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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În februarie 2013, în urma solicitării Parlamentului European din raportul său din proprie 
inițiativă referitor la o agendă digitală pentru Europa, Comisia Europeană a prezentat o 
propunere de directivă privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a 
rețelelor și a informației în Uniune, alături de prima strategie de la nivelul UE în materie de 
securitate informatică. Conform unor analize ale datelor disponibile, se estimează că 
incidentele legate de domeniul TIC, care reprezintă acțiuni premeditate, pot genera, numai 
pentru IMM-uri, costuri directe de peste 560 de milioane EUR pe an, iar dacă sunt luate în 
considerare toate tipurile de incidente (inclusiv problemele de mediu sau cele fizice din 
amonte, cum ar fi catastrofele naturale), costurile directe generate se pot ridica la peste 2,3 
miliarde EUR. Având în vedere aceste date, raportoarea pentru aviz salută călduros 
propunerea Comisiei.

În ceea ce privește structura propunerii, raportoarea pentru aviz susține unele dintre măsurile 
propuse, cum ar fi extinderea la alte sectoare de infrastructură de importanță critică a 
dispozițiilor privind raportarea incidentelor de securitate, care sunt limitate în prezent, potrivit 
articolului 13a din Directiva-cadru din 2009, la prestatorii de servicii de telecomunicații. 
Așadar, propunerile precum obligația impusă tuturor statelor membre de a avea echipe 
funcționale de reacție la situații de urgență în domeniul informatic și de a desemna o autoritate 
competentă care să participe la o rețea pan-europeană de schimb electronic securizat de date 
pentru partajarea și schimbul securizat de informații legate de securitatea informatică sunt 
binevenite și pot contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivului urmărit de 
propunerea de directivă, mai exact la asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a 
rețelelor și a informației în Uniune.

Cu toate acestea, raportoarea pentru aviz consideră că propunerea poate fi îmbunătățită prin 
aplicarea a două principii importante: eficiența și încrederea.

Primul principiu - eficiența 

În ceea ce privește obligația statelor membre de a desemna o autoritate competentă 
responsabilă pentru monitorizarea punerii în aplicare a directivei în toate sectoarele 
menționate în anexa II la propunere, raportoarea pentru aviz consideră nu numai că fiecare 
stat membru trebuie să aibă libertatea de a alege modelul de reglementare a securității 
informatice pe care îl consideră cel mai adecvat, ci și că este extrem de important să se evite 
dublarea structurilor instituționale, ceea ce ar putea duce eventual la conflicte de competențe 
și la disfuncționalități în comunicare. Prin urmare, raportoarea pentru aviz consideră că 
structurile naționale existente, care își îndeplinesc deja eficient funcția și corespund nevoilor 
statelor membre și mecanismelor constituționale ale acestora, nu ar trebui compromise.  
Raportoarea pentru aviz consideră însă că, pentru a se garanta schimbul de informații la 
nivelul Uniunii, notificarea pericolelor prin mecanisme de alertă timpurie și participarea 
eficientă la rețeaua de cooperare, fiecare stat membru trebuie să desemneze un punct unic de 
contact.

Urmărind același obiectiv de maximizare a eficienței directivei propuse, raportoarea pentru 
aviz consideră că măsurile propuse privind crearea unei Echipe de intervenție în caz de 
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urgență informatică (CERT) ar putea să nu reprezinte soluția cea mai optimă, având în 
vedere că nu ține seama de diferențele dintre natura și componența echipelor CERT existente. 
Majoritatea statelor membre au mai multe echipe CERT, iar acestea tratează, în plus, mai 
multe tipuri de incidente.  Diferă, de asemenea, numărul și calitatea activităților, în funcție de 
tipul instituției care le găzduiește și le administrează: instituții academice sau de cercetare, 
guverne sau sectorul privat. În plus, propunerea sub forma sa actuală ar afecta funcționarea 
rețelelor de cooperare existente la nivel internațional și european, din care fac parte deja 
echipele CERT existente și care și-au dovedit eficiența în coordonarea reacțiilor internaționale 
și europene la incidente. Prin urmare, raportoarea pentru aviz consideră că, în loc să opereze 
cu o singură echipă CERT la nivel național, directiva ar trebui să vizeze echipele CERT care 
își oferă serviciile sectoarelor menționate în anexa II, permițând astfel, de exemplu, unei 
echipe CERT să ofere servicii în toate sectoarele din anexa II sau mai multor echipe CERT să 
ofere servicii într-un singur sector. Cu toate acestea, raportoarea pentru aviz consideră că 
statele membre trebuie să garanteze că echipele lor CERT sunt pe deplin funcționale în orice 
moment și că dispun de resurse tehnice, financiare și umane suficiente pentru a putea 
administra în mod adecvat rețelele de cooperare de la nivelul Uniuni și de la nivel 
internațional și pentru a putea participa la acestea.

De asemenea, principiul eficienței impune modificarea propunerii de directivă și în ceea ce 
privește domeniul său de aplicare. Deși raportoarea pentru aviz este de acord că se impune 
extinderea obligațiilor aferente sistemului de raportare la sectoarele energiei, transporturilor, 
sănătății și la cel financiar, propunerea de a se extinde măsurile obligatorii prevăzute în 
capitolul IV la toți operatorii de piață activi în „economia internetului” este disproporțională 
și imposibil de realizat. Această propunere este disproporțională pentru că aplicarea fără 
discernământ a unor obligații noi unei categorii deschise și nedefinite, cum ar fi fiecare 
„furnizor de servicii ale societății informaționale care permit furnizarea altor servicii ale 
societății informaționale”, nu este numai greu de înțeles, ci nici nu se justifică în raport cu 
posibilele daune ce pot fi provocate de un incident de securitate, având potențialul de a crea 
un nou nivel de birocrație pentru sectorul industrial din UE, în special pentru IMM-uri. 
Propunerea este imposibil de realizat pentru că trezește îndoieli serioase cu privire la 
capacitatea autorităților competente de a răspunde în mod proactiv tuturor notificărilor 
eventuale și de a încuraja astfel un dialog cu operatorii de piață în vederea eliminării 
amenințării la adresa securității.

În ceea ce privește administrațiile publice, directiva ar trebui să găsească un echilibru între 
necesitatea de a dezvolta și mai mult serviciile de e-guvernare și obligațiile de diligență 
necesară ce le revin administrațiilor publice în legătură cu gestionarea și protecția rețelelor și 
a sistemelor lor de informare. Prin urmare, raportoarea pentru aviz consideră că, deși cerințele 
privind schimbul de informații prevăzute la articolul 14 ar trebui să se aplice administrațiilor 
publice în totalitate, acestea din urmă nu ar trebui să facă obiectul obligațiilor de la articolul 
15.

Al doilea principiu - încrederea

Raportoarea pentru aviz consideră că o parte importantă a succesului directivei depinde de 
capacitatea sa de a stimula participarea operatorilor de piață, ceea ce va duce la crearea unui 
mediu de încredere în ceea ce privește securitatea rețelelor și a informației, în cadrul căruia 
factorii de pe teren vor dori să participe în mod activ. Dacă nu atinge acest obiectiv, directiva 
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va eșua. În acest sens, raportoarea pentru aviz propune să se garanteze faptul că participarea și 
notificarea de către operatorii de piață nu este afectată negativ de publicarea inutilă a 
incidentelor de securitate consemnate de aceștia și că operatorii nu vor fi trași la răspundere 
pentru informațiile pierdute de autoritățile competente sau de punctele unice de  contact. În 
plus, trebuie inițiat un dialog între operatori și autoritățile competente și trebuie încurajată 
participarea operatorilor de piață în toate forurile, inclusiv în rețeaua de cooperare.

Raportoarea pentru aviz consideră, de asemenea, că participarea autorităților competente 
și/sau a punctelor unice de contact trebuie să se bazeze în principal pe încredere, în special în 
ceea ce privește schimbul de informații. Pentru a se putea garanta acest lucru, în directivă 
trebuie incluse dispoziții privind cerințele de confidențialitate și de securitate față de rețele.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

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) 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 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.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă ar trebui să țină 
seama de necesitatea dezvoltării în 
continuare a serviciilor de e-guvernare 
prin instituirea unor obligații de diligență 
necesară pentru administrațiile publice în 
gestionarea și protejarea propriilor rețele 
și sisteme de informații, axându-se de 
asemenea pe infrastructura critică de 
importanță esențială pentru menținerea 
activităților economice și sociale vitale din 
domeniul energetic, al transporturilor, 
bancar, al infrastructurii piețelor 
financiare și al sănătății.

Or. en

Amendamentul 3

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 

(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 
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global eficace de cooperare la nivelul 
Uniunii.

global eficace de cooperare la nivelul 
Uniunii, ceea ce prejudiciază, de 
asemenea, eficacitatea cooperării 
internaționale și, prin urmare, lupta 
împotriva provocărilor de securitate de la 
nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Având în vedere diferențele dintre 
diversele structuri administrative 
naționale și pentru a menține 
mecanismele sectoriale deja existente, 
evitând suprapunerile, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a desemna 
mai multe autorități naționale competente 
responsabile cu îndeplinirea sarcinilor 
legate de securitatea rețelelor și a 
sistemelor informatice ale operatorilor de 
piață care fac obiectul prezentei directive. 
Însă pentru a asigura o bună cooperare și 
comunicare transfrontaliere, este necesar 
ca fiecare stat membru să desemneze un 
singur punct unic de contact național 
pentru cooperarea la nivel european. În 
cazul în care prevederile constituționale 
sau alte prevederi o cer, un stat membru 
ar trebui să aibă posibilitatea de a 
desemna o singură autoritate care să 
îndeplinească sarcinile autorității 
competente și ale punctului unic de 
contact.

Or. en



PE519.596v01-00 8/62 PA\1003938RO.doc

RO

Amendamentul 5

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 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 în orice moment 
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. 
Având în vedere caracteristicile diferite 
ale echipelor de intervenție în caz de 
urgență informatică (CERT) existente, 
care corespund unor nevoi tematice și 
actori diferiți, statele membre trebuie să 
garanteze că fiecare dintre sectoarele 
vizate de anexa II beneficiază de servicii 
din partea cel puțin unei echipe CERT. În 
ceea ce privește cooperarea 
transfrontalieră între echipele CERT, 
statele membre ar trebui să garanteze 
faptul că echipele CERT dispun de 
mijloace suficiente pentru a participa la 
rețelele de cooperare de la nivel european 
și internațional deja existente.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 12
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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 
trebuie să formeze o rețea prin intermediul 
căreia să comunice permanent și care să 
susțină cooperarea lor. Acest mecanism de 
cooperare sigur și eficace, la care este 
asigurată participarea operatorilor de 
piață, trebuie să permită schimbul de 
informații, detectarea și răspunsul 
structurate și coordonate la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 7

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) 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. Pentru a permite rețelei 
de cooperare să își îndeplinească în mod 
eficient misiunea, Comisia ar trebui să 
creeze o linie bugetară destinată rețelei.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Acolo unde este cazul, operatorii de 
piață pot fi de asemenea invitați să 
participe la activitățile rețelei de 
cooperare. Pentru o mai mare eficiență, 
trebuie evaluate posibilitățile de 
convergență cu rețeaua CIWIN.

Or. en

Amendamentul 9

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 
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 
între ei, în schimbul sprijinului operațional 
și al informațiilor analizate din punct de 
vedere strategic, în caz de incident.

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 11

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.

(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 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.

Or. en
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Amendamentul 12

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, punctele unice de contact trebuie 
să convină asupra unui răspuns coordonat, 
în conformitate cu planul Uniunii de 
cooperare în domeniul securității rețelelor 
și a informației. Punctele unice de contact
și Comisia trebuie informate cu privire la 
măsurile adoptate la nivel național ca 
urmare a răspunsului coordonat.

Or. en

Amendamentul 13

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

(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 și a încrederii, care să implice 
evaluarea riscurilor și aplicarea unor 
măsuri de securitate adecvate riscurilor 
întâmpinate. Pentru ca rețeaua de 
cooperare să funcționeze în mod eficace, 
este esențială, de asemenea, stabilirea unor 
condiții uniforme și de încredere care să 
asigure o cooperare eficientă între toate 
statele membre.

Or. en
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Amendamentul 14

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 
informaționale27, 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 
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.

(24) Aceste obligații trebuie extinse 
dincolo de sectorul comunicațiilor 
electronice și administrațiile publice la 
operatorii de infrastructură care 
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, piețele financiare și 
sănătatea. Perturbarea acestor rețele și 
sisteme informatice ar afecta piața 
internă. Deși obligațiile prevăzute în 
prezenta directivă nu se aplică 
principalilor 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 
informaționale27, 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, aceștia pot informa 
în mod voluntar autoritățile competente 
sau punctele unice de contact cu privire la 
incidentele legate de securitatea rețelelor 
despre care consideră că este necesar să 
fie comunicate, iar autoritățile competente 
sau punctele unice de contact ar trebui să 
prezinte, în cazul în care acest lucru este 
posibil în măsură rezonabilă, 
administrațiilor publice sau operatorilor 
de piață care au comunicat incidentul 
informații analizate din punct de vedere 
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strategic care vor fi utile pentru 
eliminarea amenințării la adresa 
securității. 

__________________ __________________
27 JO L 204, 21.7.1998, p. 37. 27 JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Amendamentul 15

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 și punctele 
unice de contact 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 și punctelor unice de contact
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. Pentru a asigura încrederea și 
eficiența, anunțarea publică a 
incidentelor se va face numai după 
consultarea persoanelor care au raportat 
incidentul și numai atunci când acest 
lucru este strict necesar pentru realizarea 
obiectivelor prezentei directive. Atunci 
când sunt puse în aplicare obligațiile de 
notificare, autoritățile competente și 
punctelor unice de contact trebuie să 
acorde o atenție deosebită necesității de a 
păstra stricta confidențialitate a 
informațiilor despre vulnerabilitățile unui 
produs, înainte de aplicarea unor soluții de 
securitate adecvate. Ca principiu general, 
punctele unice de contact nu ar trebui să 
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comunice datele personale ale 
persoanelor implicate în incidente. 
Punctele unice de contact ar trebui să 
comunice astfel de date doar în cazurile în 
care acest lucru este necesar și 
proporțional cu obiectivul urmărit.

Or. en

Amendamentul 16

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 și punctele 
unice de contact 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.

Or. en

Amendamentul 17

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. 
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 
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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.

autoritățile competente, punctele unice de 
contact 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.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În multe cazuri, datele cu caracter 
personal sunt compromise în urma unor 
incidente. În acest context, autoritățile 
competente și autoritățile de protecție a 
datelor trebuie să coopereze și să facă 
schimb de informații cu privire la toate 
aspectele relevante pentru abordarea 
cazurilor de încălcare a securității datelor 
cu caracter personal în urma unor 
incidente. Statele membre trebuie să pună 
în aplicare obligația de a notifica 
incidentele de securitate într-un mod care 
reduce la minimum sarcina administrativă 
în cazurile în care incidentul de securitate 
este și o încălcare a securității datelor cu 
caracter personal în conformitate cu 
Regulamentul Parlamentului European și 
al Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date28. Colaborând cu 
autoritățile competente și cu autoritățile 
de protecție a datelor, ENISA poate 

(31) În multe cazuri, datele cu caracter 
personal sunt compromise în urma unor 
incidente. În acest context, autoritățile 
competente, punctele unice de contact 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. Obligația de a notifica 
incidentele de securitate ar trebui 
îndeplinită 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 ce trebuie notificată în 
conformitate cu legislația aplicabilă. 
ENISA ar trebui să contribuie prin
elaborarea unor mecanisme de schimb de 
informații și a unui formular unic de 
notificare pentru facilitarea raportării
incidentelor care compromit datele cu 
caracter personal, reducând astfel sarcina 
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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.

administrativă impusă întreprinderilor și 
administrațiilor publice.

__________________
28 SEC(2012) 72 final.

Or. en

Amendamentul 19

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 
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 Consiliului29.

(32) Standardizarea cerințelor de securitate 
este un proces impulsionat de piață, de 
natură voluntară, care ar trebui să 
permită operatorilor de piață și 
administrațiilor publice să recurgă la 
mijloace alternative și să obțină cel puțin 
rezultate similare. Pentru a asigura o 
aplicare convergentă a standardelor de 
securitate, statele membre trebuie să 
încurajeze respectarea standardelor indicate 
cu caracter interoperabil sau 
conformitatea cu 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 
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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 Consiliului29.

__________________ __________________
29 JO L 316, 14.11.2012, p. 12. 29 JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Este deosebit de important ca, în (35) Este deosebit de important ca, în 



PA\1003938RO.doc 19/62 PE519.596v01-00

RO

cursul activităților sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și redactează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, în timp util și în mod adecvat a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

cursul activităților sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
incluzând toate părțile interesate, în 
special la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și redactează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, în timp util și în mod adecvat a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 22

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 
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. 
Respectivele 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 
Comisie30.

(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 punctele unice 
de contact și Comisie în cadrul rețelei de 
cooperare, fără a aduce atingere 
mecanismelor de cooperare existente la 
nivel național, setul comun de standarde 
de interconectare și securitate pentru
infrastructura securizată de schimb de 
informații, planul Uniunii de cooperare în 
domeniul securității rețelelor și a 
informației și formularele și procedurile 
aplicabile pentru notificarea incidentelor 
semnificative. Respectivele 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 Comisie30.

__________________ __________________
30 JO L 55, 28.2.2011, p.13. 30 JO L 55, 28.2.2011, p.13.
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Amendamentul 23

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 sau un 
punct unic de contact în conformitate cu 
normele Uniunii și cele naționale privind 
secretul comercial trebuie să facă obiectul 
schimbului de informații cu Comisia și cu 
alte puncte unice de contact, numai dacă 
acest lucru este strict necesar pentru 
aplicarea prezentei directive. Schimbul de 
informații trebuie să se limiteze la 
informațiile relevante și necesare și să fie 
proporțional cu scopul urmărit.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Schimbul de informații cu privire la 
riscuri și incidente desfășurat în cadrul 
rețelei de cooperare și îndeplinirea 
cerințelor de notificare a incidentelor către 
autoritățile naționale competente pot 
necesita prelucrarea datelor cu caracter 
personal. O astfel de prelucrare este 
necesară pentru realizarea obiectivelor de 
interes public urmărite de prezenta 
directivă și, prin urmare, este legitimă în 
temeiul articolului 7 din 
Directiva 95/46/CE. Aceasta nu constituie, 
din perspectiva obiectivelor legitime 
respective, o intervenție disproporționată și 

(39) Schimbul de informații cu privire la 
riscuri și incidente desfășurat în cadrul 
rețelei de cooperare și îndeplinirea 
cerințelor de notificare a incidentelor către 
autoritățile naționale competente sau 
punctele unice de contact pot necesita 
prelucrarea datelor cu caracter personal. O 
astfel de prelucrare este necesară pentru 
realizarea obiectivelor de interes public 
urmărite de prezenta directivă și, prin 
urmare, este legitimă în temeiul articolului 
7 din Directiva 95/46/CE. Aceasta nu 
constituie, din perspectiva obiectivelor 
legitime respective, o intervenție 
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intolerabilă care să afecteze substanța 
însăși a dreptului la protecția datelor cu 
caracter personal garantat prin articolul 8 
din Carta drepturilor fundamentale. În 
aplicarea prezentei directive, Regulamentul 
(CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 30 mai 2001 
privind accesul public la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului și 
ale Comisiei31 se aplică, după caz. Atunci 
când datele sunt prelucrate de instituțiile și 
organele Uniunii în scopul punerii în 
aplicare a prezentei directive, o astfel de 
prelucrare trebuie să respecte 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date.

disproporționată și intolerabilă care să 
afecteze substanța însăși a dreptului la 
protecția datelor cu caracter personal 
garantat prin articolul 8 din Carta 
drepturilor fundamentale. În aplicarea 
prezentei directive, Regulamentul (CE) nr. 
1049/2001 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 mai 2001 privind 
accesul public la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului și 
ale Comisiei31 se aplică, după caz. Atunci 
când datele sunt prelucrate de instituțiile și 
organele Uniunii în scopul punerii în 
aplicare a prezentei directive, o astfel de 
prelucrare trebuie să respecte 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date.

__________________ __________________
31 JO L 145, 31.5.2001, p. 43. 31 JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) În conformitate cu Declarația 
politică comună din 28 septembrie 2011 a 
statelor membre și a Comisiei privind 
documentele explicative, statele membre 
s-au angajat să anexeze, în cazuri 
justificate, la notificarea măsurilor lor de 
transpunere unul sau mai multe 
documente care explică relația dintre 
componentele unei directive și părțile 
corespondente din instrumentele 
naționale de transpunere. În cazul 
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prezentei directive, legislatorul consideră 
că transmiterea unor astfel de documente 
este justificată.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 27

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. Operatorii de piață și 
administrațiile publice nu ar trebui trași 
la răspundere pentru 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 
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Directivei 2002/58/CE, astfel cum au fost 
transpuse în legislația națională.

Or. en

Amendamentul 28

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

Amendamentul 29

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 30

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; 

eliminat
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o listă neexhaustivă a acestor furnizori 
este prevăzută în anexa II;

Or. en

Amendamentul 31

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 care 
este esențială pentru menținerea 
activităților economice și societale vitale în 
domeniile energiei, transporturilor, 
serviciilor bancare, infrastructurilor 
piețelor financiare și sănătății, activități a 
căror perturbare sau distrugere ar avea 
un impact negativ important într-un stat 
membru din cauza imposibilității de a 
menține activitățile respective; o listă 
neexhaustivă a acestor operatori este 
prevăzută în anexa II.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „piață reglementată” înseamnă o 
piață reglementată în sensul definiției de 
la articolul 4 punctul 14 din Directiva 
2004/39/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului28a;
__________________
28a Directiva 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 aprilie 
2004 privind piețele instrumentelor 
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financiare (JO L 45, 16.2.2005, p. 18).

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11b. „sistem multilateral de 
tranzacționare (MTF)” înseamnă un 
sistem multilateral de tranzacționare, 
astfel cum este definit la articolul 4 
punctul 15 din Directiva 2004/39/CE;

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11c. „sistem organizat de tranzacționare” 
înseamnă un sistem sau un mecanism 
multilateral care nu este o piață 
reglementată, un sistem multilateral de 
tranzacționare sau o contraparte centrală, 
exploatat de o societate de investiții sau de 
un operator de piață, în cadrul căruia pot 
interacționa multiple interese de vânzare 
și cumpărare de obligațiuni, produse 
financiare structurate, certificate de 
emisii sau instrumente derivate ale unor 
terțe părți, într-un mod care conduce la 
încheierea de contracte în conformitate cu 
dispozițiile titlului II din Directiva 
2004/39/CE;

Or. en



PE519.596v01-00 26/62 PA\1003938RO.doc

RO

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) un cadru de gestionare a riscurilor 
care include identificarea, clasificarea, 
evaluarea și tratarea riscurilor, evaluarea 
impactului unor incidente potențiale, 
opțiuni de prevenire și control și criterii 
pentru selectarea unor posibile 
contramăsuri;

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) definirea rolurilor și a 
responsabilităților diferiților actori 
implicați în punerea în aplicare a planului;

(b) definirea rolurilor și a 
responsabilităților diferitelor autorități și 
ale altor actori implicați în punerea în 
aplicare a cadrului;

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea națională competentă în 
domeniul securității rețelelor și a 
sistemelor informatice

Autoritățile naționale competente și 
punctele unice de contact în domeniul 
securității rețelelor și a sistemelor 
informatice
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Or. en

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Autoritățile competente și punctul 
unic de contact dintr-un stat membru 
cooperează îndeaproape în ceea ce 
privește obligațiile ce le revin în temeiul 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Punctul unic de contact asigură 
cooperarea la nivel transfrontalier cu alte 
puncte unice de contact.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dispun de resursele 
tehnice, financiare și umane adecvate 
pentru a-și îndeplini în mod eficace și 
eficient sarcinile atribuite și a realiza astfel 
obiectivele prezentei directive. Statele 
membre asigură cooperarea eficace, 
eficientă și sigură a autorităților 
competente prin intermediul rețelei 

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente și punctele unice 
de contact dispun de resursele tehnice, 
financiare și umane adecvate pentru a-și 
îndeplini în mod eficace și eficient 
sarcinile atribuite și a realiza astfel 
obiectivele prezentei directive. Statele 
membre asigură cooperarea eficace, 
eficientă și sigură a punctelor unice de 
contact prin intermediul rețelei menționate 
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menționate la articolul 8. la articolul 8.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 44

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 și punctele 
unice de contact se consultă și cooperează, 
după caz, cu autoritățile naționale de 
aplicare a legii și cu autoritățile de 
protecție a datelor competente.

Or. en

Amendamentul 45

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

(6) Fiecare stat membru notifică fără 
întârziere Comisiei autoritatea competentă 
desemnată și sarcinile sale, precum și orice 
modificări ulterioare ale acestora. Fiecare 
stat membru comunică publicului 
autoritatea competentă desemnată.

(6) Fiecare stat membru notifică fără 
întârziere Comisiei autoritățile competente 
desemnate și punctul unic de contact și 
sarcinile lor, precum și orice modificări 
ulterioare ale acestora. Fiecare stat membru 
comunică publicului autoritățile 
competente desemnate.

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru înființează cel 
puțin o Echipă de intervenție în caz de 
urgență informatică (denumită în 
continuare „CERT”) pentru fiecare dintre 
sectoarele prevăzute în anexa II, 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.

Or. en

Amendamentul 47

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 

(5) Echipele CERT acționează sub 
supravegherea autorității competente sau a 
punctului unic de contact, care 
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resurselor și al mandatului, precum și 
eficacitatea procedurii de administrare a 
incidentelor.

reexaminează cu regularitate caracterul 
adecvat al resurselor și al mandatului, 
precum și eficacitatea procedurii de 
administrare a incidentelor.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că 
echipele CERT au la dispoziție resurse 
umane și financiare adecvate pentru a 
participa activ la rețele de cooperare 
internaționale și, mai ales, la cele de la 
nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Punctele unice de contact și Comisia 
formează o rețea („rețeaua de cooperare”) 
în cadrul căreia cooperează în domeniul 
combaterii riscurilor și incidentelor care 
afectează rețelele și sistemele informatice.

Or. en

Amendamentul 50

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

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

(2) Prin intermediul rețelei de cooperare, 
Comisia și punctele unice de contact se 
află în contact permanent. La cerere, 
Agenția Europeană pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA) 
asistă rețeaua de cooperare, oferind 
competențele sale de specialitate și 
consiliere. Acolo unde este necesar, 
operatorii de piață pot fi de asemenea 
invitați să participe la activitățile rețelei de 
cooperare menționate la alineatul (3) 
literele (c), (g), (h) și (i). Pentru o mai 
mare eficiență, trebuie evaluate 
posibilitățile de convergență cu rețeaua 
CIWIN.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cadrul rețelei de cooperare, 
autoritățile competente:

(3) În cadrul rețelei de cooperare, punctele 
unice de contact:

Or. en

Amendamentul 52

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 

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

Or. en

Amendamentul 53

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 
legate de securitatea rețelelor și a 
informației 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, infrastructurilor 
piețelor financiare și sănătății;

Or. en

Amendamentul 54

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Rețeaua de cooperare publică un 
raport anual, bazat pe activitățile rețelei și 
pe rezumatul raportului prezentat în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (4) 
din prezenta directivă, pentru ultimele 12 
luni. Anunțarea publică a incidentelor 
individuale raportate autorităților 
competente și punctelor unice de contact 
trebuie să găsească echilibrul cuvenit 
între interesul publicului de a fi informat 
cu privire la amenințări și eventualele 
daune comerciale sau cele legate de 
reputație pe care le pot suferi 
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administrațiile publice și operatorii de 
piață care raportează incidentele și poate 
avea loc numai în urma unei consultări 
prealabile.

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) promovează activ participarea 
operatorilor de piață, îi consultă și 
efectuează schimburi de informații cu 
aceștia.

Or. en

Amendamentul 56

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 punctele unice de 
contact 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. en
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Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 19, acte de 
punere în aplicare privind definirea 
criteriilor pe care trebuie să le 
îndeplinească un punct unic de contact
pentru a fi autorizat să participe la sistemul 
securizat de schimb de informații, 
referitoare la:

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, un set comun de standarde 
privind interconexiunile și securitatea pe 
care trebuie să le respecte punctele unice 
de contact pentru a face schimb de 
informații. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 19 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 60

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) punctul unic de contact estimează că 
riscul sau incidentul poate depăși 
capacitatea națională de răspuns și că 
acesta capătă repede amploare sau este 
posibil să capete repede amploare;

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) afectează sau pot afecta mai multe state (c) punctul unic de contact sau Comisia 
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membre. estimează că riscul sau incidentul
afectează mai multe state membre și că 
acesta capătă repede amploare sau este 
posibil să capete repede amploare.

Or. en

Amendamentul 63

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, punctele 
unice de contact și Comisia comunică fără 
întârzieri nejustificate orice informație
relevantă care nu este secretă și se află în 
posesia lor și care poate fi utilă pentru 
evaluarea riscului sau a incidentului.

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) La cererea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă, Comisia poate solicita 
altui stat membru să furnizeze orice 
informație relevantă, care nu este secretă,
cu privire la un risc sau la un incident 
specific.

Or. en
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Amendamentul 65

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, punctele unice de contact
sau Comisia informează Centrul european 
de combatere a criminalității informatice 
din cadrul Europol.

Or. en

Amendamentul 66

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Membrii rețelei de cooperare nu 
dezvăluie publicului nicio informație
primită în conformitate cu alineatul (1) cu 
privire la riscuri și incidente, fără 
aprobarea prealabilă a punctului unic de 
contact care a transmis informațiile.

Or. en

Amendamentul 67

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).

(5) Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 19, acte de 
punere în aplicare privind specificarea mai 
detaliată a riscurilor și a incidentelor care 
declanșează alerta rapidă menționată la 
alineatul (1), precum și procedurile pentru 
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schimbul de informații sensibile 
menționate la alineatul (2) care vizează 
operatorii de piață, securitatea națională 
sau apărarea națională.

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După transmiterea alertei rapide 
menționate la articolul 10, autoritățile 
competente convin, în urma evaluării 
informațiilor relevante, asupra unui răspuns 
coordonat în conformitate cu planul 
Uniunii de cooperare în domeniul NIS 
menționat la articolul 12.

(1) După transmiterea alertei rapide 
menționate la articolul 10, punctele unice 
de contact convin, în urma evaluării 
informațiilor relevante și fără întârzieri 
nejustificate, asupra unui răspuns 
coordonat în conformitate cu planul 
Uniunii de cooperare în domeniul NIS 
menționat la articolul 12.

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– definirea formatului și a procedurilor 
pentru colectarea și schimbul de informații 
compatibile și comparabile cu privire la 
riscuri și incidente de către autoritățile 
competente,

– definirea formatului și a procedurilor 
pentru colectarea și schimbul de informații 
compatibile și comparabile cu privire la 
riscuri și incidente de către punctele unice 
de contact,

Or. en
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Amendamentul 70

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia prezintă un buget pentru 
elaborarea planului Uniunii de cooperare 
în domeniul NIS.

Or. en

Amendamentul 71

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 trebuie să țină seama de 
necesitatea de a asigura o protecție 
adecvată a datelor cu caracter personal 
diseminate în rețeaua de cooperare. Orice 
transfer de date cu caracter personal către 
destinatari din țări din afara Uniunii are 
loc în conformitate cu articolele 25 și 26 
din Directiva 95/46/CE și cu articolul 9 
din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Or. en

Amendamentul 72

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

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

(1) Statele membre se asigură că 
administrațiile publice și operatorii de piață 
iau măsurile tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a gestiona riscurile de
securitate a rețelelor și a sistemelor 
informatice aflate sub controlul lor și pe 
care le utilizează în activitățile lor, iar 
Comisia se asigură, respectiv, că 
instituțiile europene iau, de asemenea, 
măsuri tehnice și organizatorice adecvate. 
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.

Or. en

Amendamentul 73

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 sau 
punctului unic de contact incidentele care 
au un impact semnificativ asupra 
continuității serviciilor esențiale pe care le 
furnizează, iar Comisia impune, respectiv, 
aceleași obligații instituțiilor europene. 
Pentru a se determina amploarea 
impactului unui incident, se ține cont și 
de următorii parametri:
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Or. en

Amendamentul 74

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste criterii se precizează mai exact în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3) 
punctul (ib) (nou).

Or. en

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul de utilizatori al căror serviciu 
de bază este afectat;

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) durata incidentului;

Or. en
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Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) distribuția geografică – zona afectată 
de incident.

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Operatorii de piață și administrațiile 
publice notifică incidentele menționate la 
alineatele (1) și (2) autorității competente 
sau punctului unic de contact din statul 
membru în care serviciile de bază sunt 
afectate. În cazul în care sunt afectate 
serviciile de bază din mai multe state 
membre, punctul unic de contact care a 
primit notificarea alertează celelalte 
puncte unice de contact vizate, pe baza 
informațiilor transmise de operatorul de 
piață.

Or. en

Amendamentul 79

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) După consultarea autorității 
competente, a administrației publice și a 
operatorului de piață vizat, punctul unic 
de contact poate informa, în mod 
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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.

excepțional, publicul cu privire la 
incidente individuale, în cazul în care 
acest lucru este necesar pentru a preveni 
un incident sau a rezolva un incident deja 
în desfășurare sau în cazul în care un 
operator de piață implicat într-un incident 
refuză să ia fără întârzieri nejustificate 
măsuri de remediere a unei vulnerabilități 
structurale grave legate de incidentul în 
cauză. Punctul unic de contact trebuie să 
motiveze în mod corespunzător astfel de 
decizii. Autoritatea competentă sau 
punctul unic de contact prezintă, dacă 
acest lucru este posibil în măsură 
rezonabilă, administrațiilor publice sau 
operatorilor de piață care au comunicat 
incidentul informații analizate din punct 
de vedere strategic care vor contribui la 
eliminarea amenințării la adresa 
securității. O dată pe an punctul unic de 
contact transmite rețelei de cooperare un 
raport de sinteză privind notificările 
primite și măsurile luate în conformitate cu 
prezentul alineat. Anunțarea publică a 
incidentelor individuale raportate 
autorităților competente și punctelor 
unice de contact trebuie să găsească 
echilibrul cuvenit între interesul 
publicului de a fi informat cu privire la 
amenințări și eventualele daune 
comerciale sau cele legate de reputație pe 
care le pot suferi administrațiile publice și 
operatorii de piață care raportează 
incidentele și poate avea loc numai în 
urma unei consultări prealabile.

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte, eliminat



PA\1003938RO.doc 45/62 PE519.596v01-00

RO

în conformitate cu articolul 18, acte 
delegate privind definirea circumstanțelor 
în care administrațiile publice și 
operatorii de piață au obligația de a 
notifica incidentele.

Or. en

Amendamentul 81

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.

(6) Autoritățile competente sau punctele 
unice de contact pot emite orientări 
privind circumstanțele în care operatorii de 
piață au obligația de a notifica incidentele.

Or. en

Amendamentul 82

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 și punctele unice 
de contact sunt împuternicite să analizeze
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.

Or. en
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Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente sunt împuternicite 
să solicite operatorilor de piață și 
administrațiilor publice:

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente și punctele unice 
de contact sunt împuternicite să solicite 
operatorilor de piață:

Or. en

Amendamentul 84

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 prezinte dovezi privind aplicarea 
efectivă a politicilor de securitate, precum 
rezultatele unui audit de securitate efectuat 
de auditori interni, de un organism 
calificat independent sau de o autoritate 
națională și să transmită dovezile 
autorității competente sau punctului unic 
de contact. Dacă este necesar, autoritatea 
competentă sau punctul unic de contact 
poate solicita dovezi suplimentare sau, în 
caz excepțional și cu prezentarea de 
motive corespunzătoare, poate efectua un 
alt audit. Această cerință se aplică numai 
operatorilor de piață menționați în anexa 
II, dacă nu există alte dispoziții în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 
litera (ba) (nouă).

Or. en
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Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La trimiterea solicitării, autoritățile 
competente și punctele unice de contact 
menționează scopul solicitării și prezintă 
detalii suficiente cu privire la informațiile 
solicitate.

Or. en

Amendamentul 86

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 și punctele unice 
de contact sunt împuternicite să emită 
instrucțiuni obligatorii pentru toți 
operatorii de piață menționați în anexa II.

Or. en

Amendamentul 87

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.

(4) Autoritățile competente și punctele 
unice de contact informează operatorii de
piață vizați cu privire la posibilitatea 
inițierii unor proceduri penale pe lângă 
autoritățile de aplicare a legii în cazul 
incidentelor suspectate de a avea la bază 
acte criminale grave.
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Or. en

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Autoritățile competente și punctele 
unice de contact lucrează în strânsă 
cooperare cu autoritățile de protecție a 
datelor cu caracter personal în cazul 
incidentelor care au ca rezultat încălcarea 
securității datelor cu caracter personal. 
Punctele unice de contact și autoritățile 
de protecție a datelor dezvoltă, în 
cooperare cu ENISA, mecanisme de 
schimb de informații și un formular unic 
de notificare în temeiul articolului 14 
alineatul (2) din prezenta directivă și în 
temeiul Directivei 95/46 a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date.

Or. en

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a asigura aplicarea convergentă 
a articolului 14 alineatul (1), statele 
membre încurajează utilizarea de 
standarde interoperabile și/sau a 
specificațiilor relevante pentru securitatea 
rețelelor și a informației, fără a impune 
utilizarea unei anumite tehnologii.
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Or. en

Amendamentul 90

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
sancțiunile prevăzute la alineatul (1) de la 
prezentul articol se aplică numai în cazul 
în care operatorul de piață nu și-a 
îndeplinit obligațiile care îi revin în 
temeiul capitolului IV în mod intenționat 
sau din neglijență gravă.

Or. en

Amendamentul 91

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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 92

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 93

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.

eliminat
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Amendamentul 94

Propunere de directivă
Anexa 1 – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Obligații și sarcini ale Echipei de 
intervenție în caz urgență informatică 
(CERT)

Obligații și sarcini ale Echipelor de 
intervenție în caz urgență informatică 
(CERT)

Or. en

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Anexa 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile și sarcinile CERT sunt definite 
în mod adecvat și clar pe baza unei politici 
naționale și/sau a unei reglementări 
naționale. Acestea includ următoarele 
elemente:

Obligațiile și sarcinile echipelor CERT 
sunt definite în mod adecvat și clar pe baza 
unei politici naționale și/sau a unei 
reglementări naționale. Acestea includ 
următoarele elemente:

(Această modificare se aplică întregului 
text din anexa I.)

Or. en

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Anexa 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) CERT asigură o disponibilitate înaltă a 
serviciilor sale de comunicații, evitând 
punctele unice de defecțiune și dispunând 

(a) Echipele CERT asigură o 
disponibilitate înaltă a serviciilor sale de 
comunicații, evitând punctele unice de 
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de mai multe mijloace pentru a fi 
contactată și pentru a contacta alte entități. 
În plus, canalele de comunicare trebuie să 
fie clar specificate și bine cunoscute bazei 
sale de utilizatori și partenerilor de 
cooperare.

defecțiune și dispunând de mai multe 
mijloace pentru a fi contactată și pentru a 
contacta alte entități în orice moment. În 
plus, canalele de comunicare trebuie să fie 
clar specificate și bine cunoscute bazei sale 
de utilizatori și partenerilor de cooperare.

Or. en

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Anexa 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- participarea activă la rețelele de 
cooperare CERT de la nivelul Uniunii și 
de la nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

menționați la articolul 3 alineatul (8) 
litera (a): menționați la articolul 3 
alineatul (8) litera (b):

eliminat

Or. en

Amendamentul 99

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. platforme de comerț electronic eliminat

Or. en

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. procesatori de plăți online eliminat

Or. en

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. rețele de socializare eliminat

Or. en

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. motoare de căutare eliminat

Or. en
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Amendamentul 103

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. servicii de cloud computing eliminat

Or. en

Amendamentul 104

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. magazine de aplicații online eliminat

Or. en

Amendamentul 105

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– furnizori de energie electrică și gaz eliminat

Or. en

Amendamentul 106

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– operatori de sisteme de distribuție a 
energiei electrice și/sau a gazelor și 
comercianți cu amănuntul către 

eliminat
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consumatorii finali

Or. en

Amendamentul 107

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– operatori de sisteme de transport al 
gazelor naturale, operatori de depozite și 
operatori de GNL

eliminat

Or. en

Amendamentul 108

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– operatori de sisteme de transport al 
energiei electrice

eliminat

Or. en

Amendamentul 109

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– conducte de transport al petrolului și 
depozite de petrol

eliminat

Or. en
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Amendamentul 110

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 1 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– operatori de pe piața energiei electrice și 
a gazelor naturale

eliminat

Or. en

Amendamentul 111

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 1 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– operatori ai instalațiilor de producție a 
petrolului și gazelor naturale și ai 
instalațiilor de rafinare și de tratare

eliminat

Or. en

Amendamentul 112

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Energie electrică
- furnizori
- operatori de sisteme de distribuție și 
comercianți cu amănuntul către 
consumatorii finali
- operatori de sisteme de transport al 
energiei electrice
- operatori de pe piața energiei electrice

Or. en
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Amendamentul 113

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Petrol
- conducte de transport al petrolului și 
depozite de petrol
- operatori ai instalațiilor de producție, de 
rafinare și de tratare a petrolului, de 
depozitare și de transport

Or. en

Amendamentul 114

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 2 – punctul 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Gaze naturale
- furnizori
- operatori de sisteme de distribuție și 
comercianți cu amănuntul către 
consumatorii finali
- operatori de sisteme de transport al 
gazelor naturale, operatori de sisteme de 
depozitare și operatori de sisteme GNL
- operatori ai instalațiilor de producție, de 
rafinare și de tratare a gazelor naturale, 
de depozitare și de transport
- operatori de pe piața gazelor naturale

Or. en
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Amendamentul 115

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– transportatori aerieni (transport aerian 
de marfă și de pasageri)

eliminat

Or. en

Amendamentul 116

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– transportatori maritimi (societăți de 
transport maritim și costier de pasageri și 
societăți de transport maritim și costier de 
mărfuri)

eliminat

Or. en

Amendamentul 117

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– căi ferate (gestionari de infrastructură, 
întreprinderi integrate și operatori de 
transport feroviar)

eliminat

Or. en

Amendamentul 118

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 2 – liniuța 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– aeroporturi eliminat

Or. en

Amendamentul 119

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Porturi eliminat

Or. en

Amendamentul 120

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– operatori de control al gestionării 
traficului

eliminat

Or. en

Amendamentul 121

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 2 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– servicii logistice auxiliare: (a) 
depozitare și stocare, (b) manipularea 
mărfurilor și c) alte servicii auxiliare de 
transport

eliminat
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Or. en

Amendamentul 122

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Transportul rutier
(i) operatori de control al gestionării 
traficului
(ii) servicii logistice auxiliare:
- antrepozitare și depozitare,
- manipularea mărfurilor și
- alte servicii auxiliare de transport

Or. en

Amendamentul 123

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Transportul feroviar
(i) căi ferate (gestionari de infrastructură, 
întreprinderi integrate și operatori de 
transport feroviar)
(ii) operatori de control al gestionării 
traficului
(iii) servicii logistice auxiliare:
- antrepozitare și depozitare,
- manipularea mărfurilor și
- alte servicii auxiliare de transport

Or. en
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Amendamentul 124

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Transportul aerian
(i) transportatori aerieni (transport aerian 
de marfă și de pasageri)
(ii) aeroporturi
(iii) operatori de control al gestionării 
traficului
(iv) servicii logistice auxiliare:
- antrepozitare,
- manipularea mărfurilor și
- alte servicii auxiliare de transport

Or. en

Amendamentul 125

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 2 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 126

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Servicii de apă

Or. en

Amendamentul 127

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Infrastructuri ale pieței financiare: burse 
de valori și contrapartide centrale/case de 
compensare

4. Infrastructuri ale pieței financiare: piețe 
reglementate, sisteme multilaterale de 
tranzacționare, sisteme organizate de 
tranzacționare și contrapartide 
centrale/case de compensare

Or. en


