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Amendamentul 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Referirea 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 12 
septembrie 2013 referitoare la o strategie
în materie de securitate cibernetică a 
Uniunii Europene: „Un spațiu cibernetic 
deschis, protejat și sigur”.

Or. es

Amendamentul 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) În prezent, tehnologiile informației și 
comunicațiilor (TIC) ar trebui să vizeze 
necesitățile societății, inclusiv pe cele ale 
persoanelor care sunt expuse riscului de 
excluziune socială. Toți utilizatorii TIC ar 
trebui să dispună de norme minime care 
să garanteze fiabilitatea, siguranța, 
transparența, simplicitatea, 
interoperabilitatea și reducerea riscurilor.

Or. es

Amendamentul 108
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 2



PE519.685v01-00 4/72 AM\1004135RO.doc

RO

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 drastică 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, să influențeze viețile private 
ale acestora, să încalce drepturile și 
libertățile fundamentale ale cetățenilor 
UE și să provoace pagube majore 
economiei Uniunii.

Or. cs

Amendamentul 109
Zuzana Roithová

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, persoanelor și 
capitalului. 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, stabilitatea și 
interconectarea rețelelor și a sistemelor 
informatice este esențială pentru buna 
funcționare a pieței interne.

Or. cs



AM\1004135RO.doc 5/72 PE519.685v01-00

RO

Amendamentul 110
Christian Engström

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dat fiind faptul că cele mai obișnuite 
cauze ale deficiențelor de sistem continuă 
să fie neintenționate, cum ar fi cauze 
naturale sau erori umane, infrastructura 
ar trebui să fie rezilientă atât față de 
perturbările intenționate, cât și față de 
cele neintenționate, iar operatorii de 
infrastructură critică ar trebui să 
proiecteze sisteme bazate pe reziliență 
care să rămână operaționale chiar și 
atunci când alte sisteme neaflate sub 
controlul lor nu funcționează.

Or. en

Amendamentul 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) NIS și Uniunea ar trebui să ofere un 
mediu digital sigur și fiabil, garantând 
neutralitatea rețelei și dreptul universal la 
tehnologii și la toate serviciile conexe. 
Securitatea cibernetică ar trebui 
reglementată astfel încât să nu existe 
nicio intervenție discreționară.

Or. es

Amendamentul 112
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a putea acoperi toate incidentele 
și riscurile relevante, prezenta directivă 
trebuie să se aplice tuturor rețelelor și 
sistemelor informatice. Obligațiile impuse 
administrațiilor publice și operatorilor de 
piață nu trebuie să se aplice însă 
întreprinderilor care furnizează rețele de 
comunicații publice sau servicii de 
comunicații electronice accesibile 
publicului în sensul Directivei 
2002/21/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 7 martie 2002 privind un 
cadru de reglementare comun pentru 
rețelele și serviciile de comunicații 
electronice (Directiva-cadru)25, care sunt 
supuse cerințelor specifice de securitate și 
integritate stabilite la articolul 13a din 
directiva respectivă, și nici furnizorilor de 
servicii de asigurare a încrederii.

(5) Pentru a putea acoperi toate incidentele 
și riscurile relevante, prezenta directivă ar 
trebui să se aplice tuturor rețelelor și 
sistemelor informatice.

Or. es

Amendamentul 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Mai multe state membre nu și-au 
publicat încă strategia națională în 
materie de securitate cibernetică, nici nu 
au elaborat un plan de contingență pentru 
incidente cibernetice. O parte dintre 
acestea nici nu și-au creat propriul centru 
de răspuns la incidente de securitate 
cibernetice (CERT) și nici nu au ratificat 
Convenția Consiliului Europei privind 
criminalitatea informatică.
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Or. es

Amendamentul 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Capacitățile existente nu sunt suficiente 
pentru a asigura un nivel ridicat de 
securitate a rețelelor și a informației în 
Uniune. Statele membre au niveluri de 
pregătire foarte diferite care conduc la 
existența în Uniune a unor abordări 
fragmentate. Acest lucru determină un 
nivel inegal de protecție a consumatorilor 
și a întreprinderilor și subminează nivelul 
general de securitate a rețelelor și a 
informației în Uniune. La rândul său, lipsa 
unor cerințe minime comune pentru 
administrațiile publice și operatorii de piață 
face imposibilă instituirea unui mecanism 
global eficace de cooperare la nivelul 
Uniunii.

(6) Capacitățile existente nu sunt suficiente 
pentru a asigura un nivel ridicat de 
securitate a rețelelor și a informației în 
Uniune. Statele membre au niveluri de 
pregătire foarte diferite care conduc la 
existența în Uniune a unor abordări 
fragmentate. Acest lucru determină un 
nivel inegal de protecție a consumatorilor 
și a întreprinderilor și subminează nivelul 
general de securitate a rețelelor și a 
informației în Uniune. La rândul său, lipsa 
unor cerințe minime comune pentru 
administrațiile publice și operatorii de piață 
face imposibilă instituirea unui mecanism 
global eficace de cooperare la nivelul 
Uniunii. Este necesar să se stimuleze în 
mod eficace și cu mijloacele adecvate CDI 
în aceste domenii. Universitățile și 
centrele de cercetare au un rol decisiv în 
acest sens.

Or. es

Amendamentul 115
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dispozițiile prezentei directive nu 
trebuie să aducă atingere posibilității de 
care dispune fiecare stat membru de a lua 

(8) Dispozițiile prezentei directive nu ar 
trebui să aducă atingere posibilității de 
care dispune fiecare stat membru de a lua 
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măsurile necesare pentru a asigura 
protecția intereselor sale de securitate 
esențiale, a apăra ordinea și siguranța 
publică și a permite investigarea, 
detectarea și urmărirea infracțiunilor. În 
conformitate cu articolul 346 din TFUE, 
niciun stat membru nu are obligația de a 
furniza informații a căror divulgare o 
consideră contrară intereselor esențiale ale 
siguranței sale.

măsurile necesare pentru a asigura 
protecția intereselor sale de securitate 
esențiale, a apăra ordinea și siguranța 
publică și a permite investigarea, 
detectarea și urmărirea infracțiunilor. În 
conformitate cu articolul 346 din TFUE, 
niciun stat membru nu are obligația de a 
furniza informații a căror divulgare o 
consideră contrară intereselor esențiale ale 
siguranței sale. Niciun stat membru nu 
este obligat să divulge informații 
clasificate ale UE, conform Deciziei 
Consiliului din 31 martie 2011 privind 
normele de securitate pentru protecția 
informațiilor UE clasificate 
(2011/292/UE), informații care fac 
obiectul unor acorduri de nedivulgare sau 
al unor acorduri de nedivulgare 
informale, cum ar fi Traffic Light 
Protocol.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice tratarea informațiilor confidențiale în cadrul 
domeniului de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 116
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Având în vedere diferențele dintre 
structurile naționale de guvernanță și 
pentru a menține mecanismele sectoriale 
deja existente sau organismele de 
supraveghere și de reglementare ale 
Uniunii și a evita suprapunerile, statele 
membre ar trebui să dispună de 
competența de a desemna mai multe 
autorități naționale competente 
responsabile cu îndeplinirea atribuțiilor 
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legate de securitatea rețelelor și a 
sistemelor informatice ale operatorilor de 
piață vizați de prezenta directivă. Cu toate 
acestea, pentru a asigura o bună 
cooperare și comunicare transfrontalieră, 
este necesar ca fiecare stat membru să 
desemneze un singur punct unic de 
contact responsabil pentru cooperarea 
transfrontalieră la nivelul Uniunii, fără a 
aduce atingere mecanismelor de 
reglementare sectoriale. În cazul în care 
structura sa constituțională sau alte 
prevederi o impun, un stat membru ar 
trebui să fie în măsură să desemneze o 
singură autoritate care să îndeplinească 
atribuțiile autorității competente și ale 
punctului unic de contact.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 5 și urmărește să ia în considerare organismele 
sectoriale ale Uniunii, care sunt deja responsabile cu securitatea rețelelor și a informațiilor 
în anumite sectoare.

Amendamentul 117
Christian Engström

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Dacă este posibil, statele membre 
pot utiliza sau adapta structurile 
organizatorice existente atunci când 
aplică dispozițiile prezentei directive. La 
elaborarea strategiilor NIS naționale, 
statele membre ar trebui să efectueze o 
inventariere și o evaluare a planurilor și a 
proceselor existente.

Or. en
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Justificare

Există acțiuni remarcabile care se derulează deja în statele membre, iar aceste structuri și 
foruri ar trebui să fie menținute sau adaptate, pe cât posibil.

Amendamentul 118
Christian Engström

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Trebuie creată o infrastructură de 
schimb de informații securizată, care să 
permită schimbul de informații sensibile și 
confidențiale în rețeaua de cooperare. Fără 
a aduce atingere obligației de a notifica 
rețelei de cooperare incidentele și riscurile 
care ating o dimensiune europeană, accesul 
la informațiile confidențiale provenind de 
la alte state membre trebuie acordat numai 
statelor membre care demonstrează că 
procedurile și resursele lor tehnice, 
financiare și umane, precum și 
infrastructura lor de comunicații le 
garantează o participare în rețea eficace, 
eficientă și sigură.

(14) Ar trebui creată o infrastructură de 
schimb de informații securizată, care să 
permită schimbul de informații sensibile și 
confidențiale în rețeaua de cooperare. În 
acest scop, ar putea fi utilizate serviciile 
telematice transeuropene securizate între 
administratori (sTESTA). Fără a aduce 
atingere obligației de a notifica rețelei de 
cooperare incidentele și riscurile care ating 
o dimensiune europeană, accesul la 
informațiile confidențiale provenind de la 
alte state membre ar trebui acordat numai 
statelor membre care demonstrează că 
procedurile și resursele lor tehnice, 
financiare și umane, precum și 
infrastructura lor de comunicații le 
garantează o participare în rețea eficace, 
eficientă și sigură.

Or. en

Amendamentul 119
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Trebuie creată o infrastructură de 
schimb de informații securizată, care să 

(14) Ar trebui creată o infrastructură de 
schimb de informații securizată, care să 
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permită schimbul de informații sensibile și 
confidențiale în rețeaua de cooperare. Fără 
a aduce atingere obligației de a notifica 
rețelei de cooperare incidentele și riscurile 
care ating o dimensiune europeană, accesul 
la informațiile confidențiale provenind de 
la alte state membre trebuie acordat numai 
statelor membre care demonstrează că 
procedurile și resursele lor tehnice, 
financiare și umane, precum și 
infrastructura lor de comunicații le 
garantează o participare în rețea eficace, 
eficientă și sigură.

permită schimbul de informații sensibile și 
confidențiale în rețeaua de cooperare. Fără 
a aduce atingere obligației de a notifica 
rețelei de cooperare incidentele și riscurile 
care ating o dimensiune europeană, accesul 
la informațiile confidențiale provenind de 
la alte state membre ar trebui acordat 
numai statelor membre care demonstrează 
că procedurile și resursele lor tehnice, 
financiare și umane, precum și 
infrastructura lor de comunicații le 
garantează o participare în rețea eficace, 
eficientă și sigură. Ar trebui să se aplice 
întotdeauna metode transparente care să 
evite orice conduită arbitrară între statele 
membre.

Or. es

Amendamentul 120
Christian Engström

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 ar trebui să creeze un site 
internet comun, pe care să publice 
informații neconfidențiale despre incidente 
și riscuri. Toate datele cu caracter 
personal publicate pe acest site internet ar 
trebui să se limiteze doar la ceea ce este 
necesar și să fie cât mai anonime posibil.

Or. en

Amendamentul 121
Vicente Miguel Garcés Ramón
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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 publică informațiile
neconfidențiale despre incidente și riscuri
în spații digitale comune care, la fel ca 
site-urile internet, permit consultarea 
acestora pe telefoane mobile și tablete.

Or. es

Amendamentul 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În ceea ce privește aceste medii, o 
atenție deosebită ar trebui acordată 
sectoarelor sociale cele mai vulnerabile, 
precum cetățenii afectați de breșa digitală 
sau minoritățile expuse la rețele sociale. 
De asemenea, ar trebui să se depună un 
efort special pentru a spori 
conștientizarea și educația cetățenilor. 
Statele membre ar trebui să se asigure că 
IMM-urile pot să își consolideze 
cunoștințele în domeniul NIS și 
competențele sale în materie de securitate 
cibernetică.

Or. es

Amendamentul 123
Konstantinos Poupakis
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Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a facilita cooperarea între 
statele membre și Comisie în inițiativele 
transfrontaliere de a preveni, detecta și 
răspunde la incidentele în materie de 
securitate a datelor, ENISA trebuie să 
dezvolte și să opereze la nivel european un 
mecanism de alertă timpurie și răspuns 
care să funcționeze împreună cu 
mecanismele utilizate de statele membre;

Or. el

Justificare

În cazul apariției unor probleme de securitate cibernetică care implică mai mult de un stat 
membru, ENISA trebuie să dispună de resursele necesare pentru a interveni și a porni alerta 
la nivel european astfel încât să asigure un răspuns comun efectiv al statelor membre în 
cooperare cu autoritățile naționale relevante și punctele unice de contact. 

Amendamentul 124
Christian Engström

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere dimensiunea 
mondială a problemelor de securitate a 
rețelelor și a informației, este nevoie de o 
cooperare internațională mai strânsă pentru 
a îmbunătăți standardele de securitate și 
schimbul de informații și pentru a promova 
o abordare internațională comună a acestor 
probleme.

(21) Având în vedere dimensiunea 
mondială a problemelor de securitate a 
rețelelor și a informației, este nevoie de o 
cooperare internațională mai strânsă pentru 
a îmbunătăți standardele de securitate și 
schimbul de informații și pentru a promova 
o abordare internațională comună a acestor 
probleme. Orice cadru pentru o astfel de 
cooperare internațională ar trebui să facă 
obiectul dispozițiilor Directivei 95/46/CE 
și ale Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Or. en
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Amendamentul 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a evita impunerea unei sarcini 
financiare și administrative 
disproporționate asupra micilor operatori și 
a utilizatorilor, cerințele trebuie să fie 
proporționale cu riscurile la care este 
expusă rețeaua sau sistemul informatic în 
cauză, ținând seama de cea mai avansată 
tehnologie corespunzătoare unor astfel de 
măsuri. Aceste cerințe nu trebuie să se 
aplice microîntreprinderilor.

(27) Pentru a evita impunerea unei sarcini 
financiare și administrative 
disproporționate asupra micilor operatori și 
a utilizatorilor, cerințele ar trebui să fie 
proporționale cu riscurile la care este 
expusă rețeaua sau sistemul informatic în 
cauză, ținând seama de cea mai avansată 
tehnologie corespunzătoare unor astfel de 
măsuri. Aceste cerințe nu trebuie să se 
aplice microîntreprinderilor, care ar trebui 
să poată conta pe un mecanism financiar 
de sprijin care să le permită îndeplinirea 
cerințelor impuse.

Or. es

Amendamentul 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Autoritățile competente trebuie să 
acorde atenția cuvenită menținerii unor 
canale informale și sigure pentru schimbul 
de informații dintre operatorii de pe piață și 
dintre sectorul public și cel privat.
Anunțarea publică a incidentelor raportate 
autorităților competente trebuie să 
găsească echilibrul cuvenit între interesul 
publicului de a fi informat cu privire la 
amenințări și eventualele daune comerciale 
sau în domeniul reputației pe care le pot 
suferi administrațiile publice și operatorii 

(28) Autoritățile competente ar trebui să 
acorde atenția cuvenită menținerii unor 
canale informale și sigure pentru schimbul 
de informații dintre operatorii de pe piață și 
dintre sectorul public și cel privat.
Anunțarea publică a incidentelor raportate 
autorităților competente ar trebui să 
găsească echilibrul cuvenit între interesul 
publicului de a fi informat cu privire la 
amenințări și eventualele daune comerciale 
sau în domeniul reputației pe care le pot 
suferi administrațiile publice și operatorii 



AM\1004135RO.doc 15/72 PE519.685v01-00

RO

de piață care raportează incidentele. Atunci 
când sunt puse în aplicare obligațiile de 
notificare, autoritățile competente trebuie
să acorde o atenție deosebită necesității de 
a păstra stricta confidențialitate a 
informațiilor despre vulnerabilitățile unui 
produs, înainte de apariția unor soluții de 
securitate adecvate.

de piață care raportează incidentele. Atunci 
când sunt puse în aplicare obligațiile de 
notificare, autoritățile competente ar trebui
să acorde o atenție deosebită necesității de 
a păstra stricta confidențialitate a 
informațiilor despre vulnerabilitățile unui 
produs, înainte de apariția unor soluții de 
securitate adecvate. În niciun caz nu 
trebuie să fie limitate sau anulate 
drepturile fundamentale de informare și 
comunicare proprii statelor de drept. 

Or. es

Amendamentul 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Autoritățile competente trebuie să 
dispună de mijloacele necesare pentru a-și 
îndeplini sarcinile, inclusiv de 
împuternicirea de a solicita operatorilor de 
piață și administrațiilor publice suficiente 
informații pentru a putea evalua nivelul de 
securitate al rețelelor și al sistemelor 
informatice, precum și date credibile și 
cuprinzătoare privind incidentele reale care 
au avut impact asupra funcționării rețelelor 
și a sistemelor informatice.

(29) Autoritățile competente ar trebui să 
dispună de mijloacele necesare pentru a-și 
îndeplini sarcinile, inclusiv de 
împuternicirea de a solicita operatorilor de 
piață și administrațiilor publice suficiente 
informații pentru a putea evalua nivelul de 
securitate al rețelelor și al sistemelor 
informatice, precum și date credibile și 
cuprinzătoare privind incidentele reale care 
au avut impact asupra funcționării rețelelor 
și a sistemelor informatice. Autoritățile 
competente ar trebui să poată impune 
responsabilități furnizorilor de programe 
informatice și echipamente fizice sau 
servicii deficitare care să contribuie direct 
la producerea unui incident în materie de 
NIS.

Or. es

Amendamentul 128
Konstantinos Poupakis
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Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Autoritățile competente trebuie să 
dispună de mijloacele necesare pentru a-și 
îndeplini sarcinile, inclusiv de 
împuternicirea de a solicita operatorilor de 
piață și administrațiilor publice suficiente 
informații pentru a putea evalua nivelul de 
securitate al rețelelor și al sistemelor 
informatice, precum și date credibile și 
cuprinzătoare privind incidentele reale care 
au avut impact asupra funcționării rețelelor 
și a sistemelor informatice.

(29) Autoritățile competente, punctele 
unice de contact și ENISA ar trebui să 
dispună de mijloacele necesare pentru a-și 
îndeplini sarcinile, inclusiv de 
împuternicirea de a solicita operatorilor de 
piață și administrațiilor publice suficiente 
informații pentru a putea evalua nivelul de 
securitate al rețelelor și al sistemelor 
informatice, precum și date credibile și 
cuprinzătoare privind incidentele reale care 
au avut impact asupra funcționării rețelelor 
și a sistemelor informatice.

Or. el

Amendamentul 129
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) În multe cazuri, incidentele sunt 
rezultatul activităților infracționale.
Caracterul penal al incidentelor poate fi 
presupus, chiar dacă dovezile care îl atestă 
nu sunt suficient de clare de la început. În 
acest context, cooperarea adecvată dintre 
autoritățile competente și autoritățile de 
aplicare a legii trebuie să facă parte din 
răspunsul global eficace dat amenințării pe 
care o reprezintă incidentele de securitate.
Pentru promovarea unui mediu sigur, 
securizat și mai rezilient este nevoie, în 
special, de raportarea în mod sistematic 
către autoritățile de aplicare a legii a 
incidentelor cu presupus caracter penal 
grav. Caracterul penal grav al incidentelor 
trebuie evaluat în lumina legislației UE 

(30) În multe cazuri, incidentele sunt 
rezultatul activităților infracționale.
Caracterul penal al incidentelor poate fi 
presupus, chiar dacă dovezile care îl atestă 
nu sunt suficient de clare de la început. În 
acest context, cooperarea adecvată dintre 
autoritățile competente, punctele unice de 
contact, ENISA și autoritățile de aplicare a 
legii trebuie să facă parte din răspunsul 
global eficace dat amenințării pe care o 
reprezintă incidentele de securitate. Pentru 
promovarea unui mediu sigur, securizat și 
mai rezilient este nevoie, în special, de 
raportarea în mod sistematic către 
autoritățile de aplicare a legii a incidentelor 
cu presupus caracter penal grav. Caracterul 
penal grav al incidentelor trebuie evaluat în 
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privind criminalitatea informatică. lumina legislației UE privind criminalitatea 
informatică.

Or. el

Amendamentul 130
Christian Engström

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.
Toate datele cu caracter personal utilizate 
în conformitate cu prezenta directivă ar 
trebui să se limiteze la ceea ce este strict 
necesar, să fie transmise exclusiv 
actorilor pentru care sunt strict necesare 
și să fie cât mai anonime posibil, dacă nu 
complet anonime.

Or. en

Amendamentul 131
Christian Engström

Propunere de directivă
Considerentul 30 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30b) Adoptarea la nivelul UE a legislației 
generale privind protecția datelor ar 
trebui să preceadă adoptarea legislației 
privind securitatea cibernetică la nivelul 
UE. Prin urmare, prezenta directivă ar 
trebui adoptată doar după adoptarea 
Regulamentului general privind protecția 
datelor.
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Or. en

Amendamentul 132
Christian Engström

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În multe cazuri, datele cu caracter 
personal sunt compromise în urma unor 
incidente. În acest context, autoritățile 
competente și autoritățile de protecție a 
datelor trebuie să coopereze și să facă 
schimb de informații cu privire la toate 
aspectele relevante pentru abordarea 
cazurilor de încălcare a securității datelor 
cu caracter personal în urma unor 
incidente. Statele membre trebuie să pună
în aplicare obligația de a notifica 
incidentele de securitate într-un mod care 
reduce la minimum sarcina administrativă 
în cazurile în care incidentul de securitate 
este și o încălcare a securității datelor cu 
caracter personal în conformitate cu 
Regulamentul Parlamentului European și al 
Consiliului privind protecția persoanelor 
fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date. Colaborând cu autoritățile 
competente și cu autoritățile de protecție a 
datelor, ENISA poate contribui la 
elaborarea unor mecanisme și formulare de 
schimb de informații, care să evite 
necesitatea de a utiliza două formulare de 
notificare. Formularul unic de notificare 
facilitează raportarea incidentelor care 
compromit datele cu caracter personal, 
reducând astfel sarcina administrativă 
impusă întreprinderilor și administrațiilor 
publice.

(31) În multe cazuri, datele cu caracter 
personal sunt compromise în urma unor 
incidente. În acest context, autoritățile 
competente ar trebui să coopereze și să 
facă schimb de informații, după caz, cu 
operatorii de piață pentru abordarea 
cazurilor de încălcare a securității datelor 
cu caracter personal în urma unor 
incidente, în conformitate cu normele 
aplicabile privind protecția datelor. Statele 
membre pun în aplicare obligația de a 
notifica incidentele de securitate într-un 
mod care reduce la minimum sarcina 
administrativă în cazurile în care incidentul 
de securitate este și o încălcare a securității 
datelor cu caracter personal în conformitate 
cu Regulamentul Parlamentului European 
și al Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date. Colaborând cu 
autoritățile competente și cu autoritățile de 
protecție a datelor, ENISA poate contribui 
la elaborarea unor mecanisme și formulare 
de schimb de informații, care să evite 
necesitatea de a utiliza două formulare de 
notificare. Formularul unic de notificare 
facilitează raportarea incidentelor care 
compromit datele cu caracter personal, 
reducând astfel sarcina administrativă 
impusă întreprinderilor și administrațiilor 
publice.

Or. en
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Amendamentul 133
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a permite buna funcționare a 
rețelei de cooperare, Comisiei trebuie să i 
se delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
referitoare la definirea criteriilor pe care 
trebuie să le îndeplinească un stat 
membru pentru a fi autorizat să participe 
la sistemul securizat de schimb de 
informații, specificarea mai detaliată a 
evenimentelor care declanșează alerta 
rapidă și definirea circumstanțelor în care 
operatorii de piață și administrațiile 
publice au obligația de a notifica 
incidentele.

(34) Pentru a permite buna funcționare a 
rețelei de cooperare, Comisiei ar trebui să i 
se delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
referitoare la specificarea mai detaliată a 
evenimentelor care declanșează alerta 
rapidă.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 17 și reflectă noile amendamente ale 
raportorului la articolele 9, 10 și 18 (a se vedea, de asemenea, justificarea pentru 
articolul 18).

Amendamentul 134
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a prezentei 
directive, Comisiei trebuie să i se confere 
competențe de executare în ceea ce 
privește cooperarea dintre autoritățile 
competente și Comisie în cadrul rețelei de 

(36) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a prezentei 
directive, Comisiei ar trebui să i se confere 
competențe de executare în ceea ce 
privește cooperarea dintre punctele unice 
de contact și Comisie în cadrul rețelei de 
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cooperare, accesul la infrastructura 
securizată de schimb de informații, planul 
Uniunii de cooperare în domeniul 
securității rețelelor și a informației,
formularele și procedurile aplicabile pentru 
informarea publicului cu privire la 
incidente și standardele și/sau 
specificațiile tehnice relevante pentru 
securitatea rețelelor și a informației. 
Aceste competențe trebuie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

cooperare, fără a aduce atingere 
mecanismelor de cooperare existente la 
nivel local, setul comun de standarde în 
materie de securitate și de interconectare 
pentru infrastructura securizată de schimb 
de informații, planul Uniunii de cooperare 
în domeniul securității rețelelor și a 
informației și formularele și procedurile 
aplicabile pentru notificarea incidentelor 
care au un impact semnificativ. Aceste 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 20. Amendamentul își propune să corecteze o 
eroare din propunerea Comisiei cu privire la conținutul actului planificat de punere în 
aplicare și care reflectă noul amendament propus la articolul 9 alineatul (3).

Amendamentul 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În ceea ce privește aplicarea prezentei 
directive, Comisia trebuie să colaboreze, 
după caz, cu comitetele sectoriale relevante 
și cu organismele relevante instituite la 
nivelul UE în special în domeniile energiei, 
transporturilor și sănătății.

(37) În ceea ce privește aplicarea prezentei 
directive, Comisia ar trebui să colaboreze, 
după caz, cu comitetele sectoriale relevante 
și cu organismele relevante instituite la 
nivelul UE în special în domeniile energiei, 
transporturilor, sănătății și armatei.

Or. es
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Amendamentul 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Combaterea criminalității 
informatice ar trebui să fie completată de 
combaterea spionajului între state, care 
face vulnerabilă suveranitatea UE și a 
statelor sale membre. Prezenta directivă 
ar trebui să protejeze cetățenii, 
întreprinderile, instituțiile publice și 
private și statele și guvernele de 
delincvenți comuni, bande organizate și 
spionaj, inclusiv infracțiuni cibernetice.

Or. es

Amendamentul 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special dreptul la respectarea 
vieții private și a secretului 
comunicațiilor, dreptul la protecția datelor
cu caracter personal, libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, dreptul 
de proprietate, dreptul la o cale de atac 
eficientă în fața unei instanțe judecătorești 
și dreptul de a fi ascultat. Prezenta 
directivă trebuie pusă în aplicare în 
conformitate cu aceste drepturi și principii.

(41) Prezenta directivă nu ar trebui în 
niciun caz să limiteze sau să anuleze
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute de Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special dreptul la respectarea vieții private, 
dreptul la informare și comunicare, 
dreptul la protecția datelor, libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, dreptul 
de proprietate, dreptul la o cale de atac 
eficientă în fața unei instanțe judecătorești 
și dreptul de a fi ascultat. Prezenta 
directivă trebuie pusă în aplicare în 
conformitate cu aceste drepturi și principii.

Or. es
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Amendamentul 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă stabilește măsuri de 
asigurare a unui nivel comun ridicat de 
securitate a rețelelor și a informației
(network and information security - NIS) 
în Uniune.

(1) Prezenta directivă stabilește măsuri de 
asigurare a unui nivel comun ridicat de 
securitate a rețelelor și a informației
(network and information security - NIS) 
în Uniune, oferind un mediu digital sigur 
și fiabil, garantând neutralitatea rețelei și 
dreptul universal la telecomunicații și la 
toate serviciile conexe.

Or. es

Amendamentul 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilește cerințele de securitate pentru 
operatorii de piață și administrațiile 
publice.

(c) stabilește cerințele de securitate pentru 
operatorii de piață și administrațiile 
publice, care să garanteze că nu există o 
intervenție discreționară.

Or. es

Amendamentul 140
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilește cerințele de securitate pentru 
operatorii de piață și administrațiile 
publice.

(c) stabilește cerințele de securitate pentru 
operatorii de piață.

Or. en

Justificare

Aliniere cu limitarea domeniului de aplicare al amendamentului în ceea ce privește 
capitolul IV. Administrațiile publice nu ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al 
capitolului IV deoarece relevanța acestora pentru funcționarea pieței interne este limitată și, 
având în vedere misiunea lor publică, acestea ar trebui să exercite diligența necesară. Prin 
urmare, impunerea acelorași obligații ca în cazul operatorilor de piață nu ar fi indicată.

Amendamentul 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cerințele de securitate prevăzute la 
articolul 14 nu se aplică întreprinderilor 
care furnizează rețele de comunicații 
publice sau servicii de comunicații 
electronice accesibile publicului în sensul 
Directivei 2002/21/CE și care trebuie să 
respecte cerințele specifice de securitate și 
integritate prevăzute la articolele 13a și
13b din directiva respectivă și nici 
furnizorilor de servicii de asigurare a 
încrederii.

eliminat

Or. es

Amendamentul 142
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) De asemenea, prezenta directivă nu 
aduce atingere Directivei 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date și nici 
Directivei 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice sau Regulamentului 
Parlamentului European și Consiliului 
privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date.

(5) De asemenea, prezenta directivă nu 
aduce atingere Directivei 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date și nici 
Directivei 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice sau Regulamentului 
(CE) nr. 45/2001 al Parlamentului 
European și Consiliului din 
18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și 
privind libera circulație a acestor date. 
Orice utilizare a datelor cu caracter 
personal ar trebui să se limiteze la ceea ce 
este strict necesar în sensul prezentei 
directive, iar aceste date ar trebui să fie 
cât mai anonime posibil, dacă nu complet 
anonime.

Or. en

Amendamentul 143
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Schimbul de informații în cadrul rețelei 
de cooperare prevăzut la capitol III și 
notificarea incidentelor de securitate a 
rețelelor și a informației prevăzută la 
articolul 14 pot necesita prelucrarea datelor 
cu caracter personal. O astfel de prelucrare, 
care este necesară pentru realizarea 

(6) Schimbul de informații în cadrul rețelei 
de cooperare prevăzut la capitolul III și 
notificarea incidentelor de securitate a 
rețelelor și a informației prevăzută la 
articolul 14 pot necesita prelucrarea datelor 
cu caracter personal. O astfel de prelucrare, 
care este necesară pentru realizarea 
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obiectivelor de interes public urmărite de 
prezenta directivă, trebuie autorizată de 
statul membru în temeiul articolului 7 din 
Directiva 95/46/CE și al Directivei 
2002/58/CE, astfel cum au fost transpuse în 
legislația națională.

obiectivelor de interes public urmărite de 
prezenta directivă, este autorizată de statul 
membru în temeiul articolului 7 din 
Directiva 95/46/CE și al 
Directivei 2002/58/CE, astfel cum au fost 
transpuse în legislația națională. Statele 
membre se asigură că operatorii de piață 
și autoritățile competente nu sunt trase la 
răspundere pentru utilizarea de date cu 
caracter personal necesară schimbului de 
informații în cadrul rețelei de cooperare.

Or. en

Amendamentul 144
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu sunt împiedicate să 
adopte sau să mențină dispoziții care 
asigură un nivel de securitate mai ridicat și 
nu aduc atingere obligațiilor lor prevăzute 
de legislația Uniunii.

Statele membre adoptă sau mențin
dispoziții care asigură un nivel de 
securitate mai ridicat și aduc atingere 
obligațiilor lor prevăzute de legislația 
Uniunii și obiectivelor în materie de 
securitate națională.

Or. en

Amendamentul 145
Christian Engström

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „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
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la disfuncții tehnice, pană de curent sau 
incidente de securitate;

Or. en

Amendamentul 146
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „risc” înseamnă orice circumstanță sau 
eveniment care are un efect negativ 
potențial asupra securității;

3. „risc” înseamnă orice circumstanță sau 
eveniment ce poate fi identificat în mod 
rezonabil care are un efect negativ 
potențial asupra securității;

Or. en

Amendamentul 147
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „serviciu al societății informaționale” 
înseamnă un serviciu în sensul articolului 
1 punctul 2 din Directiva 98/34/CE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 148
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 8 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un furnizor de servicii ale societății 
informaționale care permit furnizarea 
altor servicii ale societății informaționale; 
o listă neexhaustivă a acestor furnizori 
este prevăzută în anexa II;

eliminat

Or. en

Amendamentul 149
Christian Engström

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 care 
este esențială pentru menținerea stabilității 
și a rezilienței economice, a sănătății 
publice, a siguranței publice sau a 
oricărei combinații a acestora și a cărei 
perturbare sau distrugere ar avea un 
impact semnificativ într-un stat membru 
ca urmare a incapacității de a menține 
respectivele funcții; o listă neexhaustivă a 
acestor operatori este prevăzută în anexa II.

Or. en

Amendamentul 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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, 

(b) un operator al unei infrastructuri critice 
care este esențială pentru menținerea 
activităților economice și societale vitale în 
domeniile energiei, transporturilor, 



PE519.685v01-00 28/72 AM\1004135RO.doc

RO

serviciilor bancare, burselor și sănătății; o 
listă neexhaustivă a acestor operatori este 
prevăzută în anexa II.

serviciilor bancare, burselor și sănătății, în 
condițiile în care rețelele și sistemele 
informatice în cauză sunt legate direct de 
aceasta; o listă neexhaustivă a acestor 
operatori este prevăzută în anexa II.

Or. en

Justificare

Este necesar să se introducă o abordare „bazată pe infrastructură” în locul unei abordări 
pur „sectoriale”. Într-adevăr, nu toate rețelele și sistemele informatice ale unui operator de 
infrastructură critică sunt „critice” în sensul că sunt esențiale pentru menținerea unor 
activități vitale (de exemplu, rețelele și sistemele informatice asociate întreținerii 
echipamentelor). Numai rețelele și sistemele informatice legate direct de infrastructura 
critică ar trebui să facă obiectul prezentei directive.

Amendamentul 151
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. o „microîntreprindere”, astfel cum 
este definită la articolul 2 alineatul (3) din 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 20031 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, nu este un „operator de 
piață” în sensul acestei definiții decât 
dacă funcționează ca filială a unui 
operator de infrastructură critică astfel 
cum este definită aceasta în sensul 
literei (b) a primului paragraf de la acest 
punct;
_____________
1 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en
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Amendamentul 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 eliminat
Principiu

Statele membre asigură un nivel ridicat de 
securitate a rețelelor și a sistemelor 
informatice pe teritoriul lor în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Eliminare necesară pentru a se evita suprapunerea cu articolul 1 alineatul (1). În plus, statele 
membre nu pot asigura decât conformitatea cu cerințele prevăzute în prezenta directivă. Nu 
se poate pune în aplicare un principiu general pentru a asigura un nivel ridicat de securitate.

Amendamentul 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură un nivel ridicat de 
securitate a rețelelor și a sistemelor 
informatice pe teritoriul lor în conformitate 
cu prezenta directivă.

Statele membre asigură un nivel ridicat de 
securitate a rețelelor și a sistemelor 
informatice pe teritoriul lor în conformitate 
cu prezenta directivă. Combaterea 
criminalității informatice este completată 
de combaterea spionajului între state, 
deoarece subminează suveranitatea UE și 
a statelor sale membre.

Or. es
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Amendamentul 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1– litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) planurile de cercetare și dezvoltare și o 
descriere a modului în care aceste planuri 
reflectă prioritățile identificate.

(e) planurile de cercetare și dezvoltare și o 
descriere a modului în care aceste planuri 
reflectă prioritățile identificate, în care 
universitățile și centrele de cercetare au 
un rol decisiv.

Or. es

Amendamentul 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Programele de calitate stabilite cu 
maximă responsabilitate și măsurile 
necesare trebuie să pună în aplicare și să 
extindă prezenta directivă. Toate 
aplicațiile sunt construite utilizând un cod 
reutilizabil și, în măsura în care este 
posibil, utilizând un software cu sursă 
deschisă.

Or. es

Amendamentul 156
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un plan de evaluare a riscurilor pentru (a) un cadru de gestionare a riscurilor, 
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a identifica riscurile și a evalua impactul
unor incidente potențiale;

pentru a stabili metodologia privind 
identificarea, clasificarea, evaluarea și 
tratarea riscurilor, evaluarea impactului
unor incidente potențiale, opțiunile de 
prevenire și control, și în vederea definirii 
criteriilor pentru selectarea eventualelor 
contramăsuri;

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 29. Propunerea Comisiei ar fi mers prea 
departe în ceea ce privește chestiunea securității naționale a statelor membre și ar fi făcut ca 
planul de cooperare să fie impracticabil și prea complex pentru a fi eficient.

Amendamentul 157
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un plan de evaluare a riscurilor pentru a 
identifica riscurile și a evalua impactul 
unor incidente potențiale;

(a) un plan de evaluare a riscurilor pentru a 
identifica riscurile și a evalua impactul 
unor incidente potențiale; planul ar trebui 
să fie revizuit și actualizat anual;

Or. en

Amendamentul 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) publicarea unui director online în 
care sunt cuprinse toate entitățile care 
îndeplinesc cerințele de gestionare a 
riscurilor și a informațiilor prevăzute de 
directivă, garantând că nu se reduce 
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dreptul la informare al cetățenilor 
oricărui stat membru și impunând 
redactarea unui plan de transparență 
privind gestionarea și procedurile asociate 
cu NIS.

Or. es

Amendamentul 159
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) îmbunătățirea stocării și a utilizării 
parolelor, cum ar fi utilizarea mai 
pronunțată a funcției hash sau a 
utilităților de gestionare a parolelor.

Or. en

Amendamentul 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) ar trebui acordată o atenție specială 
sectoarelor sociale cele mai vulnerabile, 
precum cetățenii afectați de breșa digitală 
sau minoritățile expuse la rețele sociale.

Or. es

Amendamentul 161
Christian Engström
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Strategia națională privind NIS și 
planul național de cooperare în domeniul 
NIS sunt comunicate Comisiei în termen 
de o lună de la adoptarea lor.

(3) Strategia națională privind NIS și 
planul național de cooperare în domeniul 
NIS sunt comunicate Comisiei în termen 
de trei luni de la adoptarea lor.

Or. en

Amendamentul 162
Andreas Schwab

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 
continuare „autoritatea competentă”).

(1) Fiecare stat membru desemnează una 
sau mai multe autorități naționale civile 
competente în domeniul securității 
rețelelor și a sistemelor informatice 
(denumită/denumite în continuare 
„autoritatea competentă/autoritățile 
competente”).

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 32 și urmărește să ofere mai multe precizări cu 
privire la tipul de instituție care ar trebui să îndeplinească rolul de autoritate națională 
competentă.

Amendamentul 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente monitorizează 
aplicarea prezentei directive la nivel 
național și contribuie la aplicarea uniformă 
a acesteia în întreaga Uniune.

(2) Autoritățile competente monitorizează 
aplicarea prezentei directive la nivel 
național și contribuie la aplicarea uniformă 
a acesteia în întreaga Uniune. De 
asemenea, se realizează o monitorizare a 
aplicării aspectelor NIS în sfera sa de 
responsabilitate.

Or. es

Amendamentul 164
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care un stat membru 
desemnează una sau mai multe autorități 
competente, acesta desemnează o 
autoritate națională civilă, de exemplu o 
autoritate competentă, drept punct unic de 
contact național în domeniul securității
rețelelor și al sistemelor informatice 
(denumită în continuare „punctul unic de 
contact”). În cazul desemnării unei 
singure autorități competente, aceasta 
servește, de asemenea, ca punct unic de 
contact.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 33 și se aliniază cu noul amendament privind 
articolul 6 alineatul (1). El urmărește să ofere mai multe precizări cu privire la tipul de 
instituție care ar trebui să îndeplinească rolul de punct unic de contact.

Amendamentul 165
Andreas Schwab



AM\1004135RO.doc 35/72 PE519.685v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente primesc de la 
administrațiile publice și de la operatorii 
de piață notificările incidentelor, astfel cum 
prevede articolul 14 alineatul (2), și că le 
sunt conferite competențele de punere în 
aplicare și de executare menționate la 
articolul 15.

(4) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente și punctele unice 
de contact, după caz, conform alineatului 
(2) de la prezentul articol, primesc de la 
administrațiile publice și de la operatorii de 
piață notificările incidentelor, astfel cum 
prevede articolul 14 alineatul (2), și că le 
sunt conferite competențele de punere în 
aplicare și de executare menționate la 
articolul 15.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 37. El urmărește să clarifice rolul diferitelor 
autorități în vederea evitării duplicării notificărilor: către autoritățile competente și către 
punctele unice de contact. Având în vedere faptul că, în unele sectoare, se furnizează deja 
organismelor Uniunii notificări ale incidentelor, duplicarea ar trebui evitată.

Amendamentul 166
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care legislația Uniunii 
prevede un organism de supraveghere sau 
de reglementare sectorială al Uniunii, 
printre altele pentru securitatea rețelelor 
și a sistemelor informatice, acest 
organism primește notificările 
incidentelor în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (2) din partea 
operatorilor de piață implicați în acest 
sector și i se acordă competențele de 
punere în aplicare și de executare
menționate la articolul 15. Acest 
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organism al Uniunii cooperează strâns cu 
autoritățile competente și cu punctul unic 
de contact din statul membru gazdă în 
ceea ce privește aceste obligații. Punctul 
unic de contact din statul membru gazdă 
reprezintă organismul Uniunii în ceea ce 
privește obligațiile enunțate în 
capitolul III.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 37. El urmărește să clarifice rolul diferitelor 
autorități în vederea evitării duplicării notificărilor: către autoritățile competente și către 
punctele unice de contact. Având în vedere faptul că, în unele sectoare, se furnizează deja 
organismelor Uniunii notificări ale incidentelor, duplicarea ar trebui evitată.

Amendamentul 167
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente și Comisia 
formează o rețea („rețeaua de cooperare”) 
pentru a coopera în domeniul combaterii
riscurilor și incidentelor care afectează 
rețelele și sistemele informatice.

(1) Punctele unice de contact și Comisia, 
împreună cu ENISA, dacă solicită astfel,
formează o rețea („rețeaua de cooperare”) 
pentru a coopera la elaborarea 
procedurilor de detecție, analiză și 
răspuns pentru soluționarea problemelor 
de securitate și a riscurilor sau
incidentelor care afectează rețelele și 
sistemele informatice.

Or. el

Amendamentul 168
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin intermediul rețelei de cooperare, 
Comisia și autoritățile competente se află 
în contact permanent. La cerere, Agenția 
Europeană pentru Securitatea Rețelelor 
Informatice și a Datelor (ENISA) asistă 
rețeaua de cooperare, oferind experiență și 
consiliere.

(2) Prin intermediul rețelei de cooperare, 
Comisia și punctele unice de contact se 
află în contact permanent. La cerere, 
Agenția Europeană pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA) 
asistă rețeaua de cooperare, oferind 
experiență și consiliere. Acolo unde este 
necesar, operatorii de piață și furnizorii 
de soluții de securitate cibernetică pot fi, 
de asemenea, invitați să participe la 
activitățile rețelei de cooperare 
menționate la alineatul (3) literele (g)-(i).

Or. en

Justificare

În plus față de amendamentele raportorului care permit includerea operatorilor de piață în 
rețeaua de colaborare, ar trebui avută în vedere, de asemenea, implicarea furnizorilor de
servicii de securitate cibernetică, care pot genera o valoare adăugată semnificativă, întrucât 
aceste organizații își pot aduce o contribuție în ceea ce privește amenințările cibernetice 
culese din bazele de date ale clienților lor, precum și o viziune consolidată a cerințelor, a 
provocărilor și a bunelor practici la o gamă variată de grupuri de clienți.

Amendamentul 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) publică cu regularitate pe un site web 
comun informații neconfidențiale privind 
alertele rapide și răspunsul coordonat în 
curs;

(c) publică cu regularitate informațiile
neconfidențiale privind alertele rapide și 
răspunsul coordonat în curs, în spații 
digitale comune care, la fel ca site-urile 
internet permit consultarea pe telefoane 
mobile și tablete;

Or. es
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Amendamentul 170
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) la cererea unui stat membru sau a 
Comisiei, discută și evaluează împreună 
una sau mai multe strategii naționale 
privind NIS sau planuri naționale de 
cooperare în domeniul NIS, menționate la 
articolul 5, în domeniul de aplicare al 
prezentei directive;

(d) discută și evaluează împreună una sau 
mai multe strategii naționale privind NIS 
sau planuri naționale de cooperare în 
domeniul NIS, menționate la articolul 5, în 
domeniul de aplicare al prezentei directive;

Or. en

Justificare

Posibilitatea ca statele membre sau Comisia să adreseze cereri individuale ar merge prea 
departe și ar submina condițiile esențiale ale funcționării constructive a unei astfel de rețele 
de cooperare.

Amendamentul 171
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) la cererea unui stat membru sau a 
Comisiei, discută și evaluează împreună 
eficacitatea echipelor CERT, în special 
atunci când au loc la nivelul Uniunii 
exerciții de NIS;

(e) discută și evaluează împreună 
eficacitatea echipelor CERT, în special 
atunci când au loc la nivelul Uniunii 
exerciții de NIS;

Or. en

Justificare

Posibilitatea ca statele membre sau Comisia să adreseze cereri individuale ar merge prea 
departe și ar submina condițiile esențiale ale funcționării constructive a unei astfel de rețele 
de cooperare.
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Amendamentul 172
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) cooperează și fac schimb de informații
cu privire la toate aspectele relevante cu 
Centrul european de combatere a 
criminalității informatice din cadrul 
Europol și cu alte organisme europene 
relevante, în special în domeniile protecției 
datelor, energiei, transporturilor, serviciilor 
bancare, burselor și sănătății;

(f) cooperează și fac schimb de experiență
cu Centrul european de combatere a 
criminalității informatice din cadrul 
Europol și cu alte organisme europene 
relevante cu privire la toate aspectele 
relevante în materie de securitate a 
rețelelor informatice și a datelor, în 
special în domeniile protecției datelor, 
energiei, transporturilor, serviciilor 
bancare, piețelor financiare și sănătății;

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 44. El urmărește să clarifice tipul de informații 
care fac obiectul schimburilor cu EC3 și cu alte organisme europene relevante.

Amendamentul 173
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) organizează cu regularitate evaluări 
inter pares privind capacitățile și nivelul 
de pregătire;

eliminat

Or. en

Justificare

Raportorul sprijină rețeaua de cooperare; cu toate acestea, o evaluare inter pares ar putea să 
afecteze aspecte substanțiale legate de securitatea națională, care nu ar fi vizate de 
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articolul 114 din TFUE.

Amendamentul 174
Andreas Schwab

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) în cooperare cu ENISA, elaborează 
orientări privind criterii specifice fiecărui 
sector pentru notificarea incidentelor 
semnificative, pe lângă parametrii 
enunțați la articolul 14 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Acest amendament ar trebui să urmeze după amendamentul 45 [articolul 6 punctul 3 ia 
(nou)]. Trimiterea la articolul 14 alineatul (2) ar trebui interpretată coroborat cu 
amendamentele 56-59. Chiar dacă prezenta directivă prevede criterii orizontale, 
transsectoriale care activează o notificare, este necesar să se stabilească criterii specifice 
fiecărui sector. Pentru a realiza o aplicare specifică sectorului la nivelul Uniunii, criteriile ar 
trebui elaborate în cadrul rețelei și în cooperare cu ENISA.

Amendamentul 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile competente consultă 
administrațiile publice și operatorii de 
piață în cauză înaintea oricărui schimb, 
în cadrul rețelei de cooperare, de 
informații sensibile și confidențiale cu 
privire la riscurile și incidentele care le 
afectează rețelele și sistemele informatice.

Or. en
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Justificare

Acest amendament urmărește să asigure o procedură mai incluzivă a schimbului de 
informații prin intermediul rețelei de cooperare, prin faptul că ține seama de posibilele 
comentarii și observații care vor fi făcute de către administrațiile publice sau operatorii de 
piață referitoare la informațiile sensibile și confidențiale cu privire la riscurile și incidentele 
care le afectează rețelele și sistemele informatice. Autoritățile competente pot lua în 
considerare observațiile respective, deși ele nu au caracter obligatoriu.

Amendamentul 176
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia stabilește, prin acte de punere 
în aplicare, măsurile necesare pentru a 
facilita cooperarea dintre autoritățile 
competente și Comisie menționată la 
alineatele (2) și (3). Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare
menționată la articolul 19 alineatul (2).

(4) Comisia stabilește, prin acte de punere 
în aplicare, măsurile necesare pentru a 
facilita cooperarea dintre autoritățile 
competente și Comisie menționată la 
alineatele (2) și (3). Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 19 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 177
Christian Engström

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-și
îndeplini sarcinile în conformitate cu un 
temei juridic adecvat. Datele comunicate 
se limitează la ceea ce este necesar pentru 
îndeplinirea sarcinilor acestor destinatari. 
Este garantată respectarea principiului 
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limitării scopului. Termenul limită pentru 
păstrarea acestor date este specificat în 
scopurile menționate de prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 178
Christian Engström

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) criteriile pentru participarea statelor 
membre la sistemul securizat de schimb 
de informații pentru a asigura că un nivel 
înalt de securitate și de reziliență este 
garantat de către toți participanții în toate 
etapele prelucrării, inclusiv prin 
intermediul unor măsuri adecvate de 
confidențialitate și de securitate în 
conformitate cu articolele 16 și 17 din 
Directiva 95/46/CE și cu articolele 21 
și 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Or. en

Amendamentul 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 18, acte 
delegate privind definirea criteriilor pe 
care trebuie să le îndeplinească un stat 
membru pentru a fi autorizat să participe 
la sistemul securizat de schimb de 
informații, referitoare la:

eliminat
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(a) disponibilitatea unei infrastructuri 
securizate și reziliente de comunicare și 
informare la nivel național, compatibilă și 
interoperabilă cu infrastructura 
securizată a rețelei de cooperare în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3) și
(b) existența unor resurse tehnice, 
financiare și umane și a unor proceduri 
adecvate pentru participarea eficace, 
eficientă și sigură a autorităților 
competente și a CERT la sistemul 
securizat de schimb de informații în 
temeiul articolului 6 alineatul (3), al 
articolului 7 alineatul (2) și al articolului 
7 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 47.

Amendamentul 180
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 18, acte delegate 
privind definirea criteriilor pe care trebuie 
să le îndeplinească un stat membru pentru a 
fi autorizat să participe la sistemul 
securizat de schimb de informații, 
referitoare la:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour



PE519.685v01-00 44/72 AM\1004135RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, decizii privind accesul statelor 
membre la această infrastructură 
securizată, în conformitate cu criteriile 
menționate la alineatele (2) și (3). Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 19 alineatul (3).

(3) Înainte de a efectua schimburi de 
informații sensibile și confidențiale în 
cadrul rețelei de cooperare, Comisia 
adoptă, prin acte de punere în aplicare un 
set comun de standarde în materie de 
securitate și de interconectare pe care 
punctele unice de contact le respectă.
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 19 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Ar trebui elaborat un set comun de standarde în materie de securitate și de interconectare 
pentru a proteja informațiile și a genera un proces transparent și un schimb de informații mai 
consistent între statele membre, bazat pe încredere reciprocă.

Amendamentul 182
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente sau Comisia 
transmit alerte rapide în cadrul rețelei de 
cooperare cu privire la riscurile și 
incidentele care îndeplinesc cel puțin una 
dintre următoarele condiții:

(1) Punctele unice de contact, Comisia 
sau ENISA transmit alerte rapide în cadrul 
rețelei de cooperare cu privire la riscurile și 
incidentele care îndeplinesc cel puțin una 
dintre următoarele condiții:

Or. el

Amendamentul 183
Andreas Schwab
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cresc rapid sau pot crește rapid în 
amploare;

eliminat

Or. en

Justificare

Această condiție va fi întotdeauna îndeplinită creând un număr disproporționat de alerte 
rapide care ar depăși capacitatea autorităților. În plus, creșterea unui risc sau a unui 
incident în sine nu impune neapărat o acțiune la nivelul Uniunii.

Amendamentul 184
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) depășesc sau pot depăși capacitatea 
națională de răspuns;

(b) punctul unic de contact apreciază că 
riscul sau incidentul poate depăși 
capacitatea națională de răspuns;

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice în plus condițiile care declanșează alerte rapide. 
Pentru a asigura neutralitatea tehnică și a reflecta condiții specifice fiecărui sector, ar trebui 
formulate specificații suplimentare prin acte delegate.

Amendamentul 185
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) afectează sau pot afecta mai multe (c) punctele unice de contact sau Comisia 



PE519.685v01-00 46/72 AM\1004135RO.doc

RO

state membre. apreciază că riscul sau incidentul 
afectează mai multe state membre;

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice în plus condițiile care declanșează alerte rapide. 
Pentru a se păstra neutralitatea tehnică și a reflecta condiții specifice fiecărui sector, ar 
trebui formulate specificații suplimentare prin acte delegate.

Amendamentul 186
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Membrii rețelei de cooperare nu pun 
la dispoziția publicului informațiile 
primite referitoare la riscuri sau incidente 
decât după ce au primit aprobarea 
autorității naționale competente 
notificatoare. 

Or. en

Amendamentul 187
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ENISA, în cooperare cu Comisia, 
elaborează și operează la nivel european 
un mecanism de alertă timpurie și 
răspuns care să funcționeze împreună cu 
mecanismele utilizate de statele membre;

Or. el
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Amendamentul 188
Andreas Schwab

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Alineatul (1) al prezentului articol precizează condițiile în care sunt declanșate alerte rapide. 
Prin urmare, posibilitatea ca statele membre sau Comisia să adreseze alte cereri 
nespecificate ar merge prea departe și ar submina cooperarea constructivă.

Amendamentul 189
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă riscul sau incidentul care face 
obiectul alertei rapide are un presupus 
caracter penal, autoritățile competente sau 
Comisia informează Centrul european de 
combatere a criminalității informatice din 
cadrul Europol.

(4) Dacă riscul sau incidentul care face 
obiectul alertei rapide are un presupus 
caracter penal grav și dacă operatorul de 
piață în cauză a raportat incidente cu 
presupus caracter penal grav, astfel cum 
se menționează la articolul 15 
alineatul (4), statele membre se asigură că
Centrul european de combatere a 
criminalității informatice din cadrul 
Europol este informat, după caz.

Or. en
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Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 50. Urmând principiul legalității, autoritățile 
altele decât autoritățile de aplicare a legii nu pot fi obligate să respecte acest principiu și să 
notifice în mod automat presupuse incidente cu caracter penal. Contactele între alte autorități 
decât cele de aplicare a legii și EC3 nu pot fi reglementate în contextul prezentei directive.

Amendamentul 190
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Membrii rețelei de cooperare nu pun 
la dispoziția publicului nicio informație 
primită referitoare la riscuri sau incidente 
conform alineatului (1) fără să fi primit 
aprobarea punctului unic de contact 
notificator.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește menținerea încrederii și încurajarea schimbului de informații 
prin coordonarea publicării alertelor rapide.

Amendamentul 191
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Membrii rețelei de cooperare, precum 
și Comisia, nu pun la dispoziția publicului 
nicio informație primită referitoare la 
riscuri sau incidente conform 
alineatului (1) fără să fi primit aprobarea 
punctului unic de contact notificator; mai 
mult decât atât, înaintea schimburilor de 
informații în rețeaua de cooperare, 
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punctul unic de contact notificator 
informează operatorul de piață la care se 
referă informațiile privind intenția sa și, 
dacă consideră indicat, dispune ca 
informația respectivă să devină anonimă.

Or. en

Justificare

Această practică este importantă pentru consolidarea încrederii și încurajarea schimbului de 
informații. Fără aceste garanții, este foarte probabil ca autoritățile naționale competente și 
operatorii de piață renunțe la notificarea incidentelor și la schimbul de informații.

Amendamentul 192
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sunt prevăzute măsuri de rezervă 
suficiente care se integrează într-un plan 
de răspuns coordonat.

Or. en

Amendamentul 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planul Uniunii de cooperare în domeniul 
securității rețelelor și a informației

Planul de cooperare și strategia europeană
în domeniul securității rețelelor și a 
informației

Or. es
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Amendamentul 194
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Planul UE de cooperare în domeniul 
NIS este conceput astfel încât să fie 
coerent cu strategiile și planurile 
naționale de cooperare privind NIS, astfel 
cum se prevede la articolul 5 din prezenta 
directivă, inclusiv cu inventarierea 
menționată în considerentul 13a, după 
caz.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul depus de Christian Engström, considerentul 13a (nou).

Amendamentul 195
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere posibilității de care 
dispune rețeaua de cooperare de a 
desfășura o cooperare internațională
informală, Uniunea poate încheia acorduri 
internaționale cu țări terțe sau cu 
organizații internaționale, care permit și 
organizează participarea acestora la unele 
activități ale rețelei de cooperare. Astfel de 
acorduri trebuie să țină seama de 
necesitatea de a asigura o protecție 
adecvată a datelor cu caracter personal 
diseminate în rețeaua de cooperare.

Fără a aduce atingere posibilității de care 
dispune rețeaua de cooperare de a 
desfășura o cooperare internațională 
informală, Uniunea poate încheia acorduri 
internaționale cu țări terțe sau cu 
organizații internaționale, care permit și 
organizează participarea acestora la unele 
activități ale rețelei de cooperare. Astfel de 
acorduri țin seama de necesitatea de a 
asigura o protecție adecvată a datelor cu 
caracter personal diseminate în rețeaua de 
cooperare. La nivel internațional, 
Uniunea își propune să exercite influență 
asupra furnizorilor de servicii de 
socializare în rețea, astfel încât găsirea 
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mecanismelor de securitate adecvate să 
nu fie lăsată în sarcina utilizatorului, ci 
să se asigure un nivel maxim automat de 
securitate și de criptare a mesajelor, după 
care, utilizatorul poate permite, în mod 
conștient, ajustarea mai facilă a setărilor 
de securitate în scopuri specifice.

Or. en

Amendamentul 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere posibilității de care 
dispune rețeaua de cooperare de a 
desfășura o cooperare internațională 
informală, Uniunea poate încheia acorduri 
internaționale cu țări terțe sau cu 
organizații internaționale, care permit și 
organizează participarea acestora la unele 
activități ale rețelei de cooperare. Astfel de 
acorduri trebuie să țină seama de 
necesitatea de a asigura o protecție 
adecvată a datelor cu caracter personal 
diseminate în rețeaua de cooperare.

Fără a aduce atingere posibilității de care
dispune rețeaua de cooperare de a 
desfășura o cooperare internațională 
informală, Uniunea poate încheia acorduri 
internaționale cu țări terțe sau cu 
organizații internaționale, care permit și 
organizează participarea acestora la unele 
activități ale rețelei de cooperare. Astfel de 
acorduri țin seama de necesitatea de a 
asigura o protecție adecvată a datelor cu 
caracter personal diseminate în rețeaua de 
cooperare. În mod similar, aceste acorduri 
ar trebui să protejeze suveranitatea UE și 
independența instituțiilor sale și a statelor 
membre.

Or. es

Amendamentul 197
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 13 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Nivelul de criticitate al operatorilor de 

piață
Statele membre pot determina nivelul de 
criticitate al operatorilor de piață ținând 
seama de particularitățile sectoarelor, de 
parametrii precum importanța unui 
anumit operator de piață pentru 
menținerea unui nivel suficient al 
serviciului sectorial, de numărul părților 
deservite de către operatorul de piață și de 
perioada de timp până la care 
întreruperea serviciilor esențiale ale 
operatorului de piață are un impact 
negativ asupra menținerii unor activități 
economice și sociale vitale.

Or. en

Justificare

Acest amendament face parte din capitolul IV și ar trebui să preceadă articolul 14 de mai jos. 
Acest articol permite o clasificare mai diferențiată a anexei II și, ca urmare, a obligațiilor 
prevăzute la capitolul IV. Notificarea incidentelor este efectuată de către toți operatorii de 
piață indiferent de nivelul lor de criticitate, în timp ce forma auditurilor de securitate poate fi 
adaptată la nivelul specific de criticitate a operatorului de piață.

Amendamentul 198
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECURITATEA REȚELELOR ȘI A 
SISTEMELOR INFORMATICE ALE 
ADMINISTRAȚIILOR PUBLICE ȘI
ALE OPERATORILOR DE PIAȚĂ

SECURITATEA REȚELELOR ȘI A 
SISTEMELOR INFORMATICE ALE 
OPERATORILOR DE PIAȚĂ

Or. en
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Justificare

Aliniere cu proiectul de raport.

Amendamentul 199
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de piață 
iau măsurile tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a gestiona riscurile de 
securitate a rețelelor și a sistemelor 
informatice aflate sub controlul lor și pe 
care le utilizează în activitățile lor. Ținând 
seama de cea mai avansată tehnologie,
aceste măsuri trebuie să garanteze un nivel 
de securitate adecvat riscului existent.
Trebuie luate, în special, măsuri pentru a 
preveni și a reduce la minimum impactul 
incidentelor care afectează rețeaua sau 
sistemul informatic utilizat pentru 
furnizarea serviciilor esențiale, asigurând 
astfel continuitatea serviciilor care se 
bazează pe rețeaua sau sistemul informatic 
respectiv.

(1) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de piață 
iau măsurile tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a gestiona riscurile de 
securitate a rețelelor și a sistemelor 
informatice aflate sub controlul lor și pe 
care le utilizează în activitățile lor. Aceste 
măsuri asigură un nivel de securitate 
adecvat riscului existent, în special, măsuri 
eficiente și proporționale, pentru a preveni 
și a reduce la minimum impactul 
incidentelor care afectează rețeaua sau 
sistemul informatic utilizat pentru 
furnizarea serviciilor esențiale, asigurând 
astfel continuitatea serviciilor esențiale
care se bazează pe rețeaua sau sistemul 
informatic respectiv. Atunci când este 
necesar, administrațiile publice și 
operatorii de piață pot întreprinde 
totodată, pe cheltuiala proprie, măsuri 
adecvate și imediate pentru a remedia 
orice risc de securitate nou, neprevăzut și 
a reveni la nivelul de securitate normal al 
serviciului.

Or. en

Amendamentul 200
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de 
piață iau măsurile tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a gestiona riscurile de 
securitate a rețelelor și a sistemelor 
informatice aflate sub controlul lor și pe 
care le utilizează în activitățile lor. Ținând 
seama de cea mai avansată tehnologie, 
aceste măsuri trebuie să garanteze un 
nivel de securitate adecvat riscului existent. 
Trebuie luate, în special, măsuri pentru a 
preveni și a reduce la minimum impactul 
incidentelor care afectează rețeaua sau 
sistemul informatic utilizat pentru 
furnizarea serviciilor esențiale, asigurând 
astfel continuitatea serviciilor care se 
bazează pe rețeaua sau sistemul informatic 
respectiv.

(1) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de piață 
iau măsurile tehnice și organizatorice 
adecvate și proporționale pentru a gestiona 
riscurile de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice aflate sub controlul 
lor și pe care le utilizează în activitățile lor. 
Ținând seama de cea mai avansată 
tehnologie, măsurile respective garantează
un nivel de securitate adecvat riscului 
existent. Sunt luate, în special, măsuri 
pentru a preveni și a reduce la minimum 
impactul incidentelor care afectează 
rețeaua sau sistemul informatic utilizat 
pentru furnizarea serviciilor esențiale, 
asigurând astfel continuitatea serviciilor 
care se bazează pe rețeaua sau sistemul 
informatic respectiv.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește AM 55.

Amendamentul 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de infrastructuri critice definiți 
la articolul 3 punctul (8) litera (b) notifică 
doar incidentele, definite în paragraful 
anterior, care sunt direct legate de 
protecția unei infrastructuri critice.

Or. en
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Justificare

Acest amendament reflectă modificarea introdusă la articolul 3 punctul (8b) privind definirea 
celui de-al doilea tip de operator de piață (operator de infrastructură critică). Într-adevăr, nu 
toate rețelele și sistemele informatice ale unui operator de infrastructură critică sunt 
„critice” în sensul că sunt esențiale pentru menținerea unor activități vitale. Numai rețelele și 
sistemele informatice legate direct de infrastructura critică ar trebui să facă obiectul 
prezentei directive.

Amendamentul 202
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parametrii respectivi sunt specificați în 
continuare conform articolului 8 
alineatul (3) litera (ib).

Or. en

Justificare

Acest amendament ar trebui să urmeze după amendamentele 57, 58, 59, ca teză 3 la 
alineatul (3). Acest amendament se referă la noul amendament privind orientările depus la 
articolul 8 alineatul (3).

Amendamentul 203
Christian Engström

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Producătorii de programe 
informatice sunt responsabili de 
corectarea cazurilor de încălcare a 
securității, în termen de 24 de ore de la 
momentul în care au fost informați pentru 
cazurile grave și în termen de 72 de ore 
pentru cazurile în care este improbabil ca 
efectele să conducă la o pierdere 
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financiară semnificativă sau la o 
încălcare gravă a confidențialității.

Or. en

Amendamentul 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a evalua dacă un incident are 
un impact semnificativ asupra securității 
serviciilor esențiale oferite de 
administrațiile publice și de operatorii de 
piață, se ține seama, în special, de 
următoarele criterii:
(a) numărul utilizatorilor dependenți de 
acest serviciu care sunt afectați de 
incident;
(b) intensitatea prejudiciilor aduse 
utilizatorilor respectivi;
(c) durata incidentului;
(d) impactul economic și social al 
incidentului;
(e) impactul asupra datelor cu caracter 
personal ale utilizatorilor, dacă sunt 
vizate.

Or. en

Justificare

Noțiunea de „impact semnificativ” trebuie clarificată pentru a delimita mai bine incidentele 
care urmează a fi notificate. Această listă nu este exhaustivă, putând fi avute în vedere și alte 
criterii, în funcție de specificitatea incidentului.

Amendamentul 205
Christian Engström
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Producătorii de programe 
informatice comerciale nu sunt protejați 
de clauzele de „nerăspundere” atunci 
când se poate demonstra că produsele lor 
nu sunt proiectate în mod adecvat pentru 
a face față unor amenințări previzibile 
legate de securitate.

Or. en

Amendamentul 206
Christian Engström

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Organismul de supraveghere în 
cauză informează, de asemenea, publicul 
sau solicită prestatorului de servicii de 
asigurare a încrederii să facă acest lucru. 
Notificarea și publicarea au loc, în mod 
normal, fără întârzieri nejustificate; cu 
toate acestea, prestatorul de servicii de 
asigurare a încrederii poate să solicite o 
amânare a notificării și a publicării, 
pentru ca vulnerabilitățile să poată fi 
remediate. Dacă organismul de 
supraveghere aprobă amânarea, aceasta 
nu poate depăși 45 de zile, iar entitatea 
responsabilă acceptă să îi despăgubească 
pe toți beneficiarii, indiferent de unde se 
află pe glob, pentru pierderile suportate 
ca urmare directă a amânării notificării.

Or. en
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Amendamentul 207
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă poate informa 
publicul ea însăși sau poate solicita acest 
lucru administrațiilor publice și 
operatorilor de piață, în cazul în care 
consideră că divulgarea incidentului 
servește interesului public. O dată pe an 
autoritatea competentă transmite rețelei de 
cooperare un raport de sinteză privind 
notificările primite și măsurile luate în 
conformitate cu prezentul alineat.

(4) Autoritatea competentă poate informa 
publicul ea însăși sau poate solicita acest 
lucru administrațiilor publice și 
operatorilor de piață, în cazul în care 
consideră că divulgarea incidentului 
servește interesului public. O dată pe an 
autoritatea competentă transmite rețelei de 
cooperare un raport de sinteză privind 
notificările primite și măsurile luate în 
conformitate cu prezentul alineat. În cazul 
unor incidente notificate rețelei de 
cooperare menționate la articolul 8, alte 
autorități naționale competente nu pun la 
dispoziția publicului nicio informație 
primită referitoare la riscuri sau incidente 
decât după ce au primit aprobarea 
autorității naționale competente 
notificatoare. 

Or. en

Amendamentul 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă poate informa 
publicul ea însăși sau poate solicita acest 
lucru administrațiilor publice și 
operatorilor de piață, în cazul în care 
consideră că divulgarea incidentului 
servește interesului public. O dată pe an 
autoritatea competentă transmite rețelei de 
cooperare un raport de sinteză privind 
notificările primite și măsurile luate în 

(4) Autoritatea competentă poate informa 
publicul ea însăși sau poate solicita acest 
lucru administrațiilor publice și 
operatorilor de piață, în cazul în care 
consideră că divulgarea incidentului 
servește interesului public. O dată pe an 
autoritatea competentă transmite rețelei de 
cooperare un raport de sinteză privind 
notificările primite și măsurile luate în 
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conformitate cu prezentul alineat. conformitate cu prezentul alineat. Acest 
raport anual ar trebui să includă cel 
puțin, atât numărul de alerte emise, cât și 
distribuția acestora în funcție de natura 
lor. El va fi pus la dispoziția cetățenilor 
într-un format compatibil care să permită 
publicarea sa pe orice portal de date libere 
pe care dorește să le publice.

Or. es

Amendamentul 209
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă poate informa 
publicul ea însăși sau poate solicita acest 
lucru administrațiilor publice și 
operatorilor de piață, în cazul în care 
consideră că divulgarea incidentului 
servește interesului public. O dată pe an 
autoritatea competentă transmite rețelei de 
cooperare un raport de sinteză privind 
notificările primite și măsurile luate în 
conformitate cu prezentul alineat.

(4) După consultarea autorității 
competente notificate și a operatorului de 
piață vizat, punctul unic de contact poate 
informa publicul cu privire la incidente 
individuale, dacă acest lucru este necesar 
pentru a preveni un incident sau a rezolva 
un incident deja în desfășurare sau în 
cazul în care respectivul operator de piață
implicat într-un incident a refuzat să ia 
măsurile de remediere a unei 
vulnerabilități structurale grave legate de 
incident și fără întârziere. Înaintea 
oricărei divulgări publice, autoritatea 
competentă notificată se asigură că 
operatorul de piață în cauză are 
posibilitatea de a fi audiat.
O dată pe an punctul unic de contact
transmite rețelei de cooperare un raport de 
sinteză privind notificările primite și 
măsurile luate în conformitate cu prezentul 
alineat.

Or. en
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Justificare

Acest amendament înlocuiește DR 61 și urmărește să asigure consolidarea dreptului 
operatorului de piață de a fi audiat înaintea divulgării unor incidente individuale. În plus, 
acesta permite punctului unic de contact să verifice și să completeze informațiile care 
urmează să fie divulgate.

Amendamentul 210
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritatea competentă se asigură că 
orice informație furnizată acesteia în 
cadrul obligațiilor de raportare a 
incidentelor devine anonimă ori de câte 
ori această informație este transmisă unor 
terți.

Or. en

Justificare

Aceasta este o măsură esențială pentru consolidarea încrederii și încurajarea schimbului de 
informații. Fără o astfel de garanție, autoritățile naționale competente și, prin extensie, 
operatorii de piață ar fi descurajați să notifice incidentele și să facă schimb de informații.

Amendamentul 211
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre prezintă anual 
Comisiei și rețelei de cooperare o listă a 
administrațiilor publice și a operatorilor 
care nu indică incidentele cu exactitate. 
Această listă poate fi pusă la dispoziția 
publicului.
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Or. en

Amendamentul 212
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Autoritățile competente sau punctele 
unice de contact definesc un plan care 
menționează clar scopul raportării 
incidentelor, modalitatea în care vor fi 
utilizate informațiile raportate, precum și 
formatele și procedurile necesare aplicării 
dispozițiilor alineatului (2), îndeosebi cu 
privire la confidențialitatea și caracterul 
anonim al informațiilor.

Or. en

Justificare

Cunoștințele despre un incident pot fi extrem de sensibile, îndeosebi deoarece detectarea sa 
poate să determine un actor ostil să se comporte diferit sau să acopere urmele. De asemenea, 
raportarea incidentelor poate aduce prejudicii reputației în cazul în care cunoștințele despre 
acestea devin publice. Prin urmare, procesul de raportare și conținutul acestora ar trebui 
corelate cu destinația definitivă a informațiilor colectate, pentru a încuraja o raportare 
completă și oportună; instituirea de controale adecvate de securitate, inclusiv a anonimizării 
datelor, este esențială.

Amendamentul 213
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre pot decide să aplice 
prezentul articol și articolul 15 
administrațiilor publice 
mutatis mutandis.
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Or. en

Justificare

Cunoștințele despre un incident pot fi extrem de sensibile, îndeosebi deoarece detectarea sa 
poate să determine un actor ostil să se comporte diferit sau să acopere urmele. De asemenea, 
raportarea incidentelor poate aduce prejudicii reputației în cazul în care cunoștințele despre 
acestea devin publice. Prin urmare, procesul de raportare și conținutul acestora ar trebui 
corelate cu destinația definitivă a informațiilor colectate pentru a încuraja o raportare 
completă și oportună; instituirea de controale adecvate de securitate, inclusiv a anonimizării 
datelor, este esențială.

Amendamentul 214
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente sunt împuternicite 
să evalueze exactitatea dovezilor și a 
rapoartelor administrațiilor publice sau 
ale operatorilor de piață.

Or. en

Amendamentul 215
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se supună unui audit de securitate 
efectuat de un organism calificat 
independent sau de o autoritate națională și 
să le pună la dispoziție rezultatele
acestuia.

(b) să furnizeze dovezi privind aplicarea 
efectivă a politicilor de securitate, precum 
rezultatele auditului de securitate efectuat 
de auditori interni, de un organism calificat 
independent sau de o autoritate națională,
și să transmită dovezile autorității 
competente sau punctului unic de contact.
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Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 66 și urmărește instituirea unor cerințe diferite 
în materie de audit, ținând seama de particularitățile operatorului de piață.

Amendamentul 216
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre sunt încurajate să 
reducă numărul și intensitatea auditurilor 
pentru un operator de piață sau pentru o 
administrație publică în cazul în care 
auditul său de securitate indică rezultate 
pozitive, în mod constant.

Or. en

Amendamentul 217
Toine Manders

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente se supun unui 
audit de securitate anual. Rezultatele 
acestor audituri sunt făcute publice.

Or. en

Amendamentul 218
Andreas Schwab
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin derogare de la alineatul (2) 
litera (b) a prezentului articol, statele 
membre pot decide ca autoritățile 
competente sau punctele unice de contact, 
după caz, să aplice o procedură diferită 
unor anumiți operatori de piață, pe baza 
nivelului lor de criticitate stabilit în 
conformitate cu articolul 13°. În cazul în 
care statele membre decid astfel:
(a) autoritățile competente sau punctele 
unice de contact, după caz, sunt abilitate 
să adreseze operatorilor de piață o cerere 
suficient de specifică în care solicită 
acestora să prezinte dovada implementării 
efective a politicilor de securitate, cum ar 
fi rezultatele unui audit de securitate 
efectuat de un auditor intern calificat, și 
să o pună la dispoziția autorității 
competente sau a punctului unic de 
contact; 
(b) după caz, după transmiterea de către 
operatorul de piață a cererii menționate la 
litera (a), autoritatea competentă sau 
punctul unic de contact poate solicita 
dovezi suplimentare sau efectuarea unui 
audit suplimentar de către un organism 
independent calificat sau de către 
autoritatea națională.

Or. en

Amendamentul 219
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente notifică (4) Autoritățile competente și punctele 
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autorităților de aplicare a legii incidentele 
cu presupus caracter penal grav.

unice de contact informează operatorii de 
piață în cauză cu privire la posibilitatea 
raportării incidentelor cu presupus 
caracter penal grav către autoritățile de 
aplicare a legii.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește AM 69. Decizia de a intenta acțiuni împotriva incidentelor cu 
presupus caracter penal ar trebui să aparțină operatorului în cauză. Urmând principiul 
legalității, autoritățile altele decât autoritățile de aplicare a legii nu pot fi obligate să 
respecte acest principiu și să notifice în mod automat presupuse incidente cu caracter penal.

Amendamentul 220
Sylvana Rapti

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente lucrează în 
strânsă cooperare cu autoritățile de 
protecție a datelor cu caracter personal în 
cazul incidentelor care au ca rezultat 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

(5) Autoritățile competente și punctele 
unice de contact lucrează în strânsă 
cooperare cu autoritățile de protecție a 
datelor în cazul incidentelor care au ca 
rezultat încălcarea securității datelor cu 
caracter personal. Punctele unice de 
contact și autoritățile de protecție a 
datelor dezvoltă, în cooperare cu ENISA, 
mecanisme de schimburi de informații și 
un formular unic de notificare care 
urmează a fi utilizat în cazul notificărilor 
prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din 
prezenta directivă, cât și al celor prevăzute 
de Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1.
_________________
1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date 
(JO L 281, 23.11.1995, p. 31).
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Or. en

Amendamentul 221
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente lucrează în 
strânsă cooperare cu autoritățile de 
protecție a datelor cu caracter personal în 
cazul incidentelor care au ca rezultat 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

(5) Autoritățile competente și punctele 
unice de contact lucrează în strânsă 
cooperare cu autoritățile de protecție a 
datelor cu caracter personal în cazul 
incidentelor care au ca rezultat încălcarea 
securității datelor cu caracter personal.
Punctele unice de contact și autoritățile 
de protecție a datelor cu caracter personal 
cooperează cu ENISA pentru a dezvolta 
mecanisme de schimburi de informații și 
un formular de notificare unic în temeiul 
articolului 14 alineatul (2) din prezenta 
directivă și din Regulamentul (xxx) al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către instituțiile și 
organismele Uniunii și libera circulație a 
acestor date.

Or. el

Amendamentul 222
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre pot decide să aplice 
articolul 14 și prezentul articol 
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administrațiilor publice 
mutatis mutandis.

Or. en

Amendamentul 223
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a asigura aplicarea convergentă 
a articolului 14 alineatul (1), statele 
membre încurajează utilizarea standardelor 
și/sau a specificațiilor relevante pentru 
securitatea rețelelor și a informației.

(1) Pentru a asigura aplicarea convergentă 
a articolului 14 alineatul (1), statele 
membre încurajează utilizarea standardelor 
și/sau a specificațiilor europene sau 
internaționale relevante pentru securitatea 
rețelelor și a informației. Operatorii de 
piață au libertatea de a aplica măsuri 
suplimentare în vederea atingerii unui 
nivel de securitate superior.

Or. en

Amendamentul 224
Christian Engström

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a asigura aplicarea convergentă 
a articolului 14 alineatul (1), statele 
membre încurajează utilizarea standardelor 
și/sau a specificațiilor relevante pentru 
securitatea rețelelor și a informației.

(1) Pentru a asigura aplicarea convergentă 
a articolului 14 alineatul (1), statele 
membre încurajează utilizarea standardelor 
deschise și/sau a specificațiilor relevante 
pentru securitatea rețelelor și a informației.

Or. en
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Amendamentul 225
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care operatorul de piață nu și-a 
îndeplinit obligațiile ce îi revin în temeiul 
capitolului 4 din alte motive decât în mod 
intenționat sau din neglijență gravă, 
sancțiunile prevăzute la alineatul (1) al 
prezentului articol nu se aplică.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 73 și reprezintă o formulare simplificată a 
amendamentului original.

Amendamentul 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile competente ar trebui să 
poată considera răspunzători furnizorii de 
programe și echipamente informatice 
deficitare sau servicii care conduc direct 
la producerea unui incident în materie de 
NIS.

Or. es

Amendamentul 227
Andreas Schwab
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta actele delegate menționate la 
articolul 9 alineatul (2), la articolul 10 
alineatul (5) și la articolul 14 alineatul (5). 
Comisia întocmește un raport privind 
delegarea de competențe cu cel puțin nouă 
luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci 
ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de durată 
identică, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun unei astfel de prelungiri cu cel puțin 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

(2) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta actele delegate menționate la 
articolul 10 alineatul (5) pe o perioadă de 
cinci ani de la data transpunerii prevăzute 
la articolul 21. Comisia întocmește un 
raport privind delegarea de competențe cu 
cel puțin nouă luni înainte de sfârșitul 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu perioade 
de durată identică, cu excepția cazului în 
care Parlamentul European sau Consiliul se 
opun unei astfel de prelungiri cu cel puțin 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. en

Justificare

Raportorul retrage amendamentul 47 și îl înlocuiește cu un amendament de eliminare privind 
articolul 9 alineatul (2). De asemenea, acesta retrage amendamentul 51 și dorește să mențină 
acest act delegat la articolul 10 alineatul (5), având în vedere faptul că condițiile care 
declanșează alertele rapide menționate la articolul 10 alineatul (1) necesită o detaliere 
suplimentară prin intermediul actelor delegate, pentru a deveni neutre din punct de vedere 
tehnic și a recunoaște condițiile specifice fiecărui sector. Pentru a reflecta aceste modificări 
privind actele delegate, acest amendament înlocuiește, de asemenea, amendamentul 74.

Amendamentul 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. servicii de mesagerie multiplatformă.

Or. es
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Amendamentul 229
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. servere „în oglindă”

Or. en

Amendamentul 230
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 2 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) transporturi maritime
(i) transportatori maritimi (societăți de 
transport maritim și costier de pasageri și 
societăți de transport maritim și costier de 
mărfuri)
(ii) porturi
(iii) operatori de control al gestionării 
traficului
(iv) servicii logistice auxiliare:
- antrepozitare și depozitare,
- manipularea mărfurilor și
- alte servicii auxiliare de transport

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește DR 61 și urmărește să includă și transporturile maritime 
interioare.
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Amendamentul 231
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Servicii legate de utilizarea apei

Or. en

Justificare

Serviciile legate de utilizarea apei, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 38 din 
Directiva 2000/60/CE, în special platformele de servicii de furnizare a apei, sunt operate în 
mare parte de sisteme informatice, inclusiv în ceea ce privește componența apei destinate 
consumului uman. În plus, în cazul unor platforme majore, defectarea sistemelor informatice 
ar putea prezenta riscul creșterii nivelului pânzei freatice, cu posibile efecte critice, respectiv 
ruperea digurilor. Prin urmare, se recomandă includerea serviciilor legate de utilizarea apei
în anexa II.

Amendamentul 232
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Sectorul sănătății: instituții de asistență 
medicală (inclusiv spitale și clinici private) 
și alte entități implicate în furnizarea de 
asistență medicală

5. Sectorul sănătății: instituții de asistență 
medicală (inclusiv spitale și clinici private) 
și alte entități implicate în furnizarea de 
asistență medicală, cu excepția practicilor 
medicale și a farmaciilor private cu o 
cifră de afaceri anuală de sub 
2 milioane EUR

Or. en

Justificare

Numeroase practici medicale și farmacii independente înregistrează o cifră de afaceri anuală 
de sub 2 milioane EUR. În consecință, este puțin probabil ca incidentele care afectează astfel 
de întreprinderi să aibă un impact suficient de important asupra societății, precum cele care 
afectează întreprinderi de dimensiuni mai mari. Impunerea dispozițiilor directivelor asupra 
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acestor întreprinderi ar fi disproporționată și ar afecta negativ capacitatea acestora de a 
oferi servicii medicale de calitate.


