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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Ca parte a strategiei generale a 
Uniunii de combatere a crimei organizate, 
creștere a rezilienței rețelelor7 
informatice, protecție a informațiilor 
sensibile și a datelor, obiectivul prezentei 
directive constă în armonizarea normelor 
statelor membre în materie de drept penal 
în ceea ce privește atacurile împotriva 
sistemelor informatice și îmbunătățirea 
cooperării dintre autoritățile judiciare și 
alte autorități competente, inclusiv poliția 
și alte servicii specializate de aplicare a 
legii din statele membre, precum și 
Comisia, Eurojust, Europol, echipele UE 
și echipele naționale de intervenție în caz 
de urgențe informatice și Agenției 
Europene pentru Securitatea Rețelelor 
Informatice și a Datelor, pentru a face 
posibilă o abordare comună 
cuprinzătoare în Uniune.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sistemele informatice sunt un 
element-cheie al interacțiunii politice, 
sociale și economice din Europa. 
Societatea este deja foarte dependentă de 
aceste sisteme, fenomenul fiind în 
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creștere. Buna funcționare și securitatea 
acestor sisteme în Europa sunt vitale 
pentru dezvoltarea pieței interne și pentru 
o economie competitivă și inovatoare. Cu 
toate acestea, deși oferă mari beneficii, 
sistemele informatice comportă o serie de 
riscuri pentru siguranța noastră din cauza 
complexității lor și a vulnerabilității față 
de diverse tipuri de infracțiuni 
informatice. În consecință, securitatea 
sistemelor informatice constituie o 
preocupare constantă, care necesită o 
reacție eficientă din partea statelor 
membre și a Uniunii.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Atacurile împotriva sistemelor 
informatice pot fi conduse de diferiți 
actori, cum ar fi teroriștii, grupări ale
criminalității organizate, țări sau persoane 
izolate.  Aceste atacuri constituie o 
amenințare din ce în ce mai mare la adresa 
funcționării sistemelor informatice în 
Uniune și la nivel global și se manifestă o 
îngrijorare crescândă în fața posibilității 
unor atacuri teroriste sau motivate politic 
împotriva sistemelor informatice care fac 
parte din infrastructura critică a statelor 
membre și a Uniunii. Caracterul 
transfrontalier al anumitor infracțiuni, 
precum și riscurile și costurile relativ 
scăzute pentru autorii infracțiunilor, față 
de beneficiile uriașe care pot fi câștigate și 
daunele care pot fi provocate de aceste 
atacuri cresc considerabil nivelul 
amenințării. Această situație reprezintă o 
amenințare la adresa realizării unei 
societăți informaționale mai sigure și a 
unui spațiu de libertate, democrație,
securitate și justiție, subminează crearea 
unei piețe digitale interne europene, fiind 
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necesară, prin urmare, o reacție la nivelul 
Uniunii Europene, precum și la nivel 
internațional, de exemplu pe baza 
Convenției din 2001 a Consiliului Europei 
privind criminalitatea informatică.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Recentele atacuri cibernetice 
împotriva rețelelor și/sau sistemelor 
informatice europene au provocat Uniunii 
daune economice și de securitate majore.

Justificare

Se au în vedere atacurile cibernetice din martie 2011 asupra instituțiilor europene, precum și 
numeroasele pătrunderi în sistemul european de comercializare a drepturilor de emisie, toate 
având drept rezultat furturi de milioane de EUR în emisii.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Există dovezi în privința riscului
producerii unor atacuri la scară largă tot 
mai periculoase și recurente, inclusiv a 
unor atacuri multiple cu blocarea 
serviciului (DDoS), împotriva sistemelor 
informatice esențiale pentru organizații 
interanționale, țări, pentru Uniune sau 
pentru funcții specifice din sectorul public 
sau privat. Aceste atacuri pot provoca 
daune economice importante atât prin 
întreruperea propriu-zisă a funcționării 
sistemelor informatice și a comunicațiilor, 
cât și prin pierderea sau modificarea unor 
date confidențiale importante din punct de 
vedere comercial sau a altor tipuri de 
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date. IMM-urile inovatoare care depind 
de funcționarea adecvată și 
disponibilitatea sistemelor informatice, 
dar care pot aloca mai puține resurse 
securității informațiilor, riscă să fie 
afectate în mod special. În paralel cu 
această tendință, asistăm la o dezvoltare 
rapidă a tehnologiei informației și, astfel, 
a unor instrumente tot mai sofisticate, care 
pot fi utilizate de infractori pentru lansarea 
unor atacuri cibernetice de diverse tipuri, 
unele dintre ele cu un potențial 
semnificativ de a provoca daune 
economice și sociale.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Existența unor definiții comune în acest 
domeniu, în special pentru sistemele 
informatice și datele informatice, este 
importantă pentru a se asigura aplicarea 
coerentă a prezentei directive în statele 
membre.

(4) Existența unor definiții comune în acest 
domeniu, în special pentru sistemele 
informatice, datele informatice și 
infracțiunile penale îndreptate împotriva 
sistemelor și datelor informatice, este 
fundamentală pentru a se asigura aplicarea 
coerentă și uniformă a prezentei directive 
în statele membre.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Pe lângă măsurile luate de statele 
membre, Uniune și sectorul privat, vizând 
îmbunătățirea securității și a integrității 
sistemelor informatice, precum și 
prevenirea atacurilor și minimizarea 
efectelor acestora, statele membre ar trebui 
să prevadă atât o serie de măsuri eficiente 
de prevenire a atacurilor, cât și sancțiuni 
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armonizate pentru atacurile împotriva 
sistemelor informatice, care ar trebui 
adoptate în cadrul unor strategii naționale 
mai largi de prevenire și combatere a 
acestor atacuri. Sancțiunile astfel 
prevăzute ar trebui să fie eficace, 
proporționale și disuasive. Convergența 
sancțiunilor și a penalităților aplicate de 
statele membre este necesară, având în 
vedere caracterul deseori transfrontalier 
al amenințărilor și are drept scop 
reducerea diferențelor dintre statele 
membre în sancționarea infracțiunilor 
comise în Uniune.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre, Uniunea și sectorul 
privat, în colaborare cu Agenția 
Europeană pentru Securitatea Rețelelor 
Informatice și a Datelor, trebuie să adopte 
măsuri pentru a crește securitatea și 
integritatea sistemelor informatice, a 
preveni atacurile și a reduce la minimum 
impactul acestora.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În concluziile sale din 27-28 noiembrie 
2008, Consiliul a invitat statele membre și 
Comisia să elaboreze o nouă strategie, 
ținând cont de conținutul Convenției 
Consiliului Europei privind criminalitatea 
informatică din 2001. Această convenție 
constituie cadrul juridic de referință în 
materie de combatere a criminalității 

(8) În concluziile sale din 27-28 noiembrie 
2008, Consiliul a invitat statele membre și 
Comisia să elaboreze o nouă strategie, 
ținând cont de conținutul Convenției 
Consiliului Europei privind criminalitatea 
informatică din 2001. Consiliul și Comisia 
ar trebui să încurajeze statele membre 
care nu au ratificat încă Convenția să 
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informatice, inclusiv a atacurilor împotriva 
sistemelor informatice. Prezenta directivă 
se bazează pe convenția menționată 
anterior.

facă acest lucru cât mai curând. Această 
convenție constituie cadrul juridic de 
referință în materie de combatere a 
criminalității informatice, inclusiv a 
atacurilor împotriva sistemelor informatice. 
Prezenta Directivă ia în considerare 
dispozițiile relevante ale convenției 
menționate anterior.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezenta directivă nu își propune să 
impună răspundere penală în cazul în care 
faptele penale sunt comise fără intenția de 
a săvârși o infracțiune, cum ar fi pentru 
testarea sau protejarea autorizată a 
sistemelor informatice. 

(10) Prezenta directivă nu reglementează 
măsurile adoptate pentru a asigura 
securitatea sistemelor informatice, cum ar 
fi capacitatea unui sistem informatic de a 
rezista în cazul unor fapte penale, definite 
în prezenta directivă, sau de a elimina 
instrumentele utilizate sau susceptibile de 
a fi utilizate pentru aceste acțiuni. De 
asemenea, prezenta directivă nu își 
propune să impună răspunderea penală în 
cazul în care criteriile obiective pentru 
infracțiunile enumerate în prezenta 
directivă sunt îndeplinite, însă faptele sunt 
comise fără intenția de a săvârși o 
infracțiune, ci pentru, de exemplu,
operațiuni autorizate de testare sau 
protejare a sistemelor informatice. 

Justificare

Având în vedere că între limita dintre accesul rău intenționat și cel bine intenționat 
(actualizările automate) nu este bine definită, amendamentul intenționează să clarifice faptul 
că, de exemplu, funcționarea unui software antivirus, a unor instrumente de eliminare a 
virusurilor sau izolarea în carantină a dispozitivelor infectate, sunt cu totul în afara 
domeniului prezentei directive. 

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezenta directivă întărește importanța 
rețelelor, cum ar fi G8 sau rețeaua de 
puncte de contact, disponibile 24 de ore din 
24 și 7 zile din 7, a Consiliul Europei, 
pentru a face schimb de informații în 
vederea asigurării acordării de asistență 
imediată necesară în cercetările sau 
urmăririle de infracțiuni legate de sisteme 
și date informatice sau în colectarea de 
probe în format electronic privind o 
infracțiune. Având în vedere viteza cu care 
pot fi realizate atacurile la scară largă, 
statele membre ar trebui să fie în măsură să 
răspundă prompt la cererile urgente 
adresate de această rețea de puncte de 
contact. Această asistență ar trebui să 
includă facilitarea sau efectuarea directă a 
următoarelor măsuri: furnizarea de 
consultanță tehnică, conservarea datelor, 
colectarea de probe, furnizarea de 
informații juridice, precum și localizarea 
suspecților.

(11) Prezenta directivă întărește importanța 
rețelelor, cum ar fi G8 sau rețeaua de 
puncte de contact, disponibile 24 de ore din 
24 și 7 zile din 7, a Consiliul Europei, 
pentru a face schimb de informații în 
vederea asigurării acordării de asistență 
imediată necesară în cercetările sau 
urmăririle de infracțiuni legate de sisteme 
și date informatice sau în colectarea de 
probe privind o infracțiune sau o tentativă 
de comitere a unei infracțiuni. Având în 
vedere viteza cu care pot fi realizate 
atacurile la scară largă, statele membre, 
Uniunea și Agenția Europeană pentru 
Securitatea Rețelelor Informatice și a 
Datelor ar trebui să fie în măsură să 
răspundă prompt și eficient la cererile 
urgente adresate de această rețea de puncte 
de contact. Această asistență ar trebui să 
includă facilitarea sau aplicarea directă a 
următoarelor măsuri: furnizarea de 
asistență tehnică, inclusiv în ceea ce 
privește restaurarea funcționalității 
sistemului informatic, conservarea datelor, 
în conformitate cu principiile de protecție 
a datelor cu caracter personal, colectarea 
de probe, furnizarea de informații juridice, 
identificarea informațiilor aflate în 
pericol și/sau extrase, precum și 
localizarea și identificarea suspecților.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cooperarea autorităților publice cu 
sectorul privat și societatea civilă este de o 
mare importanță pentru prevenirea și 
combaterea atacurilor împotriva 
sistemelor informatice. Ar trebui instituit 
un dialog permanent cu acești parteneri, 
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având în vedere utilizarea pe scară largă 
de către aceștia a sistemelor informatice și 
responsabilitățile lor împărțite, care 
necesită stabilitatea și buna funcționare a 
acestor sisteme. Sensibilizarea tuturor 
factorilor interesați în ceea ce privește 
utilizarea sistemelor informatice este 
importantă pentru crearea unei culturi a 
securității în domeniul informatic.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Este necesar să se culeagă date 
referitoare la faptele penale care fac 
obiectul prezentei directive, pentru a se 
obține o imagine mai completă a problemei 
la nivelul Uniunii și a se contribui, astfel, 
la formularea unor răspunsuri mai eficace. 
Statele membre trebuie să îmbunătățească 
schimburile de informații privind 
atacurile împotriva sistemelor 
informatice, cu sprijinul Comisiei și al 
Agenției Europene pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a Datelor. În plus, 
aceste date vor permite organismelor și 
agențiilor specializate, precum echipele 
CERT ale statelor membre, Europol și 
Agenția Europeană pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a Datelor, să 
evalueze mai bine amploarea criminalității 
informatice și gradul de securitate a 
rețelelor și informațiilor în Uniune și să 
sprijine statele membre în deciderea unor 
reacții în caz de incidente în domeniul 
securității informatice. O mai bună 
cunoaștere a riscurilor actuale și viitoare 
va contribui la adoptarea unor decizii mai 
adecvate cu privire la prevenirea, 
combaterea sau limitarea daunelor 
provocate de atacurile contra sistemelor 
informatice.
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Deși prezenta directivă trebuie să 
îndeplinească cerințe stricte în ceea ce 
privește securitatea juridică și 
previzibilitatea în dreptul penal, este 
necesar, de asemenea, să se stabilească 
un mecanism flexibil care să permită 
adaptarea la evoluțiile ulterioare, ceea ce, 
eventual, poate conduce la lărgirea 
domeniului prezentei directive; acest 
lucru ar trebui realizat prin dispozițiile 
prezentei directive referitoare la 
colectarea datelor, schimbul de informații 
și obligația Comisiei de a prezenta 
rapoarte periodice privind punerea sa în 
aplicare și de a efectua toate propunerile 
necesare. Printre evoluțiile ulterioare se 
numără și evoluțiile tehnologice care 
permit, de exemplu, o aplicare mai 
eficientă a dispozițiilor în domeniul 
atacurilor împotriva sistemelor 
informatice sau care facilitează 
prevenirea sau atenuarea efectelor 
acestor atacuri. 

Justificare

Cu toate că introducerea sancțiunilor este oportună, o abordare cuprinzătoare la adresa 
criminalității informatice la nivelul Uniunii nu ar trebui să se concentreze doar asupra 
aplicării eficiente a legii, ci și asupra dezvoltării strategiilor și a instrumentelor de prevenire 
a activităților criminale. 



PE472.192v02-00 12/19 AD\883144RO.doc

RO

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Agenția Europeană pentru 
Securitatea Rețelelor Informatice și a 
Datelor ar trebui să aibă un rol strategic 
în coordonarea acțiunilor statelor 
membre și ale instituțiilor Uniunii.
Agenția i s-ar putea încredința, de 
exemplu, sarcina de a supraveghea 
schimbul de informații dintre acestea, 
funcționând astfel ca punct unic de 
contact și ca registru al incidentelor de 
securitate cibernetică la nivelul Uniunii. 
De asemenea, Agenției i s-ar putea 
solicita să centralizeze, la nivelul Uniunii, 
date statistice privind infracțiunile 
menționate în prezenta directivă și să le 
utilizeze pentru realizarea unor rapoarte 
referitoare la situația securității 
sistemelor și a datelor informatice în 
Uniune.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Lacunele și diferențele considerabile 
existente în legislațiile statelor membre în 
domeniul atacurilor împotriva sistemelor 
informatice pot crea obstacole în calea 
luptei împotriva criminalității organizate și 
terorismului și pot îngreuna desfășurarea 
unei cooperări judiciare și polițienești 
eficace în acest domeniu. Dat fiind 
caracterul transnațional, care nu ține seama 
de frontiere, al sistemelor informatice 
moderne, atacurile împotriva acestor 
sisteme sunt de natură transfrontalieră, 
subliniind nevoia urgentă de a se face în 

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

demersuri suplimentare la nivelul Uniunii
pentru armonizarea legislațiilor penale 
naționale în acest domeniu. De asemenea, 
Uniunea ar trebui să urmărească o 
cooperare internațională mai strânsă în 
domeniul securității rețelelor și sistemelor 
informatice, implicând toți actorii 
internaționali relevanți. În plus, 
coordonarea urmăririi penale în cazurile de 
atacuri împotriva sistemelor informatice ar 
trebui să fie facilitată de adoptarea 
Deciziei-cadru 2009/948/JAI a Consiliului 
privind prevenirea și soluționarea 
conflictelor de competențe în procedura 
penală.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 1 – primul paragraf 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă definește infracțiunile în 
materie de atacuri împotriva sistemelor 
informatice și instituie norme minime 
privind sancțiunile pentru aceste fapte. De 
asemenea, vizează introducerea unor 
dispoziții comune pentru a preveni astfel 
de atacuri și a îmbunătăți cooperarea 
europeană în materie de justiție penală în 
acest domeniu.

Prezenta directivă definește infracțiunile în 
materie de atacuri împotriva sistemelor 
informatice și instituie norme minime 
armonizate privind sancțiunile pentru 
aceste fapte. De asemenea, vizează 
introducerea unor dispoziții comune atât 
pentru a preveni și a combate astfel de 
atacuri cât și pentru a îmbunătăți 
cooperarea europeană în acest domeniu, în 
special în materie de justiție penală.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „fără a avea dreptul” înseamnă accesare 
sau afectare a integrității fără autorizarea 
proprietarului sau a unui alt titular de 
drepturi asupra sistemului sau a unei părți a 
acestuia, sau care nu este permisă în 

(d) „fără a avea dreptul” înseamnă accesare 
sau interferență fără autorizarea 
proprietarului sau a unui alt titular de 
drepturi asupra sistemului sau a unei părți a 
acestuia, sau care nu este permisă în 
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temeiul legislației naționale. temeiul legislației naționale sau europene.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei parole de calculator, unui cod de 
acces sau a unor date similare, prin care un 
întreg sistem informatic sau orice parte a 
acestuia poate fi accesat(ă),

(b) unei parole de calculator, unui cod de 
acces, unui dispozitiv digital sau fizic de 
securitate sau a unor date similare, prin 
care un întreg sistem informatic sau orice 
parte a acestuia poate fi accesat(ă),

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre definesc ca 
infracțiune penală transmiterea 
neautorizată către o altă persoană a 
oricăror date de identificare în vederea 
efectuării uneia dintre operațiunile 
prevăzute la articolele 3-7.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre iau măsuri pentru ca 
o infracțiune în sensul articolelor 3-7, 
săvarșită de o persoană care, în virtutea 
atribuțiilor sale de serviciu, are acces la 
mecanismele de securitate ale sistemelor 
informatice, să constituie o circumstanță 
agravantă și să fie considerată o 
infracțiune penală.
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Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-6 sunt pasibile de 
sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin cinci 
ani în cazul în care sunt comise prin 
utilizarea unui instrument conceput pentru 
a lansa atacuri care afectează o număr 
semnificativ de sisteme informatice sau 
atacuri care provoacă pagube 
considerabile, precum întreruperea 
serviciilor aferente sistemului, costuri 
financiare sau pierderi de date cu caracter 
personal.

(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-6 sunt pasibile de 
sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin cinci 
ani în cazul în care sunt comise prin 
utilizarea unui instrument conceput pentru 
a lansa atacuri care afectează o număr 
semnificativ de sisteme informatice sau 
atacuri care provoacă pagube 
considerabile, precum întreruperea 
serviciilor aferente sistemului, costuri 
financiare sau pierderi de date cu caracter 
personal sau de informații sensibile.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în folosul unei persoane juridice care își 
are sediul pe teritoriul statului membru 
respectiv.

(c) în beneficiul unei persoane juridice 
stabilite pe teritoriul acelui stat membru.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul efectuării schimbului de 
informații referitoare la faptele menționate 
la articolele 3-8 și în conformitate cu 
normele privind protecția datelor, statele 

(1) În scopul efectuării schimbului de 
informații referitoare la faptele menționate 
la articolele 3-8 și în conformitate cu 
normele privind protecția datelor, statele 
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membre utilizează rețeaua existentă de 
puncte de contact operaționale disponibile 
24 de ore din 24 și șapte zile pe săptămână. 
Statele membre se asigură, de asemenea, că 
dispun de procedurile necesare astfel încât 
să poată răspunde, în termen de cel mult 
opt ore, la cererile urgente. Un astfel de 
răspuns indică, cel puțin, dacă se va 
răspunde cererii de ajutor, sub ce formă și 
când.

membre se asigură că dispun de un punct 
de contact național funcțional, că
utilizează rețeaua de puncte de contact 
operaționale disponibile 24 de ore din 24 și 
șapte zile pe săptămână și că informațiile 
respective sunt transmise Comisiei și 
Agenției Europene pentru Securitatea 
Rețelelor informatice și a Datelor. Statele 
membre se asigură, de asemenea, că dispun 
de procedurile necesare astfel încât să 
poată răspunde, în termen de cel mult opt 
ore, la cererile urgente. Răspunsul este 
eficient și include, dacă este cazul, 
facilitarea sau aplicarea directă a 
următoarelor măsuri: furnizarea de 
consultanță tehnică, inclusiv în ceea ce 
privește restaurarea funcționalității 
sistemelor informatice, conservarea 
datelor în acord cu principiile de protecție 
a datelor cu caracter personal, colectarea 
de probe, furnizarea de informații juridice 
precum și localizarea și identificarea 
suspecților. Punctele de contact indică sub 
ce formă și în cât timp se răspunde unei 
cereri de asistență.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre informează Comisia cu 
privire la punctul lor de contact desemnat 
în scopul efectuării schimbului de 
informații privind faptele menționate la 
articolele 3-8. Comisia comunică aceste 
informații celorlalte state membre.

(2) Statele membre informează Comisia, 
Eurojust și Agenția Europeană pentru 
Securitatea Rețelelor Informatice și a 
Datelor cu privire la punctul lor de contact 
desemnat în scopul efectuării schimbului 
de informații privind faptele menționate la 
articolele 3-8. Comisia comunică aceste 
informații celorlalte state membre.
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Amendamentul 26

Propunere de directivă
 Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre transmit Comisiei, 
Europol și Agenției Europene pentru 
Securitatea Rețelelor Informatice și a 
Datelor datele culese în conformitate cu 
prezentul articol și asigură publicarea unei 
revizuiri periodice consolidate a acestor 
rapoarte statistice.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
 Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În [PATRU ANI DE LA ADOPTARE] 
și la fiecare trei ani după aceea, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului, care conține propunerile 
necesare, privind aplicarea prezentei 
directive în statele membre.

(1) În [PATRU ANI DE LA ADOPTARE] 
și la fiecare trei ani după aceea, Comisia, 
după consultarea tuturor factorilor 
interesați relevanți, prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului, care 
conține propunerile necesare, privind 
aplicarea prezentei directive în statele 
membre. În raport se identifică, și se iau 
în considerare în raport cu propunerile 
necesare, soluțiile tehnice care permit o 
aplicare mai eficientă a legii în Uniune în 
domeniul combaterii atacurilor contra 
sistemelor informatice, inclusiv soluțiile 
tehnice care ar putea servi la prevenirea 
sau atenuarea efectelor acestor atacuri.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre transmit Comisiei toate 
informațiile utile pentru întocmirea 

(2) Statele membre și Agenția Europeană 
pentru Securitatea Rețelelor Informatice 
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raportului menționat la alineatul (1). 
Informațiile includ o descriere detaliată a 
măsurilor legislative și fără caracter 
legislativ adoptate pentru aplicarea 
prezentei directive.

și a Datelor transmit Comisiei toate 
informațiile utile pentru întocmirea 
raportului menționat la alineatul (1). 
Informațiile includ o descriere detaliată a 
măsurilor legislative și fără caracter 
legislativ adoptate pentru aplicarea 
prezentei directive.
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