisiei și al Agenției Europene pentru 
Securitatea Rețelelor Informatice și a 
Datelor. În plus, aceste date vor permite 
agențiilor specializate, precum Europol și 
Agenția Europeană pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a Datelor să 
evalueze mai bine amploarea și 
consecințele criminalității informatice și 
gradul de securitate a rețelelor și 
informațiilor în Europa. Mai buna 
cunoaștere a riscurilor actuale și viitoare 
va permite luarea unor decizii mai eficace 
în ceea ce privește descurajarea și 
combaterea atacurilor cibernetice sau 
reducerea daunelor provocate de acestea.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Schimbul de informații și 
parteneriatele public-privat (PPP) joacă 
un rol important în îmbunătățirea 
securității informatice. Comisia ar trebui, 
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prin urmare, să examineze dacă ar fi 
fezabilă furnizarea unor cadre sau 
instrumente care să vină în ajutorul 
cooperării dintre PPP la nivel național și 
la nivelul Uniunii, pentru implementarea 
standardelor de calitate a informațiilor în 
vederea interoperabilității și pentru a 
asigura respectarea drepturilor 
fundamentale, separarea puterilor și 
supravegherea democratică.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Lacunele și diferențele considerabile 
existente în legislațiile statelor membre în 
domeniul atacurilor împotriva sistemelor 
informatice pot crea obstacole în calea 
luptei împotriva criminalității organizate și 
terorismului și pot îngreuna desfășurarea 
unei cooperări judiciare și polițienești 
eficace în acest domeniu. Dat fiind 
caracterul transnațional, care nu ține seama 
de frontiere, al sistemelor informatice 
moderne, atacurile împotriva acestor 
sisteme sunt de natură transfrontalieră, 
subliniind nevoia urgentă de a se face în 
continuare demersuri pentru armonizarea 
legislațiilor penale în acest domeniu. În 
plus, coordonarea urmăririi penale în 
cazurile de atacuri împotriva sistemelor 
informatice ar trebui să fie facilitată de 
adoptarea Deciziei-cadru 2009/948/JAI a 
Consiliului privind prevenirea și 
soluționarea conflictelor de competențe în 
procedura penală.

(13) Lacunele și diferențele considerabile 
existente în legislațiile statelor membre în 
domeniul atacurilor împotriva sistemelor 
informatice pot crea obstacole în calea 
luptei împotriva criminalității organizate și 
terorismului și pot îngreuna desfășurarea 
unei cooperări judiciare și polițienești 
eficace în acest domeniu. Dat fiind 
caracterul transnațional, care nu ține seama 
de frontiere, al sistemelor informatice 
moderne, atacurile împotriva acestor 
sisteme sunt de natură transfrontalieră, 
subliniind nevoia urgentă de a se face în 
continuare demersuri pentru armonizarea 
legislațiilor penale în acest domeniu la 
nivelul Uniunii. Uniunea ar trebui, de 
asemenea, să se orienteze spre o mai largă 
cooperare internațională în domeniul 
securității rețelelor informaționale, printr-
o colaborare mai strânsă cu punctele de 
referință relevante, cum sunt Organizația 
Națiunilor Unite, NATO, Consiliul 
Europei sau OSCE și prin implicarea 
altor părți interesate internaționale. În 
plus, coordonarea urmăririi penale în 
cazurile de atacuri împotriva sistemelor 
informatice ar trebui să fie facilitată de 
adoptarea Deciziei-cadru 2009/948/JAI a 
Consiliului privind prevenirea și 
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soluționarea conflictelor de competențe în 
procedura penală.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene, inclusiv protecția 
datelor cu caracter personal, libertatea de 
exprimare și de informare, dreptul la un 
proces echitabil, prezumția de nevinovăție 
și drepturile la apărare, precum și 
principiile legalității și proporționalității 
infracțiunilor și sancțiunilor. În special, 
prezenta directivă urmărește să asigure 
respectarea deplină a acestor drepturi și 
principii și trebuie transpusă în mod 
corespunzător.

(16) Prezenta directivă și orice aplicare 
concretă a acesteia respectă drepturile 
fundamentale, îndeosebi dreptul la viață 
privată și principiile recunoscute în special 
de Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene, inclusiv protecția 
datelor cu caracter personal, libertatea de 
exprimare și de informare, dreptul la un 
proces echitabil, prezumția de nevinovăție 
și drepturile la apărare, precum și 
principiile legalității și proporționalității 
infracțiunilor și sancțiunilor. În special, 
prezenta directivă urmărește să asigure 
respectarea deplină a acestor drepturi și 
principii și trebuie transpusă în mod 
corespunzător. Prezenta directivă nu 
afectează caracterul liber și deschis al 
internetului.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Consiliul și Comisia ar trebui să 
insiste, în cadrul negocierilor și al 
cooperării cu țările terțe, asupra unor 
cerințe minime privind prevenirea și 
combaterea criminalității informatice și a 
atacurilor cibernetice, precum și asupra 
unor standarde minime pentru securitatea 
sistemelor informaționale.
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Comisia ar trebui să ia în 
considerare unele opțiuni menite să 
faciliteze și să ajute țările terțe în ceea ce 
privește eforturile lor de dezvoltare a 
securității cibernetice și a capacității de 
apărare cibernetică.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia asistă statele membre în ceea 
ce privește promovarea rezilienței și 
stabilității internetului și desfășoară alte 
activități urmărind realizarea securității 
informatice.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Consiliul clarifică rolul Comitetului 
politic și de securitate și al celorlalte 
organisme ale sale în contextul reacției la 
potențiale atacuri informatice.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Statele membre își îmbunătățesc 
schimbul de informații referitoare la 
securitatea informatică. Statele membre, 
cu sprijinul Comisiei, caută să intre în 
dialog cu țările terțe, în special cu cele din 
care se lansează cel mai adesea atacurile.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre transmit Comisiei datele 
culese în conformitate cu prezentul articol. 
De asemenea, statele membre se asigură de 
publicarea unei revizuiri consolidate a 
acestor rapoarte statistice.

3. Statele membre transmit Comisiei datele 
culese în conformitate cu prezentul articol. 
De asemenea, statele membre se asigură de 
publicarea și trimiterea unei revizuiri 
consolidate a acestor rapoarte statistice la 
Parlamentul European.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Pentru facilitarea integrării și 
coordonării inițiativelor, programelor și 
activităților instituțiilor Uniunii, este 
desemnat un Coordonator UE în materie 
de securitate cibernetică.
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