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Amendamentul 128
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 129
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Amploarea și frecvența incidentelor de 
securitate provocate este în creștere și 
reprezintă o amenințare majoră pentru 
funcționarea rețelelor și a sistemelor 
informatice. Aceste sisteme pot să devină, 
de asemenea, o țintă ușoară pentru 
acțiunile dăunătoare deliberate destinate 
să afecteze funcționarea sistemelor. Astfel 
de incidente pot să amenințe sănătatea și 
siguranța populației, să împiedice 
desfășurarea activităților economice, să 
genereze pierderi financiare substanțiale, să 
submineze încrederea utilizatorilor și să 
provoace pagube majore economiei 
Uniunii.

Or. lv
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Amendamentul 130
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Atacurile cibernetice asupra societăților cotate la bursă sunt larg răspândite și includ furtul 
de active financiare, de proprietate intelectuală sau întreruperea operațiunilor clienților lor 
sau ale partenerilor lor de afaceri și ar putea avea impact asupra relațiilor acționarilor, 
precum și asupra deciziei potențialilor investitori.

Amendamentul 131
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Amploarea, frecvența și impactul
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 
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provoace pagube majore economiei 
Uniunii.

utilizatorilor și să provoace pagube majore 
economiei Uniunii.

Or. en

Amendamentul 132
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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

Or. en

Justificare

Reziliența și stabilitatea rețelelor și a sistemelor informatice de pe piața internă sunt, de 
asemenea, esențiale pentru interacțiunea cu piețele de la nivel mondial și regional, precum 
America de Nord sau Asia etc.

Amendamentul 133
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Trebuie stabilit un mecanism de 
cooperare la nivelul Uniunii, care să 
permită schimbul de informații, precum și 
detectarea și răspunsul coordonate în ceea 
ce privește securitatea rețelelor și a 
informației (network and information 
security - NIS). Pentru ca acest mecanism 
să fie eficace și să includă toate statele 
membre, este esențial ca acestea să dispună 
de capacitățile minime necesare și de o 
strategie care să asigure un nivel ridicat de 
NIS pe teritoriul lor. Administrațiile 
publice și operatorii infrastructurilor critice 
de informație trebuie să fie supuși, de 
asemenea, unor cerințe minime de 
securitate, pentru a promova o cultură a 
gestionării riscurilor și a asigura raportarea 
celor mai grave incidente.

(4) Ar trebui stabilit un mecanism de 
cooperare la nivelul Uniunii, care să 
permită schimbul de informații, precum și 
detectarea și răspunsul coordonate în ceea 
ce privește securitatea rețelelor și a 
informației (network and information 
security – NIS). Pentru ca acest mecanism 
să fie eficace și să includă toate statele 
membre, este esențial ca acestea să dispună 
de capacitățile minime necesare și de o 
strategie care să asigure un nivel ridicat de 
NIS pe teritoriul lor. Administrațiile 
publice și operatorii infrastructurilor critice 
de informație ar trebui să fie supuși, de 
asemenea, unor cerințe minime de 
securitate, pentru a promova o cultură a 
gestionării riscurilor și a asigura raportarea 
celor mai grave incidente. Cadrul juridic 
trebuie să se bazeze pe nevoia de a 
garanta viața privată și integritatea 
cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 134
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Trebuie stabilit un mecanism de 
cooperare la nivelul Uniunii, care să 
permită schimbul de informații, precum și 
detectarea și răspunsul coordonate în ceea 
ce privește securitatea rețelelor și a 
informației (network and information 
security - NIS). Pentru ca acest mecanism 
să fie eficace și să includă toate statele 
membre, este esențial ca acestea să dispună 
de capacitățile minime necesare și de o 
strategie care să asigure un nivel ridicat de 

(4) Ar trebui stabilit un mecanism de 
cooperare la nivelul Uniunii, care să 
permită schimbul de informații, precum și 
detectarea și răspunsul coordonate în ceea 
ce privește securitatea rețelelor și a 
informației (network and information 
security – NIS). Pentru ca acest mecanism 
să fie eficace și să includă toate statele 
membre, este esențial ca acestea să dispună 
de capacitățile minime necesare și de o 
strategie care să asigure un nivel ridicat de 
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NIS pe teritoriul lor. Administrațiile 
publice și operatorii infrastructurilor critice 
de informație trebuie să fie supuși, de 
asemenea, unor cerințe minime de 
securitate, pentru a promova o cultură a 
gestionării riscurilor și a asigura raportarea 
celor mai grave incidente.

NIS pe teritoriul lor. Administrațiile 
publice și operatorii publici și privați ai
infrastructurilor critice de informație ar 
trebui să fie supuși, de asemenea, unor 
cerințe minime de securitate, pentru a 
promova o cultură a gestionării riscurilor și 
a asigura raportarea celor mai grave 
incidente. Rețeaua de alertă privind 
infrastructurile critice (CIWIN) ar trebui 
extinsă la acești operatori specifici.

Or. en

Amendamentul 135
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Trebuie stabilit un mecanism de 
cooperare la nivelul Uniunii, care să 
permită schimbul de informații, precum și 
detectarea și răspunsul coordonate în ceea 
ce privește securitatea rețelelor și a 
informației (network and information 
security - NIS). Pentru ca acest mecanism 
să fie eficace și să includă toate statele 
membre, este esențial ca acestea să dispună 
de capacitățile minime necesare și de o 
strategie care să asigure un nivel ridicat de 
NIS pe teritoriul lor. Administrațiile 
publice și operatorii infrastructurilor critice 
de informație trebuie să fie supuși, de 
asemenea, unor cerințe minime de 
securitate, pentru a promova o cultură a 
gestionării riscurilor și a asigura raportarea 
celor mai grave incidente.

(4) Ar trebui stabilit un mecanism de 
cooperare la nivelul Uniunii, care să 
permită schimbul de informații, precum și 
prevenirea, detectarea și răspunsul 
coordonate în ceea ce privește securitatea 
rețelelor și a informației (network and 
information security – NIS). Pentru ca 
acest mecanism să fie eficace și să includă 
toate statele membre, este esențial ca 
acestea să dispună de capacitățile minime 
necesare și de o strategie care să asigure un 
nivel ridicat de NIS pe teritoriul lor. 
Administrațiile publice și operatorii 
infrastructurilor critice de informație ar 
trebui să fie supuși, de asemenea, unor 
cerințe minime de securitate, pentru a 
promova o cultură a gestionării riscurilor și 
a asigura raportarea celor mai grave 
incidente.

Or. en
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Amendamentul 136
Christian Ehler, Manfred Weber, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Trebuie stabilit un mecanism de 
cooperare la nivelul Uniunii, care să 
permită schimbul de informații, precum și 
detectarea și răspunsul coordonate în ceea 
ce privește securitatea rețelelor și a 
informației (network and information 
security - NIS). Pentru ca acest mecanism 
să fie eficace și să includă toate statele 
membre, este esențial ca acestea să dispună 
de capacitățile minime necesare și de o 
strategie care să asigure un nivel ridicat de 
NIS pe teritoriul lor. Administrațiile 
publice și operatorii infrastructurilor critice 
de informație trebuie să fie supuși, de 
asemenea, unor cerințe minime de 
securitate, pentru a promova o cultură a 
gestionării riscurilor și a asigura raportarea 
celor mai grave incidente.

(4) Ar trebui stabilit un mecanism de 
cooperare la nivelul Uniunii, care să 
permită schimbul de informații, precum și 
detectarea și răspunsul coordonate în ceea 
ce privește securitatea rețelelor și a 
informației (network and information 
security – NIS). Pentru ca acest mecanism 
să fie eficace și să includă toate statele 
membre, este esențial ca acestea să dispună 
de capacitățile minime necesare și de o 
strategie care să asigure un nivel ridicat de 
NIS pe teritoriul lor. Administrațiile 
publice, operatorii infrastructurilor critice 
de informație și societățile cotate la bursă
ar trebui să fie supuse, de asemenea, unor 
cerințe minime de securitate, pentru a 
promova o cultură a gestionării riscurilor și 
a asigura raportarea celor mai grave 
incidente.

Or. en

Justificare

Încălcările securității societăților cotate la bursă ar putea afecta în mod grav produsele și 
serviciile societății, relațiile sale cu clienții sau furnizorii și condițiile generale de 
competitivitate și, prin urmare, ar putea avea un impact major asupra funcționării pieței 
interne (și externe). Prin urmare, societățile cotate la bursă ar trebui să intre, de asemenea, 
sub incidența prezentei directive.

Amendamentul 137
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Trebuie stabilit un mecanism de 
cooperare la nivelul Uniunii, care să 
permită schimbul de informații, precum și 
detectarea și răspunsul coordonate în ceea 
ce privește securitatea rețelelor și a 
informației (network and information 
security - NIS). Pentru ca acest mecanism 
să fie eficace și să includă toate statele 
membre, este esențial ca acestea să dispună 
de capacitățile minime necesare și de o 
strategie care să asigure un nivel ridicat de 
NIS pe teritoriul lor. Administrațiile 
publice și operatorii infrastructurilor 
critice de informație trebuie să fie supuși, 
de asemenea, unor cerințe minime de 
securitate, pentru a promova o cultură a 
gestionării riscurilor și a asigura raportarea 
celor mai grave incidente.

(4) Ar trebui stabilit un mecanism de 
cooperare la nivelul Uniunii, care să 
permită schimbul de informații, precum și 
detectarea și răspunsul coordonate în ceea 
ce privește securitatea rețelelor și a 
informației (network and information 
security – NIS). Pentru ca acest mecanism 
să fie eficace și să includă toate statele 
membre, este esențial ca acestea să dispună 
de capacitățile minime necesare și de o 
strategie care să asigure un nivel ridicat de 
NIS pe teritoriul lor. Administrațiile 
publice și operatorii de piață ar trebui să 
fie supuși, de asemenea, unor cerințe 
minime de securitate, pentru a promova o 
cultură a gestionării riscurilor și a asigura 
raportarea incidentelor.

Or. en

Amendamentul 138
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a se asigura că guvernele nu 
își depășesc competențele și nu fac abuz 
de acestea, este foarte important ca 
sistemele informatice și de securitate ale 
autorităților publice să fie transparente, 
legitime, bine definite și adoptate în mod 
transparent prin intermediul unui proces 
democratic.

Or. en
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Amendamentul 139
Amelia Andersdotter

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)2, 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.

__________________ __________________
2 JO L 108, 24.4.2002, p. 33. 2 JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Amendamentul 140
Ivailo Kalfin

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 

(5) Pentru a putea acoperi toate incidentele 
și riscurile relevante, prezenta directivă ar
trebui să se aplice rețelelor și sistemelor 
informatice, care furnizează și/sau 
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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)2, 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.

desfășoară servicii, astfel cum sunt 
enumerate la articolul 3 alineatul (8) 
litera (b) din prezenta directivă.
Obligațiile nu ar trebui 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)2, 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.

__________________ __________________
2 JO L 108, 24.4.2002, p. 33. 2 JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Amendamentul 141
Jürgen Creutzmann

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)2, care sunt supuse 

(5) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
tuturor rețelelor și sistemelor informatice. 
Obligațiile impuse administrațiilor publice 
și operatorilor de piață nu ar trebui 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)2, care sunt supuse 
cerințelor specifice de securitate și 
integritate stabilite la articolul 13a din 
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cerințelor specifice de securitate și 
integritate stabilite la articolul 13a din 
directiva respectivă, și nici furnizorilor de 
servicii de asigurare a încrederii.

directiva respectivă, și nici furnizorilor de 
servicii de asigurare a încrederii.

__________________ __________________
2 JO L 108, 24.4.2002, p. 33. 2 JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Justificare

Întotdeauna vor exista incidente și riscul ca acestea să nu poată fi acoperite pur și simplu din 
cauza numărului infinit de posibilități de incidente și a evoluției tehnologice rapide din 
domeniul TIC. Partea eliminată ar putea crea falsa impresie că toate riscurile ar putea fi 
atenuate complet, ceea ce nu este posibil, cel puțin cu eforturi și resurse rezonabile.

Amendamentul 142
Christian Ehler, Manfred Weber

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)2, 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. Obligațiile impuse 
administrațiilor publice și operatorilor de 
piață nu ar trebui 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)2, care sunt supuse 
cerințelor specifice de securitate și 
integritate stabilite la articolul 13a din 
directiva respectivă.

__________________ __________________
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2 JO L 108, 24.4.2002, p. 33. 2 JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

Or. en

Justificare

Furnizorii de servicii de asigurare a încrederii au un rol esențial în asigurarea tranzacțiilor 
economice, financiare și de altă natură în domeniul comerțului electronic, al guvernării 
electronice, al serviciilor bancare electronice etc., prin urmare, nu ar trebui să fie excluși în 
sine.

Amendamentul 143
Ioannis A. Tsoukalas

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 și subminează poziția de lider a 
Uniunii la nivel internațional în ceea ce 
privește garantarea și promovarea unui 
internet liber, eficient și sigur.

Or. en

Amendamentul 144
Amelia Andersdotter
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Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prin urmare, pentru a răspunde cu 
eficacitate la provocările din domeniul 
securității rețelelor și a sistemelor 
informatice este necesară o abordare 
globală la nivelul Uniunii, care să includă 
crearea capacităților comune minime și 
cerințele de planificare, schimbul de 
informații și coordonarea acțiunilor, 
precum și cerințele minime comune de 
securitate pentru toți operatorii de piață în 
cauză și pentru administrațiile publice.

(7) Prin urmare, pentru a răspunde cu 
eficacitate la provocările din domeniul 
securității rețelelor și a sistemelor 
informatice este necesară o abordare 
globală la nivelul Uniunii, care să includă 
crearea capacităților comune minime și 
cerințele de planificare, schimbul de 
informații și coordonarea acțiunilor, 
precum și cerințele minime comune de 
securitate pentru toți operatorii de piață și 
pentru administrațiile publice.

Or. en

Amendamentul 145
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prin urmare, pentru a răspunde cu 
eficacitate la provocările din domeniul 
securității rețelelor și a sistemelor
informatice este necesară o abordare 
globală la nivelul Uniunii, care să includă 
crearea capacităților comune minime și 
cerințele de planificare, schimbul de 
informații și coordonarea acțiunilor, 
precum și cerințele minime comune de 
securitate pentru toți operatorii de piață în 
cauză și pentru administrațiile publice.

(7) Prin urmare, pentru a răspunde cu 
eficacitate la provocările din domeniul 
securității rețelelor și a sistemelor 
informatice este necesară o abordare 
globală la nivelul Uniunii, care să includă 
crearea capacităților comune minime și 
cerințele de planificare, dezvoltarea unor 
competențe suficiente în materie de 
securitate cibernetică, schimbul de 
informații și coordonarea acțiunilor, 
precum și cerințele minime comune de 
securitate pentru toți operatorii de piață în 
cauză și pentru administrațiile publice.

Or. en
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Amendamentul 146
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prin urmare, pentru a răspunde cu 
eficacitate la provocările din domeniul 
securității rețelelor și a sistemelor 
informatice este necesară o abordare 
globală la nivelul Uniunii, care să includă 
crearea capacităților comune minime și 
cerințele de planificare, schimbul de 
informații și coordonarea acțiunilor, 
precum și cerințele minime comune de 
securitate pentru toți operatorii de piață în 
cauză și pentru administrațiile publice.

(7) Prin urmare, pentru a răspunde cu 
eficacitate la provocările din domeniul 
securității rețelelor și a sistemelor 
informatice este necesară o abordare 
globală la nivelul Uniunii, care să includă 
crearea capacităților comune minime și 
cerințele de planificare, schimbul de 
informații și coordonarea acțiunilor, 
precum și cerințele minime comune de 
securitate.

Or. en

Amendamentul 147
Christian Ehler, Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prin urmare, pentru a răspunde cu 
eficacitate la provocările din domeniul 
securității rețelelor și a sistemelor 
informatice este necesară o abordare 
globală la nivelul Uniunii, care să includă 
crearea capacităților comune minime și 
cerințele de planificare, schimbul de 
informații și coordonarea acțiunilor, 
precum și cerințele minime comune de 
securitate pentru toți operatorii de piață în 
cauză și pentru administrațiile publice.

(7) Prin urmare, pentru a răspunde cu 
eficacitate la provocările din domeniul 
securității rețelelor și a sistemelor 
informatice este necesară o abordare 
globală la nivelul Uniunii, care să includă 
crearea capacităților comune minime și 
cerințele de planificare, schimbul de 
informații și coordonarea acțiunilor, 
precum și cerințele minime comune de 
securitate pentru toți operatorii de piață în 
cauză și pentru administrațiile publice. Ar 
trebui aplicate standarde comune minime 
în conformitate cu recomandările 
corespunzătoare ale grupurilor de 
coordonare a securității cibernetice.
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Amendamentul 148
Amelia Andersdotter

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 
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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 149
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a atinge și menține un nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice, fiecare stat membru 
trebuie să aibă o strategie națională de 
securitate a rețelelor și a informației, care 
să definească obiectivele strategice și 
acțiunile concrete de politică ce trebuie 
puse în aplicare. Pentru a atinge niveluri 
ale capacității de răspuns care să permită o 
cooperare eficace și eficientă la nivel 

(9) Pentru a atinge și menține un nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice, fiecare stat membru 
ar trebui să aibă o strategie națională de 
securitate a rețelelor și a informației, care 
să definească obiectivele strategice și 
acțiunile concrete de politică ce trebuie 
puse în aplicare. Pentru a atinge niveluri 
ale capacității de răspuns care să permită o 
cooperare eficace și eficientă la nivel 
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național și al Uniunii în caz de incidente, 
trebuie elaborate la nivel național planuri 
de cooperare în domeniul securității 
rețelelor și informației, care să respecte 
cerințele esențiale.

național și la nivelul Uniunii în caz de 
incidente, trebuie elaborate la nivel 
național planuri de cooperare în domeniul 
securității rețelelor și informației, care să 
respecte cerințele esențiale. Statele 
membre pot solicita asistență din partea 
Agenției Uniunii Europene pentru 
Securitatea Rețelelor și a Informațiilor 
(„ENISA”) pentru elaborarea strategiilor 
lor în domeniul securității rețelelor și 
informației, pe baza unui proiect de 
strategie minimă comună în domeniul 
securității rețelelor și a informației. 

Or. en

Justificare

ENISA este deja recunoscută de părțile interesate relevante ca fiind un centru de excelență cu 
înalte competențe și un instrument de încredere pentru promovarea securității cibernetice în 
UE. Prin urmare, UE ar trebui să evite duplicarea eforturilor și a structurilor, bazându-se pe 
know-how-ul ENISA și să solicite acesteia să ofere servicii de consiliere statelor membre care 
nu dispun de instituții în domeniul securității rețelelor și a informației și să depună o cerere 
pentru un astfel de sprijin.

Amendamentul 150
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a atinge și menține un nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice, fiecare stat membru 
trebuie să aibă o strategie națională de 
securitate a rețelelor și a informației, care 
să definească obiectivele strategice și 
acțiunile concrete de politică ce trebuie 
puse în aplicare. Pentru a atinge niveluri 
ale capacității de răspuns care să permită o 
cooperare eficace și eficientă la nivel 
național și al Uniunii în caz de incidente, 
trebuie elaborate la nivel național planuri 
de cooperare în domeniul securității 

(9) Pentru a atinge și menține un nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice, fiecare stat membru 
ar trebui să aibă o strategie națională de 
securitate a rețelelor și a informației, care 
să definească obiectivele strategice și 
acțiunile concrete de politică ce trebuie 
puse în aplicare. Pentru a atinge niveluri 
ale capacității de răspuns care să permită o 
cooperare eficace și eficientă la nivel 
național și la nivelul Uniunii în caz de 
incidente, trebuie elaborate la nivel 
național planuri de cooperare în domeniul 
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rețelelor și informației, care să respecte 
cerințele esențiale.

securității rețelelor și informației, care să 
respecte cerințele esențiale. Prin urmare, 
fiecare stat membru ar trebui să aibă 
obligația de a îndeplini standarde comune 
privind formatul și caracterul 
interschimbabil al datelor care urmează 
să fie partajate și evaluate.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure interoperabilitatea.

Amendamentul 151
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a atinge și menține un nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice, fiecare stat membru 
trebuie să aibă o strategie națională de 
securitate a rețelelor și a informației, care 
să definească obiectivele strategice și 
acțiunile concrete de politică ce trebuie 
puse în aplicare. Pentru a atinge niveluri 
ale capacității de răspuns care să permită o 
cooperare eficace și eficientă la nivel 
național și al Uniunii în caz de incidente, 
trebuie elaborate la nivel național planuri 
de cooperare în domeniul securității 
rețelelor și informației, care să respecte 
cerințele esențiale.

(9) Pentru a atinge și menține un nivel 
comun ridicat de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice, fiecare stat membru 
ar trebui să aibă o strategie națională de 
securitate a rețelelor și a informației, care 
să definească obiectivele strategice și 
acțiunile concrete de politică ce trebuie 
puse în aplicare. Pentru a atinge niveluri 
ale capacității de răspuns care să permită o 
cooperare eficace și eficientă la nivel 
național și la nivelul Uniunii în caz de 
incidente, trebuie elaborate la nivel 
național planuri de cooperare în domeniul 
securității rețelelor și informației, care să 
respecte cerințele esențiale, pe baza 
cerințelor minime prevăzute în prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 152
Ivailo Kalfin
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Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a asigura aplicarea eficace a 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive, trebuie înființat sau identificat în 
fiecare stat membru un organism 
responsabil cu coordonarea problemelor de 
securitate a rețelelor și a informației, care 
să constituie punctul focal al cooperării 
transfrontaliere la nivelul Uniunii. Aceste 
organisme trebuie să dispună de resurse 
tehnice, financiare și umane adecvate, 
pentru a-și îndeplini în mod eficace și 
eficient sarcinile atribuite și a realiza astfel 
obiectivele prezentei directive.

(10) Pentru a se asigura aplicarea eficace a 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive, ar trebui înființat sau identificat 
în fiecare stat membru un organism 
responsabil cu coordonarea problemelor de 
securitate a rețelelor și a informației, care 
să constituie punctul focal unic atât al 
coordonării interne, cât și al cooperării 
transfrontaliere la nivelul Uniunii. Aceste 
puncte de contact naționale unice ar 
trebui desemnate fără a împiedica statele 
membre să își desemneze mai mult de o 
autoritate competentă națională 
responsabilă cu securitatea rețelelor și a 
informației, în conformitate cu cerințele 
lor constituționale, jurisdicționale sau 
administrative, dar totuși ar trebui să li se 
acorde un mandat de coordonare la nivel 
național și la nivelul Uniunii. Aceste 
organisme ar trebui să dispună de resurse 
tehnice, financiare și umane adecvate, 
pentru a-și îndeplini în mod continuu, 
eficace și eficient sarcinile atribuite și a 
realiza astfel obiectivele prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 153
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a asigura aplicarea eficace a 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive, trebuie înființat sau identificat în 
fiecare stat membru un organism 

(10) Pentru a asigura aplicarea eficace a 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive, ar trebui înființat sau identificat 
în fiecare stat membru un organism civil 
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responsabil cu coordonarea problemelor de 
securitate a rețelelor și a informației, care 
să constituie punctul focal al cooperării 
transfrontaliere la nivelul Uniunii. Aceste 
organisme trebuie să dispună de resurse 
tehnice, financiare și umane adecvate, 
pentru a-și îndeplini în mod eficace și 
eficient sarcinile atribuite și a realiza astfel 
obiectivele prezentei directive.

responsabil cu coordonarea problemelor de 
securitate a rețelelor și a informației, care 
să constituie punctul focal al cooperării 
transfrontaliere la nivelul Uniunii, sub 
forma unui centru de răspuns la incidente 
de securitate cibernetică pentru sisteme de 
control industrial (ICS-CERT). Aceste 
organisme ar trebui să dispună de resurse 
tehnice, financiare și umane adecvate, 
pentru a-și îndeplini în mod eficace și 
eficient sarcinile atribuite și a realiza astfel 
obiectivele prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 154
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Toate statele membre trebuie să fie 
echipate în mod adecvat, din punctul de 
vedere al capacității atât tehnice, cât și 
organizatorice, pentru a preveni, a detecta, 
a combate și a atenua incidentele și 
riscurile la care sunt supuse rețelele și 
sistemele informatice. Prin urmare, în toate 
statele membre trebuie înființate echipe de 
intervenție în caz de urgență informatică
funcționale și care să respecte cerințele 
esențiale, pentru a garanta existența 
capacităților eficace și compatibile care să 
administreze incidentele și riscurile și să 
asigure o cooperare eficientă la nivelul 
Uniunii.

(11) Toate statele membre ar trebui să fie 
echipate în mod adecvat, din punctul de 
vedere al capacității atât tehnice, cât și 
organizatorice, pentru a preveni, a detecta, 
a combate și a atenua incidentele și 
riscurile la care sunt supuse rețelele și 
sistemele informatice. Prin urmare, în toate 
statele membre ar trebui înființate centre 
de răspuns la incidente de securitate 
cibernetică funcționale și care să respecte 
cerințele esențiale, precum și capacități de 
atenuare și de răspuns continue (24/7), 
pentru a garanta existența capacităților 
eficace și compatibile care să administreze 
incidentele și riscurile și să asigure o 
cooperare eficientă la nivelul Uniunii. 
Având în vedere cele menționate mai sus, 
statele membre ar trebui să garanteze că 
fiecare serviciu sectorial, enumerat în 
anexa II la prezenta directivă, este 
acoperit de cel puțin un CERT. În ceea ce 
privește cooperarea transfrontalieră, 
statele membre ar trebui să se asigure că 
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CERT dispun de suficiente mijloace 
pentru a participa în cadrul rețelelor de 
cooperare corespunzătoare la nivel 
internațional și european. Agenția 
Uniunii Europene pentru Securitatea 
Rețelelor și a Informațiilor ar trebui să 
pună la dispoziție asistența și consilierea 
necesare pentru crearea capacităților, 
dacă este necesar.

Or. en

Amendamentul 155
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Toate statele membre trebuie să fie
echipate în mod adecvat, din punctul de 
vedere al capacității atât tehnice, cât și 
organizatorice, pentru a preveni, a detecta, 
a combate și a atenua incidentele și 
riscurile la care sunt supuse rețelele și 
sistemele informatice. Prin urmare, în toate 
statele membre trebuie înființate echipe de 
intervenție în caz de urgență informatică
funcționale și care să respecte cerințele 
esențiale, pentru a garanta existența 
capacităților eficace și compatibile care să 
administreze incidentele și riscurile și să 
asigure o cooperare eficientă la nivelul 
Uniunii.

(11) Toate statele membre și operatorii de 
piață ar trebui să fie echipați în mod 
adecvat, din punctul de vedere al 
capacității atât tehnice, cât și 
organizatorice, pentru a preveni, a detecta, 
a combate și a atenua incidentele și 
riscurile la care sunt supuse rețelele și 
sistemele informatice. Echipamentele și 
capacitățile necesare în mod normal ar 
trebui să respecte standardele tehnice 
convenite de comun acord, precum și 
procedurile standard de operare (PSO).
Prin urmare, în toate statele membre ar 
trebui înființate centre de răspuns la 
incidente de securitate cibernetică
funcționale și care să respecte cerințele 
esențiale, pentru a garanta existența 
capacităților eficace și compatibile care să 
administreze incidentele și riscurile și să 
asigure o cooperare eficientă la nivelul 
Uniunii. Aceste CERT ar trebui să aibă 
capacitatea de a interacționa pe baza unor 
standarde tehnice comune și a unor 
proceduri standard de operare (PSO).

Or. en
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Justificare

Trebuie să se asigure interoperabilitatea.

Amendamentul 156
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Toate statele membre trebuie să fie 
echipate în mod adecvat, din punctul de 
vedere al capacității atât tehnice, cât și 
organizatorice, pentru a preveni, a detecta, 
a combate și a atenua incidentele și 
riscurile la care sunt supuse rețelele și 
sistemele informatice. Prin urmare, în toate 
statele membre trebuie înființate echipe de 
intervenție în caz de urgență informatică
funcționale și care să respecte cerințele 
esențiale, pentru a garanta existența 
capacităților eficace și compatibile care să 
administreze incidentele și riscurile și să 
asigure o cooperare eficientă la nivelul 
Uniunii.

(11) Toate statele membre ar trebui să fie 
echipate în mod adecvat, din punctul de 
vedere al capacității atât tehnice, cât și 
organizatorice, pentru a preveni, a detecta, 
a combate și a atenua incidentele și 
riscurile la care sunt supuse rețelele și 
sistemele informatice. Prin urmare, în toate 
statele membre ar trebui înființate centre 
de răspuns la incidente de securitate 
cibernetică funcționale și care să respecte 
cerințele esențiale, pentru a garanta 
existența capacităților eficace și 
compatibile care să administreze 
incidentele și riscurile și să asigure o 
cooperare eficientă la nivelul Uniunii. 
Sistemele de securitate ale 
administrațiilor publice trebuie să fie 
sigure și să facă obiectul unui control și 
unei examinări democratice.

Or. en

Amendamentul 157
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Toate statele membre trebuie să fie 
echipate în mod adecvat, din punctul de 

(11) Toate statele membre ar trebui să fie 
echipate în mod adecvat, din punctul de
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vedere al capacității atât tehnice, cât și 
organizatorice, pentru a preveni, a detecta,
a combate și a atenua incidentele și 
riscurile la care sunt supuse rețelele și 
sistemele informatice. Prin urmare, în toate 
statele membre trebuie înființate echipe de
intervenție în caz de urgență informatică
funcționale și care să respecte cerințele 
esențiale, pentru a garanta existența 
capacităților eficace și compatibile care să 
administreze incidentele și riscurile și să 
asigure o cooperare eficientă la nivelul 
Uniunii.

vedere al capacității atât tehnice, cât și 
organizatorice, pentru a preveni, a detecta, 
a combate și a atenua incidentele și 
riscurile la care sunt supuse rețelele și 
sistemele informatice. Prin urmare, în toate 
statele membre ar trebui înființate ICS-
CERT funcționale și care să respecte 
cerințele esențiale, pentru a garanta 
existența capacităților eficace și 
compatibile care să administreze 
incidentele și riscurile și să asigure o 
cooperare eficientă la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 158
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pe baza progreselor semnificative 
obținute în cadrul Forumului european al 
statelor membre (FESM) în încurajarea 
dezbaterilor și a schimburilor de bune 
practici, inclusiv a elaborării principiilor de 
cooperare în caz de criză informatică
europeană, statele membre și Comisia 
trebuie să formeze o rețea prin intermediul 
căreia să comunice permanent și care să 
susțină cooperarea lor. Acest mecanism de 
cooperare sigur și eficace trebuie să 
permită schimbul de informații, 
detectarea și răspunsul structurate și 
coordonate la nivelul Uniunii.

(12) Pe baza progreselor semnificative 
obținute în cadrul Forumului european al 
statelor membre (FESM) în încurajarea 
dezbaterilor și a schimburilor de bune 
practici, inclusiv a elaborării principiilor de 
cooperare în caz de criză electronică
europeană, statele membre și Comisia ar 
trebui să formeze o rețea instituțională
prin intermediul căreia să comunice 
permanent și care să susțină cooperarea lor.

Or. en

Amendamentul 159
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pe baza progreselor semnificative 
obținute în cadrul Forumului european al 
statelor membre (FESM) în încurajarea 
dezbaterilor și a schimburilor de bune 
practici, inclusiv a elaborării principiilor de 
cooperare în caz de criză informatică 
europeană, statele membre și Comisia 
trebuie să formeze o rețea prin intermediul
căreia să comunice permanent și care să 
susțină cooperarea lor. Acest mecanism de 
cooperare sigur și eficace trebuie să 
permită schimbul de informații, detectarea 
și răspunsul structurate și coordonate la 
nivelul Uniunii.

(12) Pe baza progreselor semnificative 
obținute în cadrul Forumului european al 
statelor membre (FESM) în încurajarea 
dezbaterilor și a schimburilor de bune 
practici, inclusiv a elaborării principiilor de 
cooperare în caz de criză informatică 
europeană, statele membre și Comisia ar 
trebui să formeze o rețea, sub coordonarea 
ENISA, prin intermediul căreia să 
comunice permanent și care să susțină 
cooperarea lor. Acest mecanism de 
cooperare sigur și eficace ar trebui să 
permită schimbul de informații, detectarea 
și răspunsul structurate și coordonate la 
nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 160
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Este necesar ca Agenția Europeană
pentru Securitatea Rețelelor Informatice și 
a Datelor (ENISA) să asiste statele 
membre și Comisia, oferind experiența sa, 
asigurând consiliere și facilitând schimbul 
de bune practici. În special la aplicarea 
prezentei directive, Comisia trebuie să 
consulte ENISA. Pentru a asigura o 
informare eficace și în timp util a statelor 
membre și a Comisiei, în rețeaua de 
cooperare trebuie să poată fi transmise 
alerte rapide cu privire la incidente și 
riscuri. În vederea dezvoltării capacităților 
și a cunoștințelor statelor membre, rețeaua 
de cooperare trebuie să funcționeze, de 

(13) Ar trebui ca Agenția Uniunii 
Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor (ENISA) să asiste statele 
membre și Comisia, oferind experiența sa, 
asigurând consiliere și facilitând schimbul 
de bune practici. În special la aplicarea 
prezentei directive, Comisia și statele 
membre ar trebui să consulte ENISA. 
Pentru a se asigura o informare eficace și 
în timp util a statelor membre și a 
Comisiei, în rețeaua de cooperare ar trebui
să poată fi transmise alerte rapide cu 
privire la incidente și riscuri. În vederea 
dezvoltării capacităților și a cunoștințelor 
statelor membre, rețeaua de cooperare ar 
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asemenea, ca un instrument pentru 
schimbul de bune practici, asistând 
membrii săi la crearea capacităților și 
coordonând organizarea evaluărilor inter 
pares și a exercițiilor de NIS.

trebui să funcționeze, de asemenea, ca un 
instrument pentru schimbul de bune 
practici, asistând membrii săi la crearea 
capacităților și coordonând organizarea 
evaluărilor inter pares și a exercițiilor de 
NIS.

Or. en

Amendamentul 161
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Este necesar ca Agenția Europeană
pentru Securitatea Rețelelor Informatice și 
a Datelor (ENISA) să asiste statele 
membre și Comisia, oferind experiența sa, 
asigurând consiliere și facilitând schimbul 
de bune practici. În special la aplicarea 
prezentei directive, Comisia trebuie să 
consulte ENISA. Pentru a asigura o 
informare eficace și în timp util a statelor 
membre și a Comisiei, în rețeaua de 
cooperare trebuie să poată fi transmise 
alerte rapide cu privire la incidente și 
riscuri. În vederea dezvoltării capacităților 
și a cunoștințelor statelor membre, rețeaua 
de cooperare trebuie să funcționeze, de 
asemenea, ca un instrument pentru 
schimbul de bune practici, asistând 
membrii săi la crearea capacităților și 
coordonând organizarea evaluărilor inter 
pares și a exercițiilor de NIS.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 162
Amelia Andersdotter
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 163
Silvia-Adriana Țicău

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 și la 
care să aibă acces toate statele membre.
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Amendamentul 164
Ioannis A. Tsoukalas

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, sub 
supravegherea ENISA, 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 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 165
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Deoarece majoritatea rețelelor și a 
sistemelor informatice au operatori privați, 
cooperarea dintre sectorul public și cel 
privat este esențială. Operatorii de piață 
trebuie încurajați să-și creeze propriile 
mecanisme de cooperare informală pentru 
asigurarea securității rețelelor și a 

(15) Deoarece majoritatea rețelelor și a 
sistemelor informatice au operatori privați, 
cooperarea dintre sectorul public și cel 
privat este esențială. Operatorii de piață ar 
trebui încurajați să își creeze propriile 
mecanisme de cooperare informală pentru 
asigurarea securității rețelelor și a 
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informației. Aceștia trebuie, de asemenea, 
să coopereze cu sectorul public și să facă 
schimb de informații și de bune practici, în 
schimbul sprijinului operațional în caz de 
incident.

informației. Aceștia ar trebui, de 
asemenea, să coopereze cu sectorul public 
și să facă schimb reciproc de informații și 
de bune practici, inclusiv schimbul 
reciproc de informații relevante și de
sprijin operațional în caz de incident. 
Pentru a încuraja în mod eficace 
schimbul de informații și de bune practici, 
este esențial să se asigure că operatorii de 
piață și administrațiile publice vitale, 
menționate la articolul 3 alineatul (8) 
litera (b), care participă la astfel de 
schimburi, nu sunt dezavantajate ca 
urmare a cooperării lor. Sunt necesare 
garanții adecvate pentru a se asigura că o 
astfel de cooperare nu va expune 
operatorii respectivi la un risc de 
conformitate mai mare sau la noi 
obligații, printre altele, în temeiul 
legislației privind concurența, 
proprietatea intelectuală, protecția datelor 
sau criminalitatea informatică.

Or. en

Amendamentul 166
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Deoarece majoritatea rețelelor și a 
sistemelor informatice au operatori privați, 
cooperarea dintre sectorul public și cel 
privat este esențială. Operatorii de piață 
trebuie încurajați să-și creeze propriile 
mecanisme de cooperare informală pentru 
asigurarea securității rețelelor și a 
informației. Aceștia trebuie, de asemenea, 
să coopereze cu sectorul public și să facă 
schimb de informații și de bune practici, în 
schimbul sprijinului operațional în caz de 
incident.

(15) Deoarece majoritatea rețelelor și a 
sistemelor informatice au operatori privați, 
cooperarea dintre sectorul public și cel 
privat este esențială. Operatorii de piață ar 
trebui încurajați să își creeze propriile 
mecanisme de cooperare informală pentru 
asigurarea securității rețelelor și a 
informației. Aceștia ar trebui, de 
asemenea, să coopereze cu sectorul public 
și să facă schimb de informații și de bune 
practici, în schimbul sprijinului operațional 
și al informațiilor relevante în caz de 
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incident.

Or. en

Amendamentul 167
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Deoarece majoritatea rețelelor și a 
sistemelor informatice au operatori privați, 
cooperarea dintre sectorul public și cel 
privat este esențială. Operatorii de piață 
trebuie încurajați să-și creeze propriile 
mecanisme de cooperare informală pentru 
asigurarea securității rețelelor și a 
informației. Aceștia trebuie, de asemenea, 
să coopereze cu sectorul public și să facă 
schimb de informații și de bune practici, în 
schimbul sprijinului operațional în caz de 
incident.

(15) Deoarece majoritatea rețelelor și a 
sistemelor informatice au operatori privați, 
cooperarea dintre sectorul public și cel 
privat este esențială. Operatorii de piață ar 
trebui încurajați să își creeze propriile 
mecanisme de cooperare informală pentru 
asigurarea securității rețelelor și a 
informației. Aceștia ar trebui, de 
asemenea, să coopereze cu sectorul public 
și să facă schimb de informații și de bune 
practici, în schimbul sprijinului operațional 
și al informațiilor în caz de incident.

Or. en

Amendamentul 168
Ioannis A. Tsoukalas

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 se asigura transparența și 
informarea adecvată a cetățenilor și a 
operatorilor de piață din UE, ar trebui
creat un site internet comun de către 
ENISA și autoritățile competente, pe care 
să se publice informații neconfidențiale 
despre incidente și riscuri.

Or. en
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Amendamentul 169
Ivailo Kalfin

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 se asigura transparența și
informarea adecvată a cetățenilor și a 
operatorilor de piață din UE, autoritățile 
competente naționale, care funcționează 
ca puncte de contact unice, ar trebui să 
creeze un site internet comun la nivelul 
UE, pe care să publice informații 
neconfidențiale despre incidente și riscuri.

Or. en

Amendamentul 170
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 se 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, și, eventual, să ofere consiliere 
privind măsuri adecvate de întreținere.

Or. en

Amendamentul 171
Amelia Andersdotter
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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 se 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, 
riscuri și modalități de atenuare a 
riscurilor.

Or. en

Amendamentul 172
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Dacă informațiile sunt considerate 
confidențiale în conformitate cu normele 
Uniunii și cele naționale privind secretul 
comercial, această confidențialitate trebuie 
asigurată atunci când se efectuează 
activitățile și se îndeplinesc obiectivele 
stabilite de prezenta directivă.

(17) Politica de clasificare a informațiilor, 
menționată în considerentul 14, ar trebui 
să respecte Protocolul privind 
„semaforul” schimbului de informații 
recomandat de ENISA. Fiecare schimb de 
informații este clasificat și gestionat în 
funcție de nivelul său de sensibilitate, 
astfel cum este stabilit de sursa 
informațiilor. Dacă informațiile sunt 
considerate confidențiale în conformitate 
cu normele Uniunii și cele naționale 
privind secretul comercial, această 
confidențialitate se asigură atunci când se 
efectuează activitățile și se îndeplinesc 
obiectivele stabilite de prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 173
Christian Ehler, Manfred Weber
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Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În special pe baza experiențelor 
naționale în materie de gestionare a 
crizelor și în cooperare cu ENISA, Comisia 
și statele membre elaborează un plan al 
Uniunii de cooperare în domeniul 
securității rețelelor și a informației, care 
definește mecanismele de cooperare pentru 
contracararea riscurilor și a incidentelor. 
La administrarea avertismentelor rapide în 
cadrul rețelei de cooperare, trebuie să se 
țină seama în mod corespunzător de acest 
plan.

(18) În special pe baza experiențelor 
naționale în materie de gestionare a 
crizelor și în cooperare cu ENISA, Comisia 
și statele membre ar trebui să elaboreze un 
plan al Uniunii de cooperare în domeniul 
securității rețelelor și a informației, care 
definește mecanismele de cooperare pentru 
prevenirea, detectarea, raportarea și 
contracararea riscurilor și a incidentelor. 
La administrarea avertismentelor rapide în 
cadrul rețelei de cooperare, ar trebui să se 
țină seama în mod corespunzător de acest 
plan.

Or. en

Amendamentul 174
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În special pe baza experiențelor 
naționale în materie de gestionare a 
crizelor și în cooperare cu ENISA, Comisia 
și statele membre elaborează un plan al 
Uniunii de cooperare în domeniul 
securității rețelelor și a informației, care 
definește mecanismele de cooperare pentru 
contracararea riscurilor și a incidentelor. 
La administrarea avertismentelor rapide în 
cadrul rețelei de cooperare, trebuie să se 
țină seama în mod corespunzător de acest 
plan.

(18) În special pe baza experiențelor 
naționale în materie de gestionare a 
crizelor și în cooperare cu ENISA, Comisia 
și statele membre ar trebui să elaboreze un 
plan al Uniunii de cooperare în domeniul 
securității rețelelor și a informației, care 
definește mecanismele de cooperare, 
bunele practici și tiparele de funcționare
pentru contracararea riscurilor și a 
incidentelor. La administrarea 
avertismentelor rapide în cadrul rețelei de 
cooperare, ar trebui să se țină seama în 
mod corespunzător de acest plan.

Or. en
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Amendamentul 175
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Transmiterea în rețea a unei alerte 
rapide trebuie impusă numai dacă 
amploarea și gravitatea incidentului sau a 
riscului în cauză ating sau pot atinge un 
nivel la care este necesară o informare 
sau o coordonare a răspunsului la nivelul 
Uniunii. Prin urmare, alertele rapide 
trebuie să se limiteze la incidentele sau la 
riscurile reale sau potențiale care se 
extind rapid, depășesc capacitatea 
națională de răspuns sau afectează mai 
multe state membre. Pentru a permite o 
evaluare corectă, toate informațiile 
relevante pentru evaluarea riscului sau a 
incidentului trebuie comunicate rețelei de 
cooperare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 176
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) După primirea și evaluarea unei 
alerte rapide, autoritățile competente 
trebuie să convină asupra unui răspuns 
coordonat, în conformitate cu planul 
Uniunii de cooperare în domeniul 
securității rețelelor și a informației. 
Autoritățile competente și Comisia trebuie 
informate cu privire la măsurile adoptate 
la nivel național ca urmare a răspunsului 

eliminat
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coordonat.

Or. en

Amendamentul 177
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) După primirea și evaluarea unei alerte 
rapide, autoritățile competente trebuie să 
convină asupra unui răspuns coordonat, în 
conformitate cu planul Uniunii de 
cooperare în domeniul securității rețelelor 
și a informației. Autoritățile competente și 
Comisia trebuie informate cu privire la 
măsurile adoptate la nivel național ca 
urmare a răspunsului coordonat.

(20) După primirea și evaluarea unei alerte 
rapide, autoritățile competente ar trebui să 
convină asupra unui răspuns coordonat, în 
conformitate cu planul Uniunii de 
cooperare în domeniul securității rețelelor 
și a informației. Autoritățile competente, 
ENISA și Comisia ar trebui informate cu 
privire la măsurile adoptate la nivel 
național ca urmare a răspunsului 
coordonat.

Or. en

Amendamentul 178
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Responsabilitatea asigurării securității 
rețelelor și a informației revine în mare 
măsură administrațiilor publice și 
operatorilor de piață. Trebuie promovată și 
dezvoltată prin intermediul unor cerințe 
adecvate de reglementare și al practicilor 
voluntare din sector o cultură a gestionării 
riscurilor, care să implice evaluarea 
riscurilor și aplicarea unor măsuri de 
securitate adecvate riscurilor întâmpinate. 
Pentru ca rețeaua de cooperare să 

(22) Responsabilitatea asigurării securității 
rețelelor și a informației revine în mare 
măsură administrațiilor publice și 
operatorilor de piață. Ar trebui promovate
și dezvoltate prin intermediul unor cerințe 
adecvate de reglementare și al practicilor 
voluntare din sector o cultură a gestionării 
riscurilor și o strânsă cooperare, care să 
implice evaluarea riscurilor și aplicarea 
unor măsuri de securitate adecvate 
riscurilor întâmpinate. Pentru ca rețeaua de 
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funcționeze în mod eficace, este esențială, 
de asemenea, stabilirea unor condiții 
uniforme care să asigure o cooperare 
eficientă între toate statele membre.

cooperare să funcționeze în mod eficace, 
este esențială, de asemenea, stabilirea unor 
condiții uniforme care să asigure o 
cooperare eficace între toate statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 179
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Aceste obligații trebuie extinse 
dincolo de sectorul comunicațiilor 
electronice la principalii furnizori de 
servicii ale societății informaționale, 
definite în Directiva 98/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iunie 1998 referitoare la procedura 
de furnizare de informații în domeniul 
standardelor, reglementărilor tehnice și al 
normelor privind serviciile societății 
informaționale4, pe care se bazează 
serviciile din aval ale societății 
informaționale sau activitățile online, cum 
ar fi platformele de comerț electronic, 
serviciile de procesare a plăților online, 
rețelele de socializare, motoarele de 
căutare, serviciile de cloud computing sau 
vânzarea de aplicații. Perturbarea acestor 
servicii suport ale societății 
informaționale împiedică furnizarea altor 
servicii ale societății informaționale care 
se bazează pe primele ca elemente-cheie. 
Dezvoltatorii de programe informatice și 
producătorii de echipamente informatice 
nu sunt furnizori de servicii ale societății 
informaționale și, prin urmare, se exclud. 
Aceste obligații trebuie extinse, de 
asemenea, la administrațiile publice și la 
operatorii de infrastructură critică, ce 
utilizează intens tehnologia informației și 

(24) Aceste obligații ar trebui extinse 
dincolo de sectorul comunicațiilor 
electronice la principalii furnizori de 
servicii ale societății informaționale, 
definite în Directiva 98/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iunie 1998 referitoare la procedura 
de furnizare de informații în domeniul 
standardelor, reglementărilor tehnice și al 
normelor privind serviciile societății 
informaționale4, pe care se bazează 
serviciile din aval ale societății 
informaționale sau activitățile online, cum 
ar fi platformele de comerț electronic, 
serviciile de procesare a plăților online, 
rețelele de socializare, motoarele de 
căutare, serviciile de cloud computing sau 
vânzarea de aplicații.
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comunicațiilor și sunt esențiali pentru 
funcționarea sectoarelor vitale ale 
economiei sau societății, cum ar fi energia 
electrică și gazele naturale, transporturile, 
instituțiile de credit, bursele și sănătatea. 
Perturbarea acestor rețele și sisteme 
informatice ar afecta piața internă.
__________________ __________________
4 JO L 204, 21.7.1998, p. 37. 4 JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Amendamentul 180
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Aceste obligații trebuie extinse 
dincolo de sectorul comunicațiilor 
electronice la principalii furnizori de 
servicii ale societății informaționale, 
definite în Directiva 98/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iunie 1998 referitoare la procedura 
de furnizare de informații în domeniul 
standardelor, reglementărilor tehnice și al 
normelor privind serviciile societății 
informaționale4, pe care se bazează
serviciile din aval ale societății 
informaționale sau activitățile online, cum 
ar fi platformele de comerț electronic, 
serviciile de procesare a plăților online,
rețelele de socializare, motoarele de 
căutare, serviciile de cloud computing sau
vânzarea de aplicații. Perturbarea acestor 
servicii suport ale societății 
informaționale împiedică furnizarea altor 
servicii ale societății informaționale care 
se bazează pe primele ca elemente-cheie.
Dezvoltatorii de programe informatice și 
producătorii de echipamente informatice 
nu sunt furnizori de servicii ale societății 

(24) Aceste obligații ar trebui extinse 
dincolo de sectorul comunicațiilor 
electronice la principalii furnizori și 
operatori publici și privați de 
infrastructură critică care utilizează 
intens tehnologia informației și a 
comunicațiilor și sunt esențiali pentru 
funcționarea sectoarelor vitale ale 
economiei sau societății, cum ar fi energia 
electrică și gazele, transporturile, 
instituțiile financiare, bursele și 
sănătatea. Perturbarea acestor rețele și 
sisteme informatice ar afecta piața internă 
și integritatea fizică sau financiară a 
beneficiarilor serviciilor pe care le 
furnizează. Serviciile din aval ale societății 
informaționale sau activitățile online, cum 
ar fi platformele de comerț electronic, 
rețelele de socializare, motoarele de 
căutare, vânzarea de aplicații, precum și 
dezvoltatorii de programe informatice și 
producătorii de echipamente informatice 
nu trebuie să fie obligați să efectueze 
rapoartele obligatorii prevăzute în 
prezenta directivă. Cu toate acestea, este 
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informaționale și, prin urmare, se exclud.
Aceste obligații trebuie extinse, de 
asemenea, la administrațiile publice și la 
operatorii de infrastructură critică, ce 
utilizează intens tehnologia informației și 
comunicațiilor și sunt esențiali pentru 
funcționarea sectoarelor vitale ale 
economiei sau societății, cum ar fi energia 
electrică și gazele naturale, transporturile, 
instituțiile de credit, bursele și sănătatea.
Perturbarea acestor rețele și sisteme 
informatice ar afecta piața internă.

foarte recomandată raportarea lor 
voluntară și schimbul de informații cu 
autoritățile competente, respectând 
mecanismele prevăzute în prezenta 
directivă, în special cu ocazia unor 
incidente sau perturbări la servere.

__________________ __________________
4 JO L 204, 21.7.1998, p. 37. 4 JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Amendamentul 181
Christian Ehler, Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Aceste obligații trebuie extinse 
dincolo de sectorul comunicațiilor 
electronice la principalii furnizori de 
servicii ale societății informaționale, 
definite în Directiva 98/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iunie 1998 referitoare la procedura 
de furnizare de informații în domeniul 
standardelor, reglementărilor tehnice și al 
normelor privind serviciile societății 
informaționale4, pe care se bazează 
serviciile din aval ale societății 
informaționale sau activitățile online, cum 
ar fi platformele de comerț electronic, 
serviciile de procesare a plăților online, 
rețelele de socializare, motoarele de 
căutare, serviciile de cloud computing sau 
vânzarea de aplicații. Perturbarea acestor 
servicii suport ale societății informaționale 
împiedică furnizarea altor servicii ale 

(24) Aceste obligații ar trebui extinse 
dincolo de sectorul comunicațiilor 
electronice la principalii furnizori de 
servicii ale societății informaționale, 
definite în Directiva 98/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 iunie 1998 referitoare la procedura 
de furnizare de informații în domeniul 
standardelor, reglementărilor tehnice și al 
normelor privind serviciile societății 
informaționale4, pe care se bazează 
serviciile din aval ale societății 
informaționale sau activitățile online, cum 
ar fi platformele de comerț electronic, 
serviciile de procesare a plăților online, 
rețelele de socializare, motoarele de 
căutare, serviciile de cloud computing sau 
vânzarea de aplicații. Perturbarea acestor 
servicii-suport ale societății informaționale 
împiedică furnizarea altor servicii ale 
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societății informaționale care se bazează pe 
primele ca elemente-cheie. Dezvoltatorii de 
programe informatice și producătorii de 
echipamente informatice nu sunt 
furnizori de servicii ale societății 
informaționale și, prin urmare, se exclud.
Aceste obligații trebuie extinse, de 
asemenea, la administrațiile publice și la 
operatorii de infrastructură critică, ce 
utilizează intens tehnologia informației și 
comunicațiilor și sunt esențiali pentru 
funcționarea sectoarelor vitale ale 
economiei sau societății, cum ar fi energia 
electrică și gazele naturale, transporturile, 
instituțiile de credit, bursele și sănătatea. 
Perturbarea acestor rețele și sisteme 
informatice ar afecta piața internă.

societății informaționale care se bazează pe 
primele ca elemente-cheie. Aceste obligații 
ar trebui extinse, de asemenea, la 
administrațiile publice și la operatorii de 
infrastructură critică, ce utilizează intens 
tehnologia informației și comunicațiilor și 
sunt esențiali pentru funcționarea 
sectoarelor vitale ale economiei sau 
societății, cum ar fi energia electrică și 
gazele naturale, transporturile, instituțiile 
de credit, bursele și sănătatea. Perturbarea 
acestor rețele și sisteme informatice ar 
afecta piața internă. Obligațiile ar trebui să 
se aplice și societăților cotate la brusă din 
cauza rolului lor esențial în funcționarea
pieței interne.

__________________ __________________
4 JO L 204, 21.7.1998, p. 37. 4 JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Justificare

Lanțul de securitate începe și se termină cu soluții ale producătorilor de echipamente 
informatice și de programe informatice. Prin urmare, aceștia nu ar trebui excluși. Încălcările 
securității societăților cotate la bursă ar putea afecta în mod grav produsele și serviciile 
societății, relațiile sale cu clienții sau furnizorii și condițiile generale de competitivitate și, 
prin urmare, ar putea avea un impact major asupra funcționării pieței interne (și externe). 
Prin urmare, societățile cotate la bursă ar trebui să intre, de asemenea, sub incidența 
prezentei directive.

Amendamentul 182
Christian Ehler, Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Măsurile tehnice și organizatorice 
impuse administrațiilor publice și 
operatorilor de piață nu trebuie să implice 
proiectarea, dezvoltarea sau fabricarea 
într-un anumit mod a unui anumit produs 

eliminat
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comercial al tehnologiei informației și 
comunicațiilor.

Or. en

Justificare

Acesta ar putea exclude posibilitatea de a crea o soluție europeană atunci când este nevoie, 
în special în domeniul standardelor europene comune, prin urmare, paragraful ar trebui 
eliminat.

Amendamentul 183
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Măsurile tehnice și organizatorice 
impuse administrațiilor publice și 
operatorilor de piață nu trebuie să implice 
proiectarea, dezvoltarea sau fabricarea într-
un anumit mod a unui anumit produs 
comercial al tehnologiei informației și 
comunicațiilor.

(25) Măsurile tehnice și organizatorice 
impuse administrațiilor publice și 
operatorilor de piață nu ar trebui să 
implice proiectarea, dezvoltarea sau 
fabricarea într-un anumit mod a unui 
anumit produs comercial al tehnologiei 
informației și comunicațiilor. Pe de altă 
parte, ar trebui impusă utilizarea de 
standarde internaționale care țin de 
securitatea cibernetică.

Or. en

Amendamentul 184
Amelia Andersdotter

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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 185
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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.

Or. en

Justificare

Nu întotdeauna dimensiunea societății este egală cu nivelul de relevanță în materie de 
siguranță a produsului său.

Amendamentul 186
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Autoritățile competente trebuie să (28) Autoritățile competente ar trebui să 
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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 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.

acorde atenția cuvenită menținerii unor 
canale informale și sigure pentru schimbul 
de informații dintre operatorii de piață și 
dintre sectorul public și cel privat. 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.

Or. en

Amendamentul 187
Ivailo Kalfin

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 
de piață care raportează incidentele. Atunci 
când sunt puse în aplicare obligațiile de 
notificare, autoritățile competente trebuie

(28) Autoritățile competente, inclusiv 
punctele de contact unice, ar trebui să 
acorde atenția cuvenită menținerii unor 
canale informale și sigure pentru schimbul 
de informații dintre operatorii de piață și 
dintre sectorul public și cel privat și ar 
trebui să gestioneze toate schimburile de 
informații în conformitate cu clasificarea 
nivelului de securitate, astfel cum este 
indicat de către sursa lor. 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 
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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.

domeniul reputației pe care le pot suferi 
administrațiile publice și operatorii 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.

Or. en

Amendamentul 188
Jürgen Creutzmann

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 
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.

(28) Autoritățile competente ar trebui să 
acorde atenția cuvenită menținerii unor 
canale informale și sigure pentru schimbul 
de informații dintre operatorii de piață și 
dintre sectorul public și cel privat. 
Vulnerabilitățile sau incidentele 
necunoscute anterior raportate 
autorităților competente ar trebui 
notificate producătorilor și furnizorilor de 
servicii ale căror produse și servicii TIC 
sunt afectate. 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 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 
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securitate adecvate.

Or. en

Justificare

În cazul în care autoritățile au cunoștință de vulnerabilități ale anumitor produse sau servicii 
TIC, acestea ar trebui să notifice producătorii și furnizorii de servicii pentru a le permite să 
își adapteze în timp util produsele și serviciile.

Amendamentul 189
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 
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.

(28) Autoritățile competente ar trebui să 
acorde atenția cuvenită menținerii unor 
canale informale și sigure pentru schimbul 
de informații dintre operatorii de 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 
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, fără a întârzia însă 
nicio notificare mai mult decât este 
necesar în mod obligatoriu.

Or. en
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Amendamentul 190
Ioannis A. Tsoukalas

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, pentru a putea măsura 
numărul, scara și sfera incidentelor, 
precum și date credibile și cuprinzătoare 
privind incidentele reale care au avut 
impact asupra funcționării rețelelor și a 
sistemelor informatice.

Or. en

Amendamentul 191
Amelia Andersdotter

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 

eliminat
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autoritățile de aplicare a legii a 
incidentelor cu presupus caracter penal 
grav. Caracterul penal grav al 
incidentelor trebuie evaluat în lumina 
legislației UE privind criminalitatea 
informatică.

Or. en

Amendamentul 192
Francisco Sosa Wagner

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 privind criminalitatea 
informatică.

(30) În multe cazuri, incidentele pot fi
rezultatul activităților infracționale. În 
acest context, cooperarea adecvată dintre 
autoritățile competente și autoritățile de 
aplicare a legii ar trebui 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 
ar trebui evaluat în lumina legislației UE 
privind criminalitatea informatică.

Or. es

Justificare

Prezumția implicită că orice incident care afectează securitatea unei părți a rețelei are un 
caracter infracțional este nejustificată și reflectă o abordare disproporționată și axată 
excesiv pe aspectul „securității”, presupunând un pericol pentru protecția drepturilor civile.
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Amendamentul 193
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 
privind criminalitatea informatică.

(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, precum și cooperarea cu 
EC3 (Centrul Europol de combatere a 
criminalității informatice) și ENISA ar 
trebui 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 ar trebui evaluat 
în lumina legislației UE privind 
criminalitatea informatică.

Or. en

Amendamentul 194
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(30) În multe cazuri, incidentele sunt 
rezultatul activităților infracționale și al 
războiului cibernetic. Caracterul penal al 
incidentelor poate fi presupus, chiar dacă 
dovezile care îl atestă nu sunt suficient de 
clare de la început. În acest context, 
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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 
privind criminalitatea informatică.

cooperarea adecvată dintre autoritățile 
competente și autoritățile de aplicare a legii 
și instituțiile de apărare ar trebui 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 și către instituțiile de apărare a 
posibilelor incidente legate de războiul 
cibernetic. Caracterul penal grav al 
incidentelor ar trebui evaluat în lumina 
legislației UE privind criminalitatea 
informatică.

Or. en

Amendamentul 195
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 

(31) În multe cazuri, datele cu caracter 
personal sunt compromise în urma unor 
incidente. Statele membre și operatorii de 
piață ar trebui să asigure protecția datelor 
stocate, prelucrate sau transmise 
împotriva distrugerii accidentale sau 
ilegale, a pierderii sau modificării 
accidentale și a stocării, accesării, 
divulgării sau diseminării neautorizate 
sau ilegale. și asigură punerea în aplicare 
a unei politici de securitate în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal. În acest context, autoritățile 
competente și autoritățile de protecție a 
datelor ar trebui 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 
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caracter personal și libera circulație a 
acestor date5. 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.

incidente. 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 date5. 
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.

__________________ __________________
5 SEC(2012)72 final. 5 SEC(2012)72.

Or. en

Justificare

Aliniere la proiectul de directivă privind protecția datelor.

Amendamentul 196
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Standardizarea cerințelor de securitate 
este un proces impulsionat de piață. Pentru 
a asigura o aplicare convergentă a 
standardelor de securitate, statele membre 
trebuie să încurajeze respectarea 
standardelor indicate sau conformitatea cu 

(32) Standardizarea cerințelor de securitate 
este un proces impulsionat de piață. Pentru 
a asigura o aplicare convergentă a 
standardelor de securitate, statele membre 
ar trebui să încurajeze respectarea 
standardelor indicate sau conformitatea cu 
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acestea, în vederea garantării unui nivel 
ridicat de securitate la nivelul Uniunii. În 
acest scop, ar putea fi necesară elaborarea 
unor standarde armonizate în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind 
standardizarea europeană, de modificare a 
Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale 
Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 
2009/105/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și de abrogare a 
Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a 
Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului6.

acestea, în vederea garantării unui nivel 
ridicat de securitate la nivelul Uniunii. În 
acest scop, ar putea fi necesară elaborarea 
unor standarde armonizate în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind 
standardizarea europeană, de modificare a 
Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale 
Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 
2009/105/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și de abrogare a 
Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a 
Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului6. Standarde 
internaționale care țin de securitatea 
cibernetică ar trebui examinate pentru a 
se asigura că nu au fost compromise și că 
oferă niveluri adecvate de securitate, 
astfel garantându-se că conformitatea 
autorizată cu standarde privind 
securitatea cibernetică crește nivelul 
general de securitate cibernetică al 
Uniunii, și nu acționează în mod contrar.

__________________ __________________
6 JO L 316, 14.11.2012, p. 12. 6 JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

Or. en

Amendamentul 197
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Standardizarea cerințelor de securitate 
este un proces impulsionat de piață. Pentru 
a asigura o aplicare convergentă a 
standardelor de securitate, statele membre 
trebuie să încurajeze respectarea 
standardelor indicate sau conformitatea cu 

(32) Standardizarea cerințelor de securitate 
este un proces impulsionat de piață. Pentru 
a asigura o aplicare convergentă a 
standardelor de securitate, statele membre 
ar trebui să încurajeze respectarea 
standardelor indicate sau conformitatea cu 



PE523.040v01-00 50/128 AM\1009437RO.doc

RO

acestea, în vederea garantării unui nivel 
ridicat de securitate la nivelul Uniunii. În 
acest scop, ar putea fi necesară elaborarea
unor standarde armonizate în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind 
standardizarea europeană, de modificare a 
Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale 
Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 
2009/105/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și de abrogare a 
Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a 
Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului6.

acestea, în vederea garantării unui nivel 
ridicat de securitate la nivelul Uniunii. În 
acest scop, este necesar să se ia în 
considerare aplicarea unor standarde 
internaționale deschise privind securitatea 
rețelelor și a informațiilor sau proiectarea 
unor astfel de instrumente. Un alt pas 
înainte ar putea fi necesar pentru a 
elabora standarde armonizate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 1025/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 octombrie 2012 
privind standardizarea europeană, de 
modificare a Directivelor 89/686/CEE și 
93/15/CEE ale Consiliului și a 
Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului și de abrogare a 
Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a 
Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului6. În special, 
ETSI, CEN și CENELEC ar trebui să fie 
abilitate să sugereze standarde de 
securitate deschise ale UE eficace și 
eficiente, în care să fie evitate pe cât 
posibil preferințele tehnologice și care ar 
trebui să fie concepute astfel încât să fie 
ușor de gestionat de către operatorii de 
piață mici și mijlocii și de administrațiile 
publice mai mici.

__________________ __________________
6 JO L 316, 14.11.2012, p. 12. 6 JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

Or. en

Amendamentul 198
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Considerentul 33
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Comisia trebuie să revizuiască 
periodic prezenta directivă, în special 
pentru a stabili dacă este necesară 
efectuarea unor modificări ca urmare a 
evoluției tehnologiei sau a condițiilor de 
piață.

(33) Comisia ar trebui să revizuiască 
periodic prezenta directivă, prin 
consultarea tuturor părților interesate, în 
special pentru a stabili dacă este necesară 
efectuarea unor modificări ca urmare a 
evoluției tehnologiei sau a condițiilor de 
piață.

Or. en

Amendamentul 199
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Comisia trebuie să revizuiască 
periodic prezenta directivă, în special 
pentru a stabili dacă este necesară 
efectuarea unor modificări ca urmare a 
evoluției tehnologiei sau a condițiilor de 
piață.

(33) Comisia ar trebui să revizuiască 
periodic prezenta directivă, în special 
pentru a stabili dacă este necesară 
efectuarea unor modificări ca urmare a 
evoluției societății, politicii și tehnologiei 
sau a condițiilor de piață.

Or. en

Amendamentul 200
Amelia Andersdotter

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 autoritățile 
competente 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 Comisie7.

cooperare, 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 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 Comisie7.

__________________ __________________
7 JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 7 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Amendamentul 201
Ioannis A. Tsoukalas

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 
guvernării electronice, energiei, 
transporturilor și sănătății.

Or. en

Amendamentul 202
Ivailo Kalfin
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Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Informațiile considerate confidențiale 
de către o autoritate competentă în 
conformitate cu normele Uniunii și cele 
naționale privind secretul comercial 
trebuie să facă obiectul schimbului de 
informații cu Comisia și cu alte autorități 
competente, numai dacă acest lucru este 
strict necesar pentru aplicarea prezentei 
directive. Schimbul de informații trebuie
să se limiteze la informațiile relevante și să 
fie proporțional cu scopul urmărit.

(38) Informațiile considerate confidențiale 
de către o autoritate competentă în 
conformitate cu normele Uniunii și cele 
naționale privind secretul comercial ar 
trebui să facă obiectul schimbului de 
informații cu Comisia, cu agențiile sale 
relevante și/sau cu alte autorități 
competente naționale, numai dacă acest 
lucru este strict necesar pentru aplicarea 
prezentei directive. Schimbul de informații 
ar trebui să se limiteze la informațiile 
relevante și să fie proporțional cu scopul 
urmărit, respectând în același timp criterii 
de confidențialitate și securitate 
prestabilite și protocoale de clasificare 
care reglementează procedura de schimb 
de informații.

Or. en

Amendamentul 203
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 204
Amelia Andersdotter

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. en

Amendamentul 205
Ivailo Kalfin

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.

(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, nici 
furnizorilor de servicii de asigurare a 
încrederii și nici serviciilor societății 
informaționale ale căror confidențialitate, 
integritate, disponibilitate și autenticitate 
nu sunt esențiale pentru funcționarea 
sectoarelor vitale ale economiei sau 
societății.
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Or. en

Amendamentul 206
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezenta directivă nu aduce atingere 
legislației UE privind criminalitatea 
informatică și nici Directivei 2008/114/CE 
a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind 
identificarea și desemnarea infrastructurilor 
critice europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției acestora9.

(4) Prezenta directivă nu aduce atingere 
legislației UE privind criminalitatea 
informatică și nici Directivei 2008/114/CE 
a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind 
identificarea și desemnarea infrastructurilor 
critice europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției acestora9. Cu 
toate acestea, directiva respectivă este 
revizuită fără alte întârzieri, în special în 
ceea ce privește includerea TIC ca 
infrastructură europeană.

__________________ __________________
9 JO L 345, 23.12.2008, p. 75. 9 JO L 345, 23.12.2008, p. 75.

Or. en

Justificare

Inițial, TIC nu a fost încadrat ca infrastructură critică europeană. Statele membre au 
convenit să reflecteze asupra acestei chestiuni și să revizuiască directiva în timp util. Întrucât 
aceasta nu s-a produs până în prezent și având în vedere relevanța TIC pentru 
infrastructurile critice, se solicită statelor membre să reia această dezbatere cât mai curând 
posibil.

Amendamentul 207
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezenta directivă nu aduce atingere 
legislației UE privind criminalitatea 

(4) Prezenta directivă nu aduce atingere 
Directivei 2013/40/EU privind accesul 
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informatică și nici Directivei 2008/114/CE 
a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind 
identificarea și desemnarea infrastructurilor 
critice europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției acestora9.

neautorizat la sisteme informatice și nici 
Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 
8 decembrie 2008 privind identificarea și 
desemnarea infrastructurilor critice 
europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției acestora9.

__________________ __________________
9 JO L 345, 23.12.2008, p. 75. 9 JO L 345, 23.12.2008, p. 75.

Or. en

Amendamentul 208
Ivailo Kalfin

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 
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.

(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 comunicarea 
datelor cu caracter personal unor terți de 
încredere și prelucrarea lor. O astfel de 
prelucrare, care este necesară pentru 
realizarea 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 adoptă măsuri legislative în 
conformitate cu articolul 13 din 
Directiva 95/46/CE pentru a se asigura că 
administrațiile publice, operatorii de piață 
și autoritățile competente nu sunt trase la 
răspundere pentru prelucrarea de date 
personale, necesare pentru schimbul de 
informații în cadrul de cooperare și 
pentru notificarea incidentelor.

Or. en
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Amendamentul 209
Amelia Andersdotter

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 
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.

(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 
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, după ce 
au fost luate toate măsurile de asigurare a 
anonimatului datelor.

Or. en

Amendamentul 210
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1

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 nu sunt împiedicate să 
adopte sau să mențină dispoziții care 
asigură un nivel de securitate mai ridicat, 
în conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a UE, și nu aduc atingere 
obligațiilor lor prevăzute de legislația 
Uniunii.

Or. es
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Justificare

Competențele discreționare acordate statelor membre în materie de securitate trebuie să fie 
condiționate de respectarea drepturilor recunoscute în Carta drepturilor fondamentale a UE, 
inclusiv de exemplu, dreptul la respectarea vieții private și a comunicărilor, dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal, dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la o tutelă 
judiciară efectivă.

Amendamentul 211
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 212
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) datele electronice stocate, prelucrate, 
recuperate sau transmise de elementele 
prevăzute la literele (a) și (b) în vederea 
funcționării, utilizării, protejării și 
întreținerii lor.

(c) datele digitale stocate, prelucrate, 
recuperate sau transmise de elementele 
prevăzute la literele (a) și (b) în vederea 
funcționării, utilizării, protejării și 
întreținerii lor.

Or. en

Amendamentul 213
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber
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Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „securitate” înseamnă capacitatea unei 
rețele sau a unui sistem informatic de a 
rezista, la un nivel de încredere dat, unei 
acțiuni accidentale sau răuvoitoare care 
compromite disponibilitatea, autenticitatea, 
integritatea sau confidențialitatea datelor 
stocate sau transmise ori a serviciilor 
conexe oferite de rețeaua sau de sistemul 
informatic respectiv sau accesibile prin 
intermediul acestora;

(2) „securitate” înseamnă capacitatea unei 
rețele sau a unui sistem informatic de a 
rezista, la un nivel de încredere dat, unei 
acțiuni accidentale sau răuvoitoare care 
compromite disponibilitatea, autenticitatea, 
integritatea sau confidențialitatea datelor 
stocate sau transmise ori a serviciilor 
conexe oferite de rețeaua sau de sistemul 
informatic respectiv sau accesibile prin 
intermediul acestora; „securitatea”, astfel 
cum este definită aici, include dispozitive 
tehnice, soluții și proceduri de 
funcționare corespunzătoare care asigură 
cerințele de securitate prevăzute în 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 214
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „înalt nivel comun de securitate a 
rețelelor și a informațiilor” înseamnă o 
rețea sau un sistem informatic de la 
nivelul Uniunii în care incidentele sunt 
corectate și nu se repetă.

Or. en

Amendamentul 215
Jürgen Creutzmann
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Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „incident” înseamnă orice circumstanță 
sau eveniment care are un efect negativ 
real asupra securității;

(4) „incident” înseamnă orice circumstanță 
sau eveniment care poate fi identificat în 
mod rezonabil și are un efect negativ real 
asupra securității;

Or. en

Justificare

Formularea inițială era prea generală și ar fi complicat aplicarea definiției.

Amendamentul 216
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – 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 217
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „administrarea incidentului” înseamnă 
toate procedurile utilizate pentru analiză, 
limitare și răspuns în cazul unui incident;

(7) „administrarea incidentului” înseamnă 
toate procedurile utilizate pentru detectare, 
analiză, limitare și răspuns în cazul unui 
incident;



AM\1009437RO.doc 61/128 PE523.040v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 218
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „operator de piață” înseamnă: (8) „operator” înseamnă:

Or. en

Amendamentul 219
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a

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 220
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a

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 

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

Or. es

Justificare

Lista trebuie să fie exhaustivă pentru a garanta transparența.

Amendamentul 221
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – 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 public sau privat al unei 
infrastructuri critice esențiale pentru 
menținerea activităților economice și 
societale vitale în domeniile energiei, 
transporturilor, serviciilor bancare și 
financiare, burselor, tehnologiilor 
informației și comunicațiilor și sănătății; o 
listă neexhaustivă a acestor operatori este 
prevăzută în anexa II;

Or. en

Amendamentul 222
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 223
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – 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 
esențiale pentru menținerea activităților 
economice și societale vitale, precum în 
domeniile energiei, transporturilor, 
serviciilor bancare, burselor și sănătății; o 
listă neexhaustivă a acestor operatori este 
prevăzută în anexa II.

Or. en

Amendamentul 224
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) „incident cu impact semnificativ” 
înseamnă un incident care afectează 
securitatea și continuitatea unei rețele sau 
a unui sistem informatic care duce la o 
întrerupere majoră a activităților 
economice și societale vitale;

Or. en

Amendamentul 225
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) „serviciu” înseamnă serviciul 
furnizat de o administrație publică sau de 
un operator de piață, cu excluderea 
oricăror alte servicii ale aceleiași entități.

Or. en

Amendamentul 226
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Valoarea adăugată și efectul juridic ale acestor dispoziții sunt neclare.

Amendamentul 227
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principiu Obligație generală

Or. en

Amendamentul 228
Vicky Ford
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Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 229
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1

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.

Uniunea Europeană și statele membre, 
administrațiile publice și operatorii de 
piață asigură un nivel ridicat de securitate a 
rețelelor și a sistemelor informatice pe care 
le dezvoltă, operează sau controlează.

Or. en

Amendamentul 230
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1

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 Carta drepturilor fundamentale a UE 
și cu dispozițiile prezentei directive.

Or. es
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Justificare

Competențele discreționare acordate statelor membre în materie de securitate trebuie să fie 
condiționate de respectarea drepturilor recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a UE, 
inclusiv, de exemplu, dreptul la respectarea vieții private și a comunicărilor, dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal, dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la o tutelă 
judiciară efectivă.

Amendamentul 231
Christian Ehler, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1

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 continuu 
susținut de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice pe teritoriul lor în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 232
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Răspunderea operatorilor de piață

Un operator de piață în sensul 
articolului 3 este responsabil pentru orice 
daună adusă oricărei persoane fizice sau 
juridice din cauza nerespectării 
obligațiilor prevăzute în prezenta 
directivă, dacă respectiva daună este 
cauzată din vina sau neglijența sa.

Or. en
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Amendamentul 233
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) statele membre pot solicita asistență 
din partea Agenției Uniunii Europene 
pentru Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor („ENISA”) pentru 
elaborarea strategiilor lor naționale în 
domeniul securității rețelelor și 
informației și a planurilor lor de 
cooperare naționale în domeniul 
securității rețelelor și a informației, pe 
baza unui proiect de strategie minimă 
comună și de cooperare în domeniul 
securității rețelelor și a informației.

Or. en

Amendamentul 234
Hans-Peter Martin

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 o 
autoritate națională competentă în 
domeniul securității rețelelor și a 
sistemelor informatice (denumită în 
continuare „autoritatea competentă”), care 
nu face parte dintr-un serviciu secret și 
nu este parțial sau total identic cu un 
serviciu secret în ceea ce privește 
personalul sau infrastructura.

Or. de
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Amendamentul 235
Amelia Andersdotter

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 o 
autoritate națională competentă în 
domeniul securității rețelelor și a 
sistemelor informatice utilizate pe piața 
internă (denumită în continuare 
„autoritatea competentă”).

Or. en

Amendamentul 236
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente se consultă și 
cooperează, după caz, cu autoritățile 
naționale de aplicare a legii și cu 
autoritățile de protecție a datelor 
competente.

(5) Autoritățile competente se consultă în 
mod obligatoriu cu persoanele 
responsabile cu protecția datelor și 
cooperează, după caz, cu autoritățile 
naționale de aplicare a legii.

Or. es

Justificare

Existența unei singure autorități competente pentru exercitarea puterii de control la nivel 
național fără colaborarea unui alt organism compensatoriu nu este proporțională cu 
echilibrul dintre protecția securității și a libertății.

Amendamentul 237
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru înființează un
centru de răspuns la incidente de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „CERT”) care este responsabil
pentru administrarea incidentelor și a 
riscurilor în conformitate cu o procedură 
bine definită și respectă cerințele stabilite 
în anexa I punctul (1). CERT poate fi 
înființat în cadrul unei autorități
competente pentru securitatea rețelelor și 
a informației sau ar putea fi desemnat 
punct de contact național unic.

Or. en

Amendamentul 238
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru înființează cel 
puțin un centru de răspuns la incidente de 
securitate cibernetică (denumit în 
continuare „CERT”) sau un sistem de 
multiple CERT, care acoperă sectoarele 
din anexa II și care este responsabil
pentru administrarea incidentelor și a 
riscurilor în conformitate cu o procedură 
bine definită și respectă cerințele stabilite 
în anexa I punctul (1). CERT poate fi 
înființat în cadrul autorității competente.

Or. en

Amendamentul 239
Jürgen Creutzmann
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru înființează unul 
sau mai multe centre de răspuns la 
incidente de securitate cibernetică 
(denumit în continuare „CERT”) care este 
responsabil pentru administrarea 
incidentelor și a riscurilor în conformitate 
cu o procedură bine definită și respectă 
cerințele stabilite în anexa I punctul (1). 
CERT poate fi înființat în cadrul autorității 
competente.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a înființa mai mult de un CERT, de exemplu, pe 
o bază sectorială.

Amendamentul 240
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru înființează un
centru de răspuns la incidente de 
securitate cibernetică pentru sisteme de 
control industrial (denumit în continuare 
„CERT”) care este responsabil pentru 
administrarea incidentelor și a riscurilor în 
conformitate cu o procedură bine definită 
și respectă cerințele stabilite în anexa I 
punctul (1). CERT poate fi înființat în 
cadrul autorității competente.

Or. en
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Amendamentul 241
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) CERT acționează sub supravegherea 
autorității competente, care reexaminează 
cu regularitate caracterul adecvat al 
resurselor și al mandatului, precum și 
eficacitatea procedurii de administrare a 
incidentelor.

(5) Centrul sau centrele de răspuns la 
incidente de securitate cibernetică 
(CERT) acționează sub supravegherea 
autorității competente, care reexaminează 
cu regularitate caracterul adecvat al 
resurselor și al mandatelor, precum și 
eficacitatea procedurii lor de administrare a 
incidentelor.

Or. en

Amendamentul 242
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) CERT are capacitatea și este încurajat 
să inițieze și să participe la exerciții 
comune cu anumite CERT, cu CERT din 
toate statele membre și cu instituții 
adecvate din state terțe, precum și cu 
CERT ale instituțiilor multinaționale și 
internaționale, precum NATO și ONU.

Or. en

Amendamentul 243
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre pot solicita asistență 
din partea Agenției Uniunii Europene 
pentru Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor („ENISA”) sau a altor state 
membre pentru dezvoltarea CERT 
naționale.

Or. en

Amendamentul 244
Silvia-Adriana Țicău

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) Autoritățile competente, Agenția 
Europeană pentru Securitatea Rețelelor 
Informatice și a Datelor (ENISA) și 
Comisia formează o rețea („rețeaua de 
cooperare”) pentru a coopera în domeniul 
combaterii riscurilor și incidentelor care 
afectează rețelele și sistemele informatice.

Or. ro

Amendamentul 245
Ioannis A. Tsoukalas

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

Amendamentul 246
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Amendamentul 247
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

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, ENISA și autoritățile competente 
se află în contact permanent.

Or. ro

Amendamentul 248
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2



PE523.040v01-00 74/128 AM\1009437RO.doc

RO

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 autoritățile competente, precum 
și, dacă este cazul, administrațiile publice 
și operatorii de piață relevanți se află în 
contact permanent. La cerere, Agenția 
Uniunii Europene pentru Securitatea 
Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) asistă 
rețeaua de cooperare, oferind experiență și 
consiliere.

Or. en

Amendamentul 249
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

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 autoritățile competente se află 
în contact permanent. Agenția Uniunii 
Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor (ENISA) asistă rețeaua de 
cooperare, oferind experiență și consiliere.

Or. en

Amendamentul 250
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin intermediul rețelei de cooperare, 
Comisia și autoritățile competente se află 
în contact permanent. La cerere, Agenția 

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

Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor (ENISA) asistă rețeaua de 
cooperare, oferind experiență și consiliere.

Or. en

Amendamentul 251
Ivailo Kalfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul în care informații, alerte 
rapide sau bune practici care provin de la 
operatori de piață sau administrații 
publice fac obiectul unui schimb sau sunt 
dezvăluite în cadrul rețelei de cooperare, 
un astfel de schimb sau dezvăluire 
respectă clasificarea informațiilor, astfel 
cum este stabilită de sursa inițială, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1). 
Se asigură informarea sursei inițiale cu 
privire la schimb sau dezvăluire, inclusiv 
cu privire la autoritățile sau operatorii 
relevanți care urmează să fie informați 
despre incident, precum și faptul că un 
astfel de schimb sau dezvăluire nu 
prejudiciază interesele legitime ale sursei;

Or. en

Amendamentul 252
Hans-Peter Martin

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 

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

privind alertele rapide și răspunsul 
coordonat în curs, de asemenea, într-o 
formă care poate fi interpretată 
electronic;

Or. de

Amendamentul 253
Silvia-Adriana Țicău

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 pe un site 
internet comun și pe site-ul internet al 
ENISA informații neconfidențiale privind 
alertele rapide și răspunsul coordonat în 
curs;

Or. ro

Amendamentul 254
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) discută împreună și își coordonează 
măsurile privind cerințele de securitate și 
notificarea incidentelor menționate la 
articolul 14 și privind punerea în aplicare 
și executarea menționate la articolul 15;

Or. en

Justificare

Practicile divergente ale autorităților competente în ceea ce privește dispozițiile de notificare 
și dezvăluire și, în general, punerea în aplicare și executarea prezentei directive ar putea face 
mai dificilă conformitatea operatorilor de piață care activează în mai multe state membre. În 
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mod extrem, operatorii ar putea primi instrucțiuni divergente de la mai multe autorități 
competente. Prin urmare, ar trebui să se asigure că autoritățile competente coordonează pe 
cât posibil aceste activități.

Amendamentul 255
Christian Ehler, Manfred Weber

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) la cererea unui stat membru sau a 
Comisiei, discută și evaluează împreună 
eficacitatea CERT, în special atunci când 
au loc la nivelul Uniunii exerciții de NIS, și 
pun în aplicare măsuri de soluționare a 
punctelor slabe identificate, fără întârzieri 
considerabile;

Or. en

Amendamentul 256
Vicky Ford

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 informații 
cu privire la toate aspectele relevante cu 
organisme europene relevante, în special în 
domeniile protecției datelor, energiei, 
transporturilor, serviciilor bancare, burselor 
și sănătății;

Or. en

Justificare

Inclus la articolul 10 alineatul (4).
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Amendamentul 257
Amelia Andersdotter

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 informații 
cu privire la toate aspectele relevante cu 
alte organisme europene relevante, în 
special în domeniile protecției datelor, 
energiei, transporturilor, serviciilor 
bancare, burselor și sănătății;

Or. en

Amendamentul 258
Christian Ehler, Manfred Weber

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 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 
anchetelor penale, protecției datelor, 
energiei, transporturilor, serviciilor 
bancare, burselor și sănătății;

Or. en

Amendamentul 259
Francisco Sosa Wagner
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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 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 energiei, 
transporturilor, serviciilor bancare, burselor 
și sănătății;

Or. es

Justificare

Crearea unei rețele de cooperare pentru securitate trebuie să fie echilibrată cu intervenția 
obligatorie a organismelor de protecție a datelor. Ar trebui inclus un punct specific pentru 
dezvoltarea acestei colaborări.

Amendamentul 260
Ivailo Kalfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) discută și convin împreună cu privire 
la interpretarea comună, aplicarea 
consecventă și armonizarea punerii în 
aplicare în cadrul Uniunii a dispozițiilor 
de la capitolul IV;

Or. en

Amendamentul 261
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cooperează în mod obligatoriu cu 
autoritățile naționale de protecție a 
datelor și cu Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor;

Or. es

Justificare

Crearea unei rețele de cooperare pentru securitate trebuie să fie echilibrată cu intervenția 
obligatorie a organismelor de protecție a datelor.

Amendamentul 262
Christian Ehler, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – litera i – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1) autoritățile sunt încurajate să se 
implice în programa de cercetare și alte 
programe adecvate din cadrul 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 263
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Acolo unde este necesar, operatorii 
de piață pot fi invitați să participe la 
activitățile rețelei de cooperare 
menționate la alineatul (3) literele (a), (g), 
(h) și (i).
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Or. en

Amendamentul 264
Silvia-Adriana Țicău

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 ENISA 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).

Or. ro

Amendamentul 265
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 266
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru schimbul de informații sensibile (1) Pentru schimbul de informații sensibile 
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și confidențiale desfășurat în rețeaua de 
cooperare este utilizată o infrastructură 
securizată.

și confidențiale desfășurat în rețeaua de 
cooperare este utilizată o infrastructură 
securizată. Statele membre se asigură că 
informațiile sensibile sau secrete partajate 
provenite de la alte state sau de la Comisie 
nu vor fi partajate statelor terțe sau în 
scopuri necorespunzătoare, de exemplu, 
operațiuni de conversie sau procese 
decizionale financiare.

Or. de

Amendamentul 267
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru schimbul de informații sensibile 
și confidențiale desfășurat în rețeaua de 
cooperare este utilizată o infrastructură 
securizată.

(1) Pentru schimbul de informații sensibile 
și confidențiale desfășurat în rețeaua de 
cooperare este utilizată o infrastructură 
securizată operată sub supravegherea 
ENISA.

Or. en

Amendamentul 268
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În termen de cinci ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive, statele 
membre asigura cerințele prevăzute la 
punctul 2;

Or. ro
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Amendamentul 269
Ioannis A. Tsoukalas

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

Or. en

Amendamentul 270
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Amendamentul 271
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) cresc rapid sau pot crește rapid în 
amploare și afectează sau pot afecta mai 
multe state membre;
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Or. en

Justificare

În sine, creșterea rapidă în amploare nu este încă o indicație a relevanței problemei pentru 
rețeaua de cooperare. Dacă problema poate fi gestionată de autoritățile unui stat membru și 
dacă nu este probabil să aibă efecte asupra altor state membre, atunci o alertă rapidă în 
cadrul întregii rețele nu pare adecvată.

Amendamentul 272
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) afectează sau pot afecta mai multe 
state membre.

eliminat

Or. en

Justificare

Combinare cu litera (a).

Amendamentul 273
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cadrul alertelor rapide, autoritățile 
competente și Comisia comunică orice 
informațiile relevante aflate în posesia lor 
și care pot fi utile pentru evaluarea riscului 
sau a incidentului.

(2) În cadrul alertelor rapide, autoritățile 
competente și Comisia comunică orice 
informație relevantă aflată în posesia lor 
și care poate fi utilă pentru evaluarea 
riscului sau a incidentului, atunci când 
gravitatea situației impune acest lucru. 
Comisia este însărcinată să aprecieze 
gravitatea situației pentru aplicarea 
prezentei dispoziții.

Or. fr
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Justificare

Notificarea sistematică a incidentelor nu este relevantă, iar Comisia trebuie să evalueze 
caracterul grav al situației.

Amendamentul 274
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cadrul alertelor rapide, autoritățile 
competente și Comisia comunică orice 
informațiile relevante aflate în posesia lor 
și care pot fi utile pentru evaluarea riscului 
sau a incidentului.

(2) În cadrul alertelor rapide, autoritățile 
competente și Comisia comunică orice 
informație relevantă aflată în posesia lor 
și care poate fi utilă pentru evaluarea 
riscului sau a incidentului. Informațiile 
considerate clasificate sau confidențiale 
de către administrația publică sau, 
respectiv, de operatorul de piață în cauză 
și identitatea acestuia din urmă sunt 
furnizate numai în măsura necesară 
pentru evaluarea riscului sau a 
incidentului.

Or. en

Justificare

Este necesar să se adopte măsuri pentru a încuraja raportarea incidentelor și cooperarea cu 
autoritățile. În acest sens, este necesară încrederea din partea operatorilor de piață care va fi 
consolidată dacă sunt asigurate anonimatul și confidențialitatea, de exemplu, în cazul în care 
un hacker abuzează de vulnerabilitatea unor sisteme de software larg utilizate, identitatea 
primei entități în cauză nu poate fi dezvăluită și, astfel, ar putea fi tratată în mod confidențial, 
care în schimb ar reduce impactul asupra entității în cauză.

Amendamentul 275
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 276
Vicky Ford

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, autoritățile competente 
naționale vor colabora cu autoritățile 
naționale de combatere a criminalității 
informatice, care vor coopera și vor face 
schimb de informații cu Centrul european 
de combatere a criminalității informatice 
din cadrul Europol.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente ar trebui să colaboreze în primul rând cu autoritățile naționale de 
combatere a criminalității informatice, care vor informa EC3. Ar trebui să se evite duplicarea 
inutilă a raportării și să se asigure că punctul de contact național rămâne interlocutorul 
principal pentru EC3.

Amendamentul 277
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4
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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, autoritățile competente sau 
Comisia informează Centrul european de 
combatere a criminalității informatice din 
cadrul Europol, dacă este cazul.

Or. en

Justificare

O obligație automată de a informa Europol ar fi prea mult. Pare mai adecvată o abordare 
mai adaptată care să se concentreze pe situații penale grave. În plus, autoritățile competente 
și Comisia ar trebui să aibă într-o oarecare măsură putere de apreciere în ceea ce privește 
decizia de a informa sau nu Europol.

Amendamentul 278
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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, autoritățile competente sau 
Comisia informează Centrul european de 
combatere a criminalității informatice din 
cadrul Europol, fără întârzieri 
considerabile.

Or. en

Amendamentul 279
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dacă riscul sau incidentul care face 
obiectul unei alerte rapide are un 
presupus caracter tehnic transfrontalier 
grav, autoritățile competente sau Comisia 
informează Agenția Uniunii Europene 
pentru Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor.

Or. en

Amendamentul 280
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 18, acte 
delegate privind specificarea mai detaliată 
a riscurilor și a incidentelor care 
declanșează alerta rapidă menționată la 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

Criteriile par să fie suficient de clare în directivă.

Amendamentul 281
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 18, acte 

eliminat
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delegate privind specificarea mai detaliată 
a riscurilor și a incidentelor care 
declanșează alerta rapidă menționată la 
alineatul (1).

Or. es

Amendamentul 282
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin acte de punere în aplicare, un plan al
Uniunii de cooperare în domeniul 
securității rețelelor și informației. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 19 alineatul (3).

(1) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin acte de punere în aplicare, un cadru 
pentru a se asigura cooperarea în 
domeniul securității rețelelor și informației 
la nivelul statelor membre. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 19 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Va fi dificil să se ajungă la un acord cu privire la normele operaționale care să respecte 
procedurile existente ale statelor membre. Nu toate instrumentele și tehnicile sunt relevante 
pentru toate statele membre, întrucât acestea se confruntă cu amenințări diferite și au 
industrii diferite. Prin urmare, un cadru (precum cel deja dezvoltat prin colaborarea dintre 
mai multe state membre) ar fi preferabil, întrucât ar oferi o flexibilitate suplimentară statelor 
membre pentru a-și menține structurile existente, îndeplinind în același timp cerințele 
directivei.

Amendamentul 283
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin acte de punere în aplicare, un plan al 
Uniunii de cooperare în domeniul 
securității rețelelor și informației. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 19 alineatul (3).

(1) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin acte delegate, un plan al Uniunii de 
cooperare în domeniul securității rețelelor 
și informației. Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 19 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 284
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planul Uniunii de cooperare în 
domeniul NIS prevede:

(2) Cadrul Uniunii de cooperare în 
domeniul NIS prevede:

Or. en

Amendamentul 285
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul Uniunii de cooperare în 
domeniul NIS se adoptă în termen de cel 
mult un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive și se revizuiește cu 
regularitate.

(3) Planul Uniunii de cooperare în 
domeniul NIS se adoptă în termen de cel 
mult un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive și se revizuiește cu 
regularitate. Rezultatele fiecărei revizuiri 
sunt raportate Parlamentului European.

Or. en
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Amendamentul 286
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1

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 țin 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.
Acordurile specifică procedura de control 
care trebuie realizată pentru a garanta 
protecția datelor cu caracter personal 
diseminate în rețeaua de cooperare.
Parlamentul European este informat cu 
privire la negocierea acordului și se 
garantează transparența conținutului 
acestuia.

Or. es

Justificarea

Acordurile internaționale încheiate cu alte țări sau agenți de securitate trebuie să menționeze 
în mod obligatoriu un mecanism de control în ceea ce privește respectarea drepturilor civile. 
Mai mult, Parlamentul European ar trebui să își exercite controlul democratic efectiv asupra 
acordurilor, acesta trebuind să fie informat în timp util cu privire la conținutul negocierilor 
acordului.

Amendamentul 287
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere posibilității de care 
dispune rețeaua de cooperare de a 

Fără a aduce atingere posibilității de care 
dispune rețeaua de cooperare de a 
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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.

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 se
asigura o protecție adecvată a datelor cu 
caracter personal diseminate în rețeaua de 
cooperare, fără a dezvălui unor terți datele 
cu caracter personal ale cetățenilor UE.

Or. en

Amendamentul 288
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1

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 se
asigura o protecție adecvată a datelor cu 
caracter personal diseminate în rețeaua de 
cooperare, în conformitate cu legislația 
Uniunii Europene în vigoare.

Or. ro

Amendamentul 289
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere posibilității de care 
dispune rețeaua de cooperare de a 
desfășura o cooperare internațională 
informală, atunci când Uniunea încheie 
acorduri internaționale cu țări terțe sau 
cu organizații internaționale, ea prevede 
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.

Or. fr

Justificare

Propunerea constă în includerea dispozitivului cu ocazia încheierii unor acorduri 
internaționale la care Uniunea este parte.

Amendamentul 290
Ivailo Kalfin

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 

(1) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de 
piață, care furnizează sau operează 
servicii, menționați la articolul 3 
alineatul (8) litera (b) din prezenta 
directivă, 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 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 
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respectiv. furnizarea serviciilor esențiale, asigurând 
astfel continuitatea serviciilor care se 
bazează pe rețeaua sau sistemul informatic 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 291
Amelia Andersdotter

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) Uniunea Europeană și statele sale 
membre, administrațiile publice și 
operatorii de piață iau măsurile tehnice și 
organizatorice adecvate pentru a gestiona 
riscurile de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice dezvoltate, operate 
și/sau aflate sub controlul lor și pe care le 
utilizează în activitățile lor. Ținând seama 
de cea mai avansată tehnologie, aceste 
măsuri 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

Amendamentul 292
Vicky Ford

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 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 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

Organizațiile publice sunt deja incluse în definiția operatorului de piață

Amendamentul 293
Jürgen Creutzmann

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. 

(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 evoluția tehnologică, aceste 
măsuri asigură un nivel de securitate 
adecvat riscului existent. Sunt luate, în 
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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.

special, măsuri adecvate 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

Amendamentul 294
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 detecta și a gestiona în 
mod eficace 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 
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

Amendamentul 295
Ivailo Kalfin
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de piață 
notifică autorității competente incidentele 
care au un impact semnificativ asupra 
securității serviciilor esențiale pe care le 
furnizează.

(2) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de 
piață, care furnizează sau operează 
servicii, menționați la articolul 3 
alineatul (8) litera (b) din prezenta 
directivă, notifică autorității competente 
incidentele care au un impact semnificativ 
asupra securității și continuității serviciilor 
esențiale pe care le furnizează. Statele 
membre se asigură că respectarea acestei 
cerințe nu modifică dispozițiile de la 
articolul 9 alineatul (1) din prezenta 
directivă și nici nu expun partea care 
notifică unei răspunderi sporite sau unui 
risc operațional sau de securitate inutil.

Or. en

Amendamentul 296
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de 
piață notifică autorității competente 
incidentele care au un impact semnificativ 
asupra securității serviciilor esențiale pe 
care le furnizează.

(2) Statele membre se asigură că sunt 
implementate mecanisme care să le 
permită operatorilor de piață să notifice
autorității competente incidentele care au 
un impact semnificativ asupra securității 
serviciilor esențiale pe care le furnizează.

Or. en

Justificare

Obligația de a raporta incidente ar putea avea ca rezultate stimulente vicioase pentru 
întreprinderi pentru a căuta și a aborda incidente și o cultură a conformității de tip 
„obligație bifată”, în locul unei schimbări complete de comportament. Prin urmare, ar fi de 
preferat o abordare voluntară prin care operatorii de piață să fie încurajați să raporteze 
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incidentele.

Amendamentul 297
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de piață 
notifică autorității competente incidentele 
care au un impact semnificativ asupra 
securității serviciilor esențiale pe care le 
furnizează.

(2) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de piață 
notifică autorității competente, din statul 
membru în care sunt afectate serviciile 
esențiale, incidentele care au un impact 
semnificativ asupra securității și/sau a 
continuități serviciilor esențiale pe care le 
furnizează.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice care autoritate competentă ar trebui notificată. În plus, se realizează 
adaptarea la orientările ENISA privind raportarea incidentelor.

Amendamentul 298
Christian Ehler, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de piață 
notifică autorității competente incidentele 
care au un impact semnificativ asupra 
securității serviciilor esențiale pe care le 
furnizează.

(2) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de piață 
notifică, pe deplin și fără întârzieri 
considerabile, autorității competente 
incidentele care au un impact semnificativ 
asupra securității serviciilor esențiale pe 
care le furnizează.

Or. en
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Amendamentul 299
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de piață 
notifică autorității competente incidentele 
care au un impact semnificativ asupra 
securității serviciilor esențiale pe care le 
furnizează.

(2) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de piață 
notifică autorității competente incidentele 
care au un impact asupra securității 
serviciilor esențiale pe care le furnizează.

Or. en

Amendamentul 300
Ivailo Kalfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Administrațiile publice și operatorii 
de piață, menționați la articolul 3 
alineatul (8) litera (a) din prezenta 
directivă, ar trebui să raporteze în mod 
voluntar incidentele și să raporteze în caz 
de incidente, întreruperi sau amenințări 
grave din cadrul rețelei sau al sistemului 
lor.

Or. en

Amendamentul 301
Ivailo Kalfin

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



PE523.040v01-00 100/128 AM\1009437RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Punctul de contact unic sau 
autoritățile competente naționale 
comunică, cât mai curând posibil, 
administrației publice sau operatorului de 
piață relevant care a raportat un incident 
măsurile, deciziile sau recomandările 
adoptate, precum și orice terț informat și 
protocoalele de securitate și de 
confidențialitate care reglementează 
schimbul de informații.

Or. en

Amendamentul 302
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cerințele prevăzute la alineatele (1) și 
(2) se aplică tuturor operatorilor de piață 
care furnizează servicii în Uniunea 
Europeană.

(3) Cerințele prevăzute la alineatele (1) și 
(2) se aplică tuturor operatorilor publici și 
de piață, menționați la articolul 3 
alineatul (8) litera (b), care furnizează 
servicii în Uniunea Europeană. Operatorii 
notifică incidentele prevăzute la 
alineatele (1) și (2) punctului de contact 
unic din statul membru în care serviciile 
esențiale sunt afectate. În cazul în care 
sunt afectate serviciile esențiale din mai 
multe state membre, punctul de contact 
unic care a primit notificarea alertează 
celelalte puncte de contact unice vizate, pe 
baza informațiilor transmise de sursa 
inițială, prin protocoale de 
confidențialitate și de securitate 
prestabilite. Sursa inițială ar trebui 
informată, cât mai curând posibil, cu 
privire la celelalte puncte de contact unice 
care au fost informate despre incident, 
precum și cu privire la orice demers 
întreprins, orice rezultat sau orice 
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informație relevantă pentru incident.

Or. en

Amendamentul 303
Christian Ehler, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cerințele prevăzute la alineatele (1) și 
(2) se aplică tuturor operatorilor de piață 
care furnizează servicii în Uniunea 
Europeană.

(3) Cerințele prevăzute la alineatele (1) și 
(2) se aplică tuturor operatorilor de piață 
care furnizează servicii în Uniunea 
Europeană. Autoritățile publice și 
operatorii de piață ar trebui să adapteze 
comunicarea în funcție de circumstanțele 
lor specifice.

Or. en

Amendamentul 304
Ivailo Kalfin

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 
ea însăși publicul sau poate solicita acest 
lucru administrațiilor publice și 
operatorilor de piață, în cazul în care 
consideră că interesul public din 
divulgarea incidentului prevalează asupra 
reputației și a daunelor comerciale 
eventualele pe care le pot suferi 
administrația publică sau operatorul de 
piață în cauză. Administrațiile și 
operatorii au dreptul să argumenteze în 
fața autorității competente cu privire la 
caracterul adecvat sau neadecvat al 
dezvăluirii, înainte de formularea unor 
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concluzii. În orice caz, statele membre ar 
trebui să evite dezvăluirea de informații 
profesionale confidențiale. O dată pe an,
acestea transmit rețelei de cooperare un 
raport de sinteză privind notificările 
primite și măsurile luate în conformitate cu 
prezentul alineat.

Or. en

Amendamentul 305
Vicky Ford

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 
ea însăși publicul 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 competente naționale nu pun la 
dispoziția publicului nicio informație 
primită referitoare la riscuri sau 
incidente, fără aprobarea autorității 
competente notificatoare.

Or. en

Amendamentul 306
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4



AM\1009437RO.doc 103/128 PE523.040v01-00

RO

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 
ea însăși publicul sau poate solicita acest 
lucru administrațiilor publice și 
operatorilor de piață, în cazul în care 
consideră că divulgarea incidentului 
servește interesului public. În special, 
autoritatea competentă se asigură că 
publicul are capacitatea de a atenua 
riscurile la care este expus din cauza 
oricărui incident de securitate din cadrul 
unui serviciu public sau oferit de un 
operator de piață. 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.

Or. en

Amendamentul 307
Jürgen Creutzmann

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, după 
consultarea administrației publice sau a 
operatorului de piață în cauză, poate 
informa ea însăși publicul sau poate 
solicita acest lucru administrațiilor publice 
și operatorilor de piață, în cazul în care 
consideră că divulgarea incidentului 
servește interesului public, iar acesta din 
urmă prevalează asupra oricărui interes 
conflictual al administrației publice sau al 
operatorului de piață în cauză. 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.
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Or. en

Justificare

Consultarea anterioară și ponderea intereselor corespunzătoare ale publicului și ale 
entităților în cauză sunt importante. O contribuție suplimentară ar permite autorității 
competente să evalueze în mod corespunzător dacă divulgarea este necesară și va permite 
administrațiilor publice și operatorilor de piață în cauză să se pregătească pentru orice 
impact pe care dezvăluirea l-ar putea avea asupra serviciilor lor, fie, de exemplu, alte 
incidente de securitate din cauza dezvăluirii vulnerabilităților, fie eventuale consecințe în 
domeniul reputației.

Amendamentul 308
Christian Ehler, Manfred Weber

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

Or. en

Amendamentul 309
Francisco Sosa Wagner

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 

(4) Autoritatea competentă ar trebui să 
informeze publicul ea însăși sau poate 
solicita acest lucru administrațiilor publice 
și operatorilor de piață, în cazul în care 
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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.

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.

Or. es

Justificarea

Divulgarea incidentelor de interes public ar trebui să fie obligatorie, cu limitări adecvate 
care să protejeze soluționarea incidentelor în curs de desfășurare. Este vorba despre un 
exercițiu esențial care vizează transparența și compensația, pentru a face mai echitabilă 
puterea exercitată asupra datelor cu caracter personal pe care cetățenii le pun la dispoziția 
autorităților naționale.

Amendamentul 310
Christian Ehler, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de raportarea către 
autoritatea competentă, operatorii de 
piață sunt încurajați să anunțe în 
rapoartele lor financiare (în mod 
voluntar) incidentele care includ 
corporația lor.

Or. en

Justificare

Incidentele informatice ar putea implica pierderi financiare majore și costuri considerabile. 
Acționarii și investitorii ar trebui să fie informați despre consecințele acestor incidente. Prin 
încurajarea societăților să publice în mod voluntar incidentele informatice, ar putea fi 
stimulată dezbaterea intersectorială privind probabilitatea unor viitoare incidente, 
dimensiunea respectivelor riscuri, precum și caracterul adecvat al măsurilor preventive 
adoptate pentru a reduce încălcările de securitate informatică.
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Amendamentul 311
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 18, acte 
delegate privind definirea circumstanțelor 
în care administrațiile publice și 
operatorii de piață au obligația de a 
notifica incidentele.

eliminat

Or. en

Amendamentul 312
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 18, acte 
delegate privind definirea circumstanțelor 
în care administrațiile publice și 
operatorii de piață au obligația de a 
notifica incidentele.

eliminat

Or. en

Amendamentul 313
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cu respectarea actelor delegate 
adoptate în temeiul alineatului (5), 

eliminat
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autoritățile competente pot emite orientări 
și, dacă este necesar, instrucțiuni privind 
circumstanțele în care administrațiile 
publice și operatorii de piață au obligația 
de a notifica incidentele.

Or. en

Justificare

Circumstanțele în care administrațiile publice și operatorii de piață trebuie să facă o 
notificare ar trebui să se bazeze numai pe actul delegat al Comisiei de la alineatul precedent. 
În caz contrar, operatorii care furnizează servicii la nivel transfrontalier sau chiar la nivelul 
întregii UE s-ar putea confrunta cu instrucțiuni/orientări divergente și ar putea în mod 
teoretic să aibă obligația să notifice același incident într-un stat membru, dar nu în altul.

Amendamentul 314
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cu respectarea actelor delegate 
adoptate în temeiul alineatului (5), 
autoritățile competente pot emite orientări 
și, dacă este necesar, instrucțiuni privind 
circumstanțele în care administrațiile 
publice și operatorii de piață au obligația 
de a notifica incidentele.

eliminat

Or. en

Amendamentul 315
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cu respectarea actelor delegate 
adoptate în temeiul alineatului (5),

(6) Autoritățile competente sau punctele 
de contact unice adoptă orientări privind 
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autoritățile competente pot emite orientări
și, dacă este necesar, instrucțiuni privind 
circumstanțele în care administrațiile 
publice și operatorii de piață au obligația 
de a notifica incidentele.

circumstanțele în care operatorii de piață 
au obligația de a notifica incidentele.

Or. en

Justificare

Întrucât actul delegat a fost eliminat, va fi necesar în mod evident să se emită orientări clare 
pentru a specifica circumstanțele în care operatorii de piață au obligația de a notifica 
incidentele în vederea asigurării clarității pentru întreprinderi.

Amendamentul 316
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să 
stabilească, prin acte de punere în 
aplicare, formatele și procedurile 
aplicabile în scopul alineatului (2). Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 19 
alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 317
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să 
stabilească, prin acte de punere în 
aplicare, formatele și procedurile 

eliminat
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aplicabile în scopul alineatului (2). Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 19 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 318
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
microîntreprinderilor definite în 
Recomandarea 2003/361/CE Comisiei din 
6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii12.

eliminat

__________________
12 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Amendamentul 319
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
microîntreprinderilor definite în 
Recomandarea 2003/361/CE Comisiei din 
6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii12.

(8) Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
microîntreprinderilor și IMM-urilor 
definite în Recomandarea 2003/361/CE 
Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii12.

__________________ __________________
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12 JO L 124, 20.5.2003, p. 36. 12 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Amendamentul 320
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că
autoritățile competente sunt împuternicite
să investigheze cazurile în care 
administrațiile publice sau operatorii de 
piață nu se conformează obligațiilor care 
le revin în temeiul articolului 14, precum 
și efectele acestei neconformări asupra 
securității rețelelor și a sistemelor 
informatice.

(1) Autoritățile competente investighează
cazurile în care nu se respectă obligațiile
prevăzute în prezenta directivă, precum și 
efectele acestei nerespectări asupra 
securității rețelelor și a sistemelor 
informatice.

Or. en

Amendamentul 321
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente sunt împuternicite 
să investigheze cazurile în care 
administrațiile publice sau operatorii de 
piață nu se conformează obligațiilor care 
le revin în temeiul articolului 14, precum și 
efectele acestei neconformări asupra 
securității rețelelor și a sistemelor 
informatice.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente sunt împuternicite 
să asigure conformitatea administrațiilor
publice sau a operatorilor de piață cu 
obligațiile care le revin în temeiul 
articolului 14, precum și efectele 
neconformării asupra securității rețelelor 
și a sistemelor informatice.

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să decidă care sunt prerogativele pe care autoritățile competente ar 
trebui să le aibă pentru a asigura conformitatea.

Amendamentul 322
Ivailo Kalfin

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 323
András Gyürk

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 demonstreze punerea în aplicare 
eficace a unei politici (măsurată prin 
aplicarea continuă de bune practici 
sectoriale mondiale) prin mijloace 
adecvate, în special prin punerea la 
dispoziția autorității competente sau a 
punctului de contact unic a rezultatelor 
unui audit de securitate efectuat de un
reprezentant intern autorizat sau de un
auditor extern calificat.

Or. en
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Amendamentul 324
Jürgen Creutzmann

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 se supună, în cazul în care nu sunt 
concludente informațiile furnizate în 
conformitate cu prezentul alineat 
litera (a), unui audit de securitate efectuat 
de un organism calificat independent sau 
de o autoritate națională și să le pună la 
dispoziție rezultatele acestuia.

Or. en

Justificare

Auditul de securitate nu ar trebui efectuat pur și simplu, ci doar în cazul în care o 
administrație publică sau un operator de piață nu furnizează informații convingătoare 
privind nivelul de securitate al rețelelor și al sistemelor lor informatice.

Amendamentul 325
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente sunt împuternicite 
să emită instrucțiuni obligatorii pentru 
operatorii de piață și pentru 
administrațiile publice.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu mai este necesar, întrucât se propune la alineatul (1) ca autoritățile competente să fie 
„împuternicite să asigure conformitatea [...]”, ceea ce poate sau nu să implice instrucțiuni 
obligatorii.
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Amendamentul 326
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente sunt împuternicite 
să emită instrucțiuni obligatorii pentru 
operatorii de piață și pentru administrațiile 
publice.

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente sunt împuternicite 
să emită instrucțiuni obligatorii pentru 
operatorii de piață și pentru administrațiile 
publice și să legifereze obligații juridice și 
de răspundere, în special în cazul în care 
o abordare voluntară nu se dovedește 
eficace.

Or. en

Amendamentul 327
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 328
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente notifică (4) Autoritățile competente pot, după ce 
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autorităților de aplicare a legii incidentele 
cu presupus caracter penal grav.

informează administrația publică sau 
operatorul de piață în cauză, să notifice 
autorităților de aplicare a legii incidentele 
cu presupus caracter penal grav.

Or. en

Justificare

Deși incidentele cu caracter penal grav ar trebui notificate autorităților de aplicare a legii, 
societățile în cauză ar trebui informate pentru a putea să se pregătească de orice impact 
asupra intereselor lor. În plus, deoarece termenul „caracter penal grav” ar putea fi 
interpretat diferit la nivelul statelor membre și pentru a oferi autorităților competente puterea 
de apreciere necesară pentru evaluarea incidentelor, „notifică” este în locuit cu „pot să 
notifice”.

Amendamentul 329
András Gyürk

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) Fără a aduce atingere legislației 
aplicabile privind protecția datelor și în 
deplină consultare cu operatorii care 
monitorizează sau prelucrează datele, 
autoritățile competente și punctele de 
contact unice 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.

Or. en

Amendamentul 330
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1
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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 se asigura aplicarea 
convergentă a articolului 14 alineatul (1), 
statele membre încurajează utilizarea 
standardelor interoperabile și/sau a 
specificațiilor relevante pentru securitatea 
rețelelor și a informației, fără a se impune 
utilizarea unei anumite tehnologii. Dacă 
este cazul, aceste standarde și/sau 
specificații țin cont de echivalente de la 
nivel internațional și/sau mondial.

Or. en

Amendamentul 331
Ivailo Kalfin

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 se asigura aplicarea 
convergentă a articolului 14 alineatul (1), 
statele membre încurajează utilizarea 
standardelor deschise și interoperabile de 
la nivel internațional și/sau a 
specificațiilor relevante pentru securitatea 
rețelelor și a informației, fără a se impune 
utilizarea unei anumite tehnologii.

Or. en

Amendamentul 332
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

convergentă a articolului 14 alineatul (1), 
statele membre încurajează utilizarea 
standardelor deschise și/sau a 
specificațiilor relevante pentru securitatea 
rețelelor și a informației și se asigură că 
respectivele standarde respectă legislația 
actuală a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 333
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Justificare

Standardele naționale divergente ar trebui evitate pe cât posibil pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile și cerințe juridice comparabile la nivelul tuturor statelor membre.

Amendamentul 334
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia stabilește, prin acte de punere 
în aplicare, o listă a standardelor 
menționate la alineatul (1). Lista se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Un grup de lucru sectorial stabilește o 
listă a standardelor și/sau a specificațiilor 
menționate la alineatul (1), cu ajutorul 
Comisiei.
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Or. en

Amendamentul 335
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor naționale adoptate în 
temeiul prezentei directive și iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura punerea 
în aplicare a acestora. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. Statele membre 
notifică dispozițiile respective Comisiei cel 
târziu până la data transpunerii prezentei 
directive și informează Comisia fără 
întârziere cu privire la orice modificări 
ulterioare ale acestora.

(1) Comisia Europeană prezintă o 
propunere pentru a stabili criteriile 
minime ale sistemului de sancțiuni
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
naționale adoptate în temeiul prezentei 
directive. Statele membre iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura
aplicarea acestor sancțiuni.

Or. es

Justificare

Ar trebui să se introducă criterii minime armonizate pentru a evita crearea unor dezechilibre 
economice și a unor probleme de competență sau, după caz, care ar putea afecta însăși 
securitatea în unele state membre care au cerințe minime de sancționare.

Amendamentul 336
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor naționale adoptate în 
temeiul prezentei directive și iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura punerea 
în aplicare a acestora. Sancțiunile 

(1) Statele membre stabilesc normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării din neglijență și la nivel 
internațional a dispozițiilor naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive și 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
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prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. Statele membre 
notifică dispozițiile respective Comisiei cel 
târziu până la data transpunerii prezentei 
directive și informează Comisia fără 
întârziere cu privire la orice modificări 
ulterioare ale acestora.

punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. Statele membre 
notifică dispozițiile respective Comisiei cel 
târziu până la data transpunerii prezentei 
directive și informează Comisia fără 
întârziere cu privire la orice modificare 
ulterioară a acestora.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar că sancțiunile se pot aplica numai încălcărilor în cazul cărora operatorii 
de piață nu au adoptat toate măsurile care ar fi putut fi așteptate de la ei în mod rezonabil. 
Operatorii de piață ar putea fi altfel descurajați să raporteze incidente.

Amendamentul 337
András Gyürk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că sancțiunile 
prevăzute la prezentul articol alineatul (1) 
se aplică numai dacă operatorii de piață și 
administrațiile publice, din cauza 
neglijenței grave sau din intenție, nu și-au 
îndeplinit obligațiile prevăzute în 
capitolul IV.

Or. en

Amendamentul 338
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se conferă Comisiei competența de a (2) Se conferă Comisiei competența de a 
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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.

adopta actele delegate menționate la 
articolul 9 alineatul (2), la articolul 10 
alineatul (5) și la articolul 14 alineatul (5), 
pe o perioadă de cinci ani, începând de la 
[OPOCE, vă rugăm să introduceți data 
intrării în vigoare a prezentei directive]. 
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. ro

Amendamentul 339
Amelia Andersdotter

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) 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 
opune unei astfel de prelungiri cu cel puțin 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. en



PE523.040v01-00 120/128 AM\1009437RO.doc

RO

Amendamentul 340
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 9 alineatul (2), la articolul 10 
alineatul (5) și la articolul 14 alineatul (5) 
poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. 
Prin decizia de revocare ia sfârșit delegarea 
competențelor specificată în decizia 
respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua 
următoare publicării sale în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară, pe care o specifică. Decizia nu 
afectează validitatea actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 10 alineatul (5) și la articolul 14 
alineatul (5) poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Prin decizia de revocare ia sfârșit 
delegarea competențelor specificată în 
decizia respectivă. Decizia intră în vigoare 
în ziua următoare publicării sale în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară, pe care o specifică. Decizia nu 
afectează validitatea actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 341
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 9 alineatul (2), al articolului 10 
alineatul (5) și al articolului 14 alineatul (5) 
intră în vigoare numai dacă nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
formulează obiecții în termen de două luni 
de la data la care li s-a notificat actul 
respectiv sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul informează Comisia că nu 
vor prezenta obiecții. Termenul respectiv 
se prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 10 alineatul (5) și al 
articolului 14 alineatul (5) intră în vigoare 
numai dacă nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu formulează obiecții în 
termen de două luni de la data la care li s-a 
notificat actul respectiv sau dacă, înainte de 
expirarea acestui termen, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul informează 
Comisia că nu vor prezenta obiecții. 
Termenul respectiv se prelungește cu două 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.
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Amendamentul 342
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește periodic funcționarea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului. 
Primul raport se transmite în termen de cel 
mult trei ani de la data transpunerii 
menționată la articolul 21. În acest scop, 
Comisia poate solicita statelor membre să 
furnizeze informații, fără întârzieri 
nejustificate.

Comisia revizuiește periodic funcționarea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului. 
Revizia ar trebui să se concentreze în 
principal pe dispozițiile din anexa II, în 
special dispozițiile privind factorii în 
materie de furnizare a internetului. 
Primul raport se transmite în termen de cel 
mult doi ani de la data transpunerii 
menționată la articolul 21. În acest scop, 
Comisia poate solicita statelor membre să 
furnizeze informații, fără întârzieri 
nejustificate.

Revizia ar trebui, de asemenea, să 
evalueze stimulentele voluntare pentru 
societățile cotate la bursă prevăzute în 
prezenta directivă. Eficacitatea acestei 
abordări voluntare trebuie evaluată o dată 
la doi ani de către autoritatea competentă 
națională. Rezultatele ar trebui raportate, 
fără întârziere, Comisiei Europene. În 
cazul în care abordarea voluntară de 
protejare a intereselor consumatorilor și 
ale investitorilor nu se dovedește a fi 
suficientă, statele membre introduc
obligații juridice.

Or. en

Justificare

Pentru a ține pasul cu amenințările și condițiile în schimbare din domeniul securității 
cibernetice, anexa II este revizuită și reeditată periodic.
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Amendamentul 343
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește periodic funcționarea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului. 
Primul raport se transmite în termen de cel 
mult trei ani de la data transpunerii 
menționată la articolul 21. În acest scop, 
Comisia poate solicita statelor membre să 
furnizeze informații, fără întârzieri 
nejustificate.

Comisia revizuiește la fiecare trei ani 
funcționarea prezentei directive și prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului. Primul raport se transmite în 
termen de cel mult trei ani de la data 
transpunerii menționată la articolul 21. În 
acest scop, Comisia poate solicita statelor 
membre să furnizeze informații, fără 
întârzieri nejustificate.

Or. ro

Amendamentul 344
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Birourile CERT și sistemele 
informatice de suport sunt situate pe 
amplasamente securizate.

(c) Birourile CERT și sistemele 
informatice de suport sunt situate pe 
amplasamente securizate, cu rețele și 
sisteme informatice securizate.

Or. en

Amendamentul 345
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– monitorizarea incidentelor la nivel 
național,

– detectarea și monitorizarea incidentelor 
la nivel național,
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Or. en

Amendamentul 346
Christian Ehler, Manfred Weber

Propunere de directivă
Anexa II – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista operatorilor de piață Lista operatorilor de piață – Lista nu este 
exhaustivă și este revizuită o dată la doi 
ani:

Or. en

Amendamentul 347
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Anexa II – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista operatorilor de piață Lista operatorilor publici și privați

Or. en

Amendamentul 348
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. platforme de comerț electronic eliminat

Or. en
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Amendamentul 349
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. procesatori de plăți online eliminat

Or. en

Amendamentul 350
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. procesatori de plăți online eliminat

Or. en

Amendamentul 351
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. rețele de socializare eliminat

Or. en

Amendamentul 352
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. motoare de căutare eliminat

Or. en

Amendamentul 353
Christian Ehler, Manfred Weber

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. motoare de căutare eliminat

Or. en

Amendamentul 354
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. servicii de cloud computing eliminat

Or. en

Amendamentul 355
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. servicii de cloud computing 5. servicii de cloud computing de la 
întreprinderi pentru utilizatori
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Amendamentul 356
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. servicii de cloud computing 5. servicii de cloud computing și de stocare

Or. en

Amendamentul 357
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. tehnologii ale informației și 
comunicațiilor: servicii de cloud 
computing de la întreprinderi pentru 
utilizatori, procesatori de plăți online

Or. en

Amendamentul 358
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. servicii de apă

Or. en
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Amendamentul 359
Christian Ehler, Manfred Weber

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. dezvoltatori și producători de 
echipamente informatice

Or. en

Amendamentul 360
Christian Ehler, Manfred Weber

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. dezvoltatori și producători de 
programe informatice

Or. en

Amendamentul 361
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. magazine de aplicații online eliminat

Or. en

Amendamentul 362
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. infrastructuri informatice de înaltă 
performanță

Or. en


