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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Obiectivul acestei directive constă în 
apropierea normelor de drept penal ale 
statelor membre în domeniul atacurilor 
împotriva sistemelor informatice și în 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
judiciare și alte autorități competente, 
inclusiv poliția și alte servicii specializate 
de aplicare a legii ale statelor membre, 
Comisia și Agenția Europeană pentru 
Securitatea Rețelelor Informatice și a 
Datelor pentru a permite o abordare 
comună și cuprinzătoare la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atacurile împotriva sistemelor 
informatice, în special ca urmare a 
criminalității organizate, constituie o 
amenințare din ce în ce mai mare și se 
manifestă o îngrijorare crescândă în fața 

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

Uniune și de la nivel mondial și se 
manifestă o îngrijorare crescândă în fața 
posibilității de atacuri teroriste sau 
motivate politic împotriva sistemelor 
informatice care fac parte din infrastructura 
critică a statelor membre și a Uniunii. 
Această situație reprezintă o amenințare la 
adresa realizării unei societăți 
informaționale mai sigure și a unui spațiu 
de libertate, securitate și justiție, 
necesitând, prin urmare, o reacție la nivelul 
Uniunii Europene, precum și la nivel 
internațional, de exemplu prin Convenția 
din 2001 a Consiliului Europei privind 
criminalitatea informatică.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Există dovezi în privința tendinței 
producerii unor atacuri la scară largă tot 
mai periculoase și recurente împotriva 
sistemelor informatice care sunt esențiale 
pentru state sau pentru funcții specifice din 
sectorul public sau privat. Aceste atacuri 
pot provoca daune economice importante 
atât prin suspendarea sistemelor 
informatice și a comunicațiilor în sine, cât 
și prin pierderea unor date confidențiale 
importante din punct de vedere comercial. 
IMM-urile inovatoare care depind de 
funcționarea adecvată și disponibilitatea 
sistemelor informatice, dar care pot aloca 
mai puține resurse securității 
informațiilor, riscă să fie afectate în mod 
special. În paralel cu această tendință, se 
dezvoltă instrumente tot mai sofisticate 
care pot fi utilizate de infractori pentru 
lansarea de atacuri informatice, de diferite 
tipuri.
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Pe lângă măsurile adoptate de statele 
membre, Uniune și sectorul privat cu 
scopul de a spori securitatea și 
integritatea sistemelor informatice, de a 
preveni atacurile și de a reduce la 
minimum impactul acestora, statele
membre ar trebui să prevadă sancțiuni 
pentru atacurile împotriva sistemelor 
informatice Sancțiunile prevăzute în acest 
scop ar trebui să fie eficace, proporționale 
și disuasive.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În concluziile sale din 27-28 noiembrie 
2008, Consiliul a invitat statele membre și 
Comisia să elaboreze o nouă strategie, 
ținând cont de conținutul Convenției 
Consiliului Europei privind criminalitatea 
informatică din 2001. Această convenție 
constituie cadrul juridic de referință în 
materie de combatere a criminalității 
informatice, inclusiv a atacurilor împotriva 
sistemelor informatice. Prezenta directivă 
se bazează pe convenția menționată
anterior.

(8) În concluziile sale din 27-28 noiembrie 
2008, Consiliul a invitat statele membre și 
Comisia să elaboreze o nouă strategie, 
ținând cont de conținutul Convenției 
Consiliului Europei privind criminalitatea 
informatică din 2001. Această convenție 
constituie cadrul juridic de referință în 
materie de combatere a criminalității 
informatice, inclusiv a atacurilor împotriva 
sistemelor informatice. Prezenta Directivă 
ia în considerare dispozițiile relevante ale 
convenției menționate anterior.

Or. en



PE472.192v01-00 6/9 PA\877128RO.doc

RO

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Prezenta directivă nu reglementează 
măsurile adoptate pentru a asigura 
securitatea sistemelor informatice, de ex. 
capacitatea unui sistem informatic de a 
rezista la acte criminale, astfel cum sunt 
definite în prezenta directivă, sau de a 
elimina instrumentele utilizate sau 
susceptibile de a fi utilizate pentru aceste 
acțiuni. De asemenea, nu își propune să 
impună răspunderea penală în cazul în care 
criteriile obiective ale faptelor penale 
enumerate în prezenta directivă sunt 
îndeplinite, dar actul este comis fără 
intenția de a săvârși o infracțiune, cum ar fi 
pentru testarea sau protejarea autorizată a 
sistemelor informatice. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
 Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
 Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În [PATRU ANI DE LA ADOPTARE] 
și la fiecare trei ani după aceea, Comisia 

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

după consultarea tuturor factorilor 
interesați relevanți, prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului, care 
conține propunerile necesare, privind 
aplicarea prezentei directive în statele 
membre. Toate rapoartele identifică 
soluțiile tehnice care permit o aplicare 
mai eficientă a legii în Uniune în 
domeniul combaterii atacurilor contra 
sistemelor informatice, inclusiv soluțiile 
tehnice care ar putea servi la prevenirea 
sau atenuarea efectelor acestor atacuri, și 
au în vedere aceste soluții în ceea ce 
privește formularea tuturor propunerilor.

Or. en


