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Amendamentul 34
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Referirea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

articolul 83 alineatul (1), articolul 16 și articolul 83 alineatul (1),

Or. en

Amendamentul 35
Ioan Enciu

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 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, Comisia, Eurojust, Europol, 
Agenția Europeană pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a 
Datelor (ENISA), pentru a permite o 
abordare comună și cuprinzătoare la 
nivelul Uniunii Europene.

Or. ro

Amendamentul 36
Ioan Enciu
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Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Atacurile împotriva sistemelor 
informatice, în special ca urmare a 
criminalității organizate, constituie o 
amenințare din ce în ce mai mare, atât la 
nivelul Uniunii Europene, cât și 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 creării 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 o mai bună 
cooperare și coordonare la nivel 
internațional.

Or. ro

Amendamentul 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Atacurile împotriva sistemelor 
informatice, cel puțin ca urmare a 
criminalității organizate, constituie o 
amenințare din ce în ce mai mare și se 
manifestă o îngrijorare crescândă în fața 
posibilității de atacuri teroriste 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, 



AM\890251RO.doc 5/61 PE480.665v01-00

RO

securitate și justiție, necesitând, prin 
urmare, o reacție la nivelul Uniunii 
Europene.

necesitând, prin urmare, o reacție la nivelul 
Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 38
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendament

(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. 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, cum ar fi 
rețelele „botnet”, caracterizate de 
infectarea, prin intermediul unui program 
informatic, a unui număr semnificativ de 
sisteme informatice, în vederea controlării 
acestora și a utilizării lor în scopul 
realizării unor atacuri informatice de 
mari proporții.

Or. ro

Amendamentul 39
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre ar trebui să prevadă 
sancțiuni pentru atacurile împotriva 

(6) Statele membre ar trebui să prevadă 
mecanisme de combatere și prevenire, 
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sistemelor informatice. Sancțiunile 
prevăzute în acest scop ar trebui să fie 
eficace, proporționale și disuasive.

precum și sancțiuni pentru atacurile 
împotriva sistemelor informatice. 
Sancțiunile prevăzute în acest scop ar 
trebui să fie eficace, proporționale și 
disuasive.

Or. ro

Amendamentul 40
Jan Mulder

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) 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 și ar 
putea include pedeapsa cu închisoarea 
și/sau sancțiuni financiare.

Or. en

Amendamentul 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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) Statele membre ar trebui să prevadă 
sancțiuni pentru atacurile împotriva 
sistemelor informatice. Sancțiunile 
prevăzute în acest scop ar trebui să fie 
proporționale.

Or. fr
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Amendamentul 42
Marian-Jean Marinescu

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) Statele membre ar trebui să prevadă 
măsuri eficiente de prevenire a atacurilor 
împotriva sistemelor informatice și
sancțiuni pentru atacurile împotriva 
sistemelor informatice. Statele membre și 
Uniunea ar trebui să asigure un cadru 
cuprinzător în ceea ce privește prevenirea, 
inițierea cetățenilor în domeniul 
securității informatice ca parte a întregii 
programe în materie de competențe 
digitale. Sancțiunile prevăzute în acest 
scop ar trebui să fie eficace, proporționale 
și disuasive.

Or. en

Amendamentul 43
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. În eventualitatea unui „caz minor” ar 
trebui să fie posibilă renunțarea la 
sancțiuni. Se poate vorbi de un „caz 
minor”, de exemplu atunci când dauna 
asociată unei încălcări și/sau pericolul 
pentru interesele publice sau private, 
asociat acesteia, cum ar fi integritatea 
unui sistem informatic sau de date 
informatice sau integritatea, drepturile 
sau alte interese ale unei persoane este 
minoră sau de asemenea natură, încât nu 
este necesară impunerea unei sancțiuni 
de drept penal în limite legale sau o 
justificare de răspundere penală.
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Or. de

Justificare

O definiție a unui „caz minor” ar trebui inclusă, în principal, la articolul 2. O explicație 
suplimentară privind o noțiune juridică neclară cum este aceea a „cazului minor” este totuși 
absolut necesară, în considerente, și oferă practicii juridice informații cu privire la domeniul 
de aplicare.

Amendamentul 44
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este necesar să se prevadă sancțiuni
mai severe în cazul comiterii unui atac 
împotriva unui sistem informatic de către o 
organizație criminală, astfel cum este 
definită în Decizia-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 privind 
lupta împotriva crimei organizate, în cazul 
în care atacul lansat este la scară largă sau 
fapta este comisă prin disimularea 
identității reale a autorului și provocarea de 
prejudicii deținătorului de drept al 
identității. Este, de asemenea, oportun să se 
prevadă sancțiuni mai severe atunci când 
un astfel de atac a cauzat daune grave sau a 
afectat interese esențiale.

(7) Este necesar să se prevadă sancțiuni 
mai severe în cazul comiterii unui atac 
împotriva unui sistem informatic de către o 
organizație criminală, astfel cum este 
definită în Decizia-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 privind 
lupta împotriva crimei organizate, în cazul 
în care atacul lansat este la scară largă, spre 
exemplu prin utilizarea de rețele „botnet”
sau fapta este comisă prin disimularea 
identității reale a autorului și provocarea de 
prejudicii deținătorului de drept al 
identității. Este, de asemenea, oportun să se 
prevadă sancțiuni mai severe atunci când 
un astfel de atac a cauzat daune grave, a 
afectat infrastructuri critice sau interese 
esențiale.

Or. ro

Amendamentul 45
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 10
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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

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 sistemelor 
informatice, cu condiția ca operatorul sau 
vânzătorul sistemului să fie pe deplin 
informat, și la timp, în legătură cu 
vulnerabilitatea sau în situația în care 
reținerea unei autorizații de acces la un 
sistem constituie în sine un abuz de drept.

Or. en

Justificare

Acest AM asigură protecție pentru persoanele care denunță nereguli, care, potrivit experților 
de securitate IT, reprezintă o funcție vitală a modului în care funcționează sistemul imunitar 
IT mondial. Raportorul propune legalizarea accesului „potrivit prevederilor legii” în locul 
celui „autorizat”, fapt care merge în direcția bună, însă această directivă reprezintă legea 
care ar trebui să precizeze în mod clar ce este permis și ce nu. Ultima parte a propoziției se 
bazează pe amendamentul 7 al raportorului.

Amendamentul 46
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezenta directivă nu își propune să 
impună răspunderea 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 acoperă 
măsurile luate pentru asigurarea 
securității sistemelor informatice, de 
exemplu, capacitatea unui sistem 
informatic de a rezista la acte 
infracționale, astfel cum sunt definite în 
prezenta directivă sau pentru a dispune de 
instrumente utilizate sau destinate 
utilizării în vederea consolidării 
capacităților de rezistență. De asemenea, 
aceasta nu își propune să impună 
răspundere penală, în cazul în care sunt 
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întrunite criteriile obiective ale 
infracțiunilor enumerate în prezenta 
directivă, dar faptele sunt comise fără 
intenția de a săvârși o infracțiune.

Or. fr

Amendamentul 47
Monika Hohlmeier

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 își propune să 
impună răspundere penală în cazul în care 
criteriile obiective privind infracțiunile 
prevăzute în prezenta directivă sunt 
îndeplinite, însă faptele penale sunt comise 
fără intenția de a săvârși o infracțiune, cum 
ar fi pentru testarea în conformitate cu 
prevederile legii sau protejarea sistemelor 
informatice sau în cazul în care reținerea 
unei autorizații de acces la un sistem 
constituie în sine un abuz de drept.

Or. en

Amendamentul 48
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezenta directivă întărește importanța 
rețelelor, cum ar fi G8 sau rețeaua de 
puncte de contact, disponibile 24 de ore din 
24 și 7 zile din 7, a Consiliul Europei, 
pentru a face schimb de informații în 
vederea asigurării acordării de asistență 
imediată necesară în cercetările sau 

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

urmăririle de infracțiuni legate de sisteme 
și date informatice sau în colectarea de 
probe în format electronic privind o 
infracțiune. Având în vedere viteza cu care 
pot fi realizate atacurile la scară largă, 
statele membre ar trebui să fie în măsură să 
răspundă prompt la cererile urgente 
adresate de această rețea de puncte de 
contact. Această asistență ar trebui să 
includă facilitarea sau efectuarea directă a 
următoarelor măsuri: furnizarea de 
consultanță tehnică, inclusiv în ceea ce 
privește restaurarea funcționalității 
sistemelor informatice, conservarea 
datelor, în conformitate cu principiile de 
protecție a datelor cu caracter personal, 
colectarea de probe, furnizarea de 
informații juridice, precum și localizarea și 
identificarea suspecților.

Or. ro

Amendamentul 49
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Este necesar să se culeagă date 
referitoare la faptele penale care fac 
obiectul prezentei directive, pentru a se 
obține o imagine mai completă a problemei 
la nivelul Uniunii și a se contribui, astfel, 
la formularea unor răspunsuri mai eficace.
Datele privind atacurile împotriva 
sistemelor informatice sunt puține 
deoarece niciun stat membru nu 
colectează date privind aceste atacuri. 
Deoarece metodele de colectare a datelor 
sunt diferite, statele membre care 
colectează astfel de date nu pot sa le 
compare cu datele colectate de alte state 
membre. În plus, aceste date vor permite 
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agențiilor specializate, precum Europol și 
Agenția Europeană pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a Datelor să 
evalueze mai bine amploarea criminalității 
informatice și gradul de securitate a 
rețelelor și informațiilor în Europa.

Or. lt

Amendamentul 50
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Este, de asemenea, necesar să se 
promoveze și să se îmbunătățească 
cooperarea dintre furnizorii de servicii, 
producătorii, autoritățile de aplicare a 
legii și autoritățile judiciare, în special în 
ceea ce privește siguranța și 
previzibilitatea, precum și drepturile 
persoanelor suspectate și acuzate, 
prezumția de nevinovăție și căile de atac 
judiciare. Cooperarea ar trebui să 
includă, de exemplu, sprijinul acordat de 
furnizorii de servicii pentru a închide, 
total sau parțial, sistemele sau funcțiile 
ilegale, în conformitate cu legislația în 
vigoare.

Or. ro

Amendamentul 51
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. În vederea combaterii eficiente a 
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criminalității informatice este necesară, 
de asemenea, creșterea rezilienței 
sistemelor informatice prin protejarea lor 
mai eficientă împotriva atacurilor și prin 
stabilirea unor stimulente adecvate în 
acest sens. În această privință, stabilirea 
unor standarde minime și a 
responsabilității vânzătorilor și 
operatorilor ar trebui să joace un rol 
central în asigurarea protecției 
corespunzătoare a sistemelor informatice . 
Prin urmare, lupta Uniunii și a statelor 
membre pentru combaterea criminalității 
informatice va avea un impact, numai 
dacă prezenta directivă este însoțită de 
măsuri preventive împotriva unor astfel de 
infracțiuni, adoptate în conformitate cu 
articolul 67 alineatul (3) și articolul 84 al 
Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Acesta este amendamentul 9 primit de la raportor, cu stimulentele și responsabilitățile 
adăugate. Dacă nu se intervine decât în ceea ce privește standardele, în lipsa punerii în 
aplicare și a stimulentelor, ne vom afla în aceeași situație ca înainte. Vânzătorii și operatorii 
de sisteme IT care afectează grav starea tehnicilor de securitate sau refuză repararea 
defecțiunilor cunoscute ar trebui făcuți răspunzători pentru acest fapt, incluzând răspunderea 
penală în cazuri grave.

Amendamentul 52
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Statele membre ar trebui să 
considere ca fiind obligația lor de 
diligență protejarea propriilor sisteme 
informatice și a datelor pe care acestea le 
conțin. Trebuie garantat un nivel de 
protecție rezonabil împotriva 
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amenințărilor și vulnerabilităților care pot 
fi identificate în mod rezonabil. Costurile 
și taxele de protecție ar trebui să reflecte 
eventualele prejudicii cauzate de un atac 
cibernetic împotriva persoanelor vizate.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament este inspirat din amendamentul 10 al doamnei Hohlmeier, dar conține 
și diferențe în ceea ce privește anumite puncte.

Amendamentul 53
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. Statele membre ar trebui să aibă în 
vedere protecția sistemelor lor informatice 
și a datelor asociate ca fiind parte a 
obligației lor de diligență. Trebuie 
garantat un nivel adecvat de protecție 
împotriva amenințărilor care pot fi 
identificate în mod rezonabil. Costurile și 
taxele de protecție ar trebui să fie 
proporționale cu eventualul prejudiciu 
cauzat celor afectați.

Or. en

Amendamentul 54
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. Uniunea Europeană și statele 
membre ar trebui să aibă în vedere 
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protejarea sistemelor lor informatice și a 
datelor conexe și să ofere un nivel înalt de 
protecție împotriva amenințărilor sau 
vulnerabilităților identificabile. Costurile 
și obligațiile asumate pentru această 
protecție ar trebui să fie proporționale cu 
daunele eventuale provocate celor afectați 
de atacurile împotriva sistemelor 
informatice.

Or. ro

Amendamentul 55
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. Statele membre ar trebui să aibă în 
vedere protecția sistemelor lor informatice 
și a datelor asociate. Trebuie garantat un 
nivel de protecție rezonabil împotriva 
amenințărilor și vulnerabilităților care pot 
fi identificate în mod rezonabil. Costurile 
și taxele de protecție ar trebui să fie 
proporționale cu eventualul prejudiciu 
cauzat celor afectați.

Or. en

Justificare

Acesta este amendamentul 10 primit de la raportor, în care a fost eliminată „obligația de 
solicitudine” și au fost adăugate vulnerabilitățile. Amenințările sunt extrem de dificil de 
identificat și ar putea apărea de oriunde, de aceea este necesar ca protecția să fie centrată pe 
vulnerabilități.

Amendamentul 56
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 12b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. Statele membre ar trebui, în egală 
măsură, să ia măsuri corespunzătoare 
pentru a obliga persoanele juridice care 
exploatează sau furnizează sisteme 
informatice pe teritoriul acestora să 
protejeze datele de care sunt responsabile 
împotriva infracțiunilor vizate de prezenta 
directivă. Persoanele juridice ar trebui să 
garanteze un nivel de protecție adecvat 
împotriva amenințărilor și 
vulnerabilităților care pot fi identificate în 
mod rezonabil. Statele membre trebuie să 
se asigure că o persoană juridică care a 
omis să furnizeze un nivel de protecție 
rezonabil, iar, drept urmare, prejudiciul 
cauzat de omisiune este considerabil, 
poate face obiectul unor sancțiuni severe 
și poate fi urmărită penal pentru 
neglijență.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament este inspirat din amendamentul 11 al doamnei Hohlmeier, dar conține 
și diferențe în ceea ce privește anumite puncte.

Amendamentul 57
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. Statele membre ar trebui, în egală 
măsură, să ia măsuri corespunzătoare 
pentru a obliga persoanele juridice din 
cadrul jurisdicțiilor lor să protejeze datele 
personale încredințate lor împotriva 
infracțiunilor vizate de prezenta directivă, 
care sunt deja prevăzute de legislația UE 
privind telecomunicațiile și protecția 
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datelor. Persoanele juridice ar trebui să 
garanteze un nivel de protecție adecvat 
împotriva amenințărilor care pot fi 
identificate în mod rezonabil, în 
conformitate cu progresele tehnologice, 
pentru sectoarele specifice și situațiile de 
prelucrare a datelor specifice. Costurile și 
taxele de protecție ar trebui să fie 
proporționale cu eventualul prejudiciu 
cauzat celor afectați. În cazul în care o 
persoană juridică nu a asigurat în mod 
clar un nivel de protecție adecvat și dauna 
provocată drept rezultat al lipsei unei 
astfel de protecții este considerabilă, 
statele membre trebuie să se asigure că 
este posibilă punerea sub urmărire penală 
a acelei persoane juridice.

Or. en

Justificare

În manipularea datelor cu caracter personal, persoanele juridice sunt răspunzătoare pentru 
protecția acestora la un nivel corespunzător în contextul amenințărilor identificabile în mod 
rezonabil. Acest aspect este deja prevăzut în Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice, Directiva 95/46/CE privind protecția datelor și în propunerea de 
regulament privind protecția generală a datelor COM(2012)0011 (printre altele, articolele
22, 30). În situația în care nu vor furniza acest nivel de protecție, statele membre ar trebui să 
se asigure că este posibilă punerea sub urmărire penală a acestei persoane juridice.

Amendamentul 58
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12c. Agenția Europeană pentru 
Securitatea Rețelelor Informatice și a 
Datelor (ENISA) ar trebui să 
îndeplinească un rol cheie în ceea ce 
privește oferirea către statele membre și 
către instituțiile și organele Uniunii 
Europene a expertizei de ordin tehnic în 
domeniul prevenirii și combaterii 
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atacurilor împotriva sistemelor 
informatice, în conformitate cu mandatul 
sau. În acest sens, ENISA ar trebui să 
ofere consultanță statelor membre în ceea 
ce privește instituirea și funcționarea 
punctelor de contact naționale și a 
Echipelor de Intervenție în caz de Atacuri 
Informaționale (CERT). De asemenea, 
ENISA ar trebui să primească din partea 
statelor membre date statistice referitoare 
la faptele menționate în prezenta directivă 
și să elaboreze, pe baza acestora și pe baza 
altor informații relevante, rapoarte și 
recomandări cu privire la situația 
securității sistemelor și datelor 
informatice.

Or. ro

Amendamentul 59
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12c. În plus, este necesară favorizarea și 
îmbunătățirea cooperării dintre prestatorii 
de servicii, producătorii și organele 
însărcinate cu aplicarea legilor, 
respectând pe deplin statul de drept, în 
ceea ce privește în mod special securitatea
juridică, precum și drepturile persoanelor 
suspectate și ale persoanelor învinuite și, 
în special, prezumția de nevinovăție și 
dreptul la o cale de atac judiciară. În plus, 
este necesar ca într-un stat de drept 
persoanele însărcinate cu aplicarea 
legilor să respecte statul de drept sus-
menționat.

Or. fr
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Justificare

Prezentul amendament este inspirat din amendamentul 12 al doamnei Hohlmeier, dar conține 
diferențe în ceea ce privește ultima parte a respectivului amendament. De asemenea, sunt 
reamintite anumite principii.

Amendamentul 60
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12c. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să ia măsuri adecvate pentru a 
obliga persoanele juridice din cadrul 
jurisdicțiilor lor care exploatează sau 
furnizează sisteme informatice, să asigure 
protecție împotriva infracțiunilor vizate de 
prezenta directivă. Persoanele juridice ar 
trebui să garanteze un nivel de protecție 
adecvat împotriva amenințărilor și 
vulnerabilităților care pot fi identificate în 
mod rezonabil. O astfel de protecție ar 
trebui să fie proporțională cu eventualul 
prejudiciu cauzat celor afectați. În cazul
în care o persoană juridică nu a garantat 
în mod clar un nivel de protecție rezonabil 
și dauna provocată drept rezultat al lipsei 
unei astfel de protecții este considerabilă, 
statele membre trebuie să se asigure că 
sunt posibile impunerea de sancțiuni 
disuasive și urmărirea penală a persoanei 
juridice pentru neglijență.

Or. en

Justificare

Acest amendament adaugă vulnerabilitățile și înlocuiește sintagma „informațiile încredințate 
lor”, care se adresează exclusiv operatorilor, cu „care operează sau furnizează sisteme 
informatice” cu scopul de a se adresa, de asemenea, vânzătorilor. Elimină noțiunea 
„personal”, deoarece în această directivă nu numai datele personale ar trebui protejate, ci 
toate datele, și adaugă „neglijență” și „sancțiuni disuasive” pentru situațiile în care 
neasigurarea unei protecții rezonabile a cauzat prejudicii considerabile. Acest lucru ar 
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elimina actualele licențe pentru software„ca atare”, care exonerează vânzătorul de orice 
răspundere.

Amendamentul 61
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12c. În plus, este necesară favorizarea și 
îmbunătățirea cooperării dintre prestatorii 
de servicii, producători, organele de 
aplicare a legii și autoritățile judiciare, 
respectând pe deplin statul de drept, în 
special în ceea ce privește certitudinea
juridică și predictibilitatea, precum și 
drepturile persoanelor suspectate și 
acuzate, precum prezumția de nevinovăție 
și căile de atac judiciare. Aceasta ar 
trebui să includă, spre exemplu, suportul 
din partea furnizorilor de servicii în 
efortul de a conserva eventuale probe, de 
a furniza elemente pentru identificarea 
făptuitorilor și, în ultimă instanță, de a 
închide sistemele sau funcțiile ilegale.

Or. en

Justificare

Cooperarea dintre serviciul privat și sectorul public este esențială pentru o luptă eficientă 
împotriva atacurilor cibernetice.

Amendamentul 62
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 12d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12d. Fără a aduce atingere cooperării 
voluntare dintre persoanele juridice, 
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precum cea dintre prestatorii de servicii și 
producători, pe de o parte, și dintre 
organele însărcinate cu aplicarea legilor 
și autoritățile judiciare, pe de altă parte, 
statele membre ar trebui să dea o definiție 
a cazurilor în care intenția de a săvârși o 
infracțiune poate rezulta din omisiunea de 
a acționa.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament este inspirat din amendamentul 13 al doamnei Hohlmeier, dar conține 
diferențe în ceea ce privește ultima parte a respectivului amendament pentru a-l face mai 
coercitiv.

Amendamentul 63
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 12d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12d. În plus, este necesară favorizarea și 
îmbunătățirea cooperării dintre prestatorii 
de servicii, producători, organele de 
aplicare a legii și autoritățile judiciare, 
respectând pe deplin statul de drept, în 
special în ceea ce privește certitudinea
juridică și predictibilitatea, precum și 
drepturile persoanelor suspectate și 
acuzate, precum prezumția de nevinovăție 
și căile de atac judiciare.

Or. en

Justificare

Acesta este amendamentul 12 primit de la raportor, din care a fost eliminată ultima 
propoziție. Închiderea (presupuselor) „sisteme ilegale” este un demers extrem de riscant, în 
prezent realizat adesea în lipsa unor proceduri adecvate privind statul de drept, și care, prin 
urmare, introduce conceptul de „activități polițienești privatizate”. Acest aspect ar trebui 
abordat în contextul viitoarei inițiative a Comisiei privind comunicarea și eliminarea 
(anunțată pentru 2012 în Programul de lucru al Comisiei).
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Amendamentul 64
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 12e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12e. Pentru a combate în mod eficient
criminalitatea cibernetică, este, de 
asemenea, necesar să se sporească 
reziliența sistemelor informatice pentru a 
fi protejate mai eficient împotriva 
atacurilor, și să se adopte măsuri 
corespunzătoare în acest sens. În această 
privință, un rol principal ar trebui să îl 
joace aplicarea unor norme minime și a 
răspunderii penale a operatorilor și a 
furnizorilor, cu scopul de a proteja în mod 
adecvat sistemele informatice. Prin 
urmare, lupta Uniunii și a statelor 
membre împotriva criminalității 
cibernetice va fi eficace doar dacă 
prezenta directivă este însoțită de măsuri 
preventive împotriva acestor infracțiuni, 
adoptate în conformitate cu articolul 67 
alineatul (3) și cu articolul 84 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 65
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Lacunele și diferențele considerabile 
existente în legislațiile statelor membre în 
domeniul atacurilor împotriva sistemelor 
informatice pot crea obstacole în calea 
luptei împotriva criminalității organizate și 

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

terorismului și pot îngreuna desfășurarea 
unei cooperări judiciare și polițienești 
eficace în acest domeniu. Dat fiind 
caracterul transnațional, care nu ține seama 
de frontiere, al sistemelor informatice 
moderne, atacurile împotriva acestor 
sisteme sunt de natură transfrontalieră, 
subliniind nevoia urgentă de a se face în 
continuare demersuri pentru armonizarea 
legislațiilor penale în acest domeniu. În 
plus, coordonarea urmăririi penale în 
cazurile de atacuri împotriva sistemelor 
informatice ar trebui să fie facilitată de 
adoptarea Deciziei-cadru 2009/948/JAI a 
Consiliului privind prevenirea și 
soluționarea conflictelor de competențe în 
procedura penală. De asemenea, Uniunea 
Europeană ar trebui să urmărească 
ameliorarea cooperării la nivel 
internațional în domeniul securității 
rețelelor, sistemelor și datelor informatice 
și să se asigure că orice acord 
internațional care implică schimbul de 
date ia în considerare securitatea 
transferului și a stocării datelor.

Or. ro

Amendamentul 66
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Lacunele și diferențele considerabile 
existente în legislațiile statelor membre în 
domeniul atacurilor împotriva sistemelor 
informatice pot crea obstacole în calea 
luptei împotriva criminalității organizate și 
terorismului și pot îngreuna desfășurarea 
unei cooperări judiciare și polițienești 
eficace în acest domeniu.  Dat fiind 
caracterul transnațional, care nu ține seama 
de frontiere, al sistemelor informatice 

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

moderne, atacurile împotriva acestor 
sisteme sunt de natură transfrontalieră, 
subliniind nevoia urgentă de a se face în 
continuare demersuri pentru armonizarea 
legislațiilor penale în acest domeniu.  În 
plus, coordonarea urmăririi penale în 
cazurile de atacuri împotriva sistemelor
informatice ar trebui să fie facilitată de 
adoptarea Deciziei-cadru 2009/948/JAI a 
Consiliului privind prevenirea și 
soluționarea conflictelor de competențe în 
procedura penală. De asemenea, trebuie 
aplicată urgent Declarația Parlamentului 
European din 23 iunie 2010 privind 
crearea unui sistem european de alertă 
rapidă (SEAR) împotriva pedofililor și a 
delincvenților sexuali1, transmisă 
Comisiei Europene;
_______________

1 JO C 236E, 12.8.2011, p. 152.

Or. it

Amendamentul 67
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Lacunele și diferențele considerabile 
existente în legislațiile și procedurile și 
sistemele de drept penal ale statelor 
membre în domeniul atacurilor împotriva 
sistemelor informatice pot crea obstacole în 
calea luptei împotriva criminalității 
organizate și terorismului și pot îngreuna 
desfășurarea unei cooperări polițienești și 
judiciare internaționale eficace în acest 
domeniu, deoarece, în lupta împotriva 
unor astfel de infracțiuni, se poate apela 
la măsuri diferite în mod fundamental.
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subliniind nevoia urgentă de a se face în 
continuare demersuri pentru armonizarea 
legislațiilor penale în acest domeniu. În 
plus, coordonarea urmăririi penale în 
cazurile de atacuri împotriva sistemelor 
informatice ar trebui să fie facilitată de 
adoptarea Deciziei-cadru 2009/948/JAI a 
Consiliului privind prevenirea și 
soluționarea conflictelor de competențe în 
procedura penală.

Dat fiind caracterul transnațional, care nu 
ține seama de frontiere, al sistemelor 
informatice moderne, atacurile împotriva 
acestor sisteme sunt de natură 
transfrontalieră, subliniind nevoia urgentă 
de a se face în continuare demersuri pentru 
armonizarea legislațiilor penale în acest 
domeniu. În plus, coordonarea urmăririi 
penale în cazurile de atacuri împotriva 
sistemelor informatice ar trebui să fie 
facilitată de adoptarea Deciziei-
cadru 2009/948/JAI a Consiliului privind 
prevenirea și soluționarea conflictelor de 
competențe în procedura penală.

Or. lt

Amendamentul 68
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Deoarece obiectivele prezentei 
directive, care asigură sancționarea penală 
eficace, proporțională și disuasivă a 
atacurilor împotriva sistemelor informatice 
în toate statele membre și îmbunătățesc și 
încurajează cooperarea judiciară prin 
eliminarea complicațiilor potențiale, nu 
pot fi atinse la un nivel satisfăcător de 
statele membre, întrucât normele trebuie să 
fie comune și compatibile, și, prin urmare, 
pot fi mai bine atinse la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
menționat la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. Prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
atinge aceste obiective.

(14) Deoarece obiectivele prezentei 
directive, care asigură sancționarea penală 
proporțională a atacurilor împotriva 
sistemelor informatice, cel puțin atunci 
când acestea au intenția de a săvârși o 
infracțiune, în toate statele membre și 
îmbunătățesc și încurajează cooperarea 
judiciară, nu pot fi atinse la un nivel 
satisfăcător de statele membre, întrucât 
normele trebuie să fie comune și 
compatibile, și, prin urmare, pot fi mai bine 
atinse la nivelul Uniunii Europene, aceasta 
poate adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității menționat la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. Prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru a atinge aceste 
obiective.

Or. fr
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Amendamentul 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Orice date cu caracter personal 
prelucrate în contextul punerii în aplicare a 
prezentei directive ar trebui protejate în 
conformitate cu normele prevăzute de 
Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
din 27 noiembrie 2008 privind protecția 
datelor cu caracter personal prelucrate în 
cadrul cooperării polițienești și judiciare în 
materie penală cu privire la acele activități 
de prelucrare care intră sub incidența 
acesteia, precum și de 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.

(15) Orice date cu caracter personal 
prelucrate în contextul punerii în aplicare a 
prezentei directive ar trebui protejate în 
conformitate cu normele prevăzute de 
Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
din 27 noiembrie 2008 privind protecția 
datelor cu caracter personal prelucrate în 
cadrul cooperării polițienești și judiciare în 
materie penală cu privire la acele activități 
de prelucrare care intră sub incidența 
acesteia, precum și de 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.
Prezenta directivă trebuie să respecte, de 
asemenea, Directiva 95/46/CE1, precum și 
Convenția pentru protecția persoanelor 
fizice în privința prelucrării automate a 
datelor cu caracter personal a Consiliului 
Europei din 28 ianuarie 1981; în plus, 
aceasta ar trebui să țină cont de 
recomandările Comitetului de Miniștri al 
Consiliului Europei nr. R (87)15 de 
reglementare a utilizării datelor cu 
caracter personal în sectorul polițienesc și 
nr. R(95)4 privind protecția datelor cu 
caracter personal în domeniul serviciilor 
de telecomunicații, având în vedere în 
mod special serviciile telefonice.
_________________

1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
24 octombrie 1995 privind protecția 
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persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date (JO L 281, 
23.11.1995, p. 31).

Or. fr

Amendamentul 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene, inclusiv protecția 
datelor cu caracter personal, libertatea de 
exprimare și de informare, dreptul la un 
proces echitabil, prezumția de nevinovăție 
și drepturile la apărare, precum și 
principiile legalității și proporționalității 
infracțiunilor și sancțiunilor. În special, 
prezenta directivă urmărește să asigure
respectarea deplină a acestor drepturi și 
principii și trebuie transpusă în mod 
corespunzător.

(16) Prezenta directivă trebuie să respecte
libertățile și drepturile fundamentale și 
principiile recunoscute în special de Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene și de Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, inclusiv protecția datelor cu 
caracter personal, respectarea vieții 
private, libertatea de exprimare și de 
informare, dreptul la un proces echitabil, 
prezumția de nevinovăție și drepturile la 
apărare, precum și principiile legalității și 
proporționalității infracțiunilor și 
sancțiunilor. Prezenta directivă trebuie să 
asigure respectarea deplină a acestor 
drepturi și principii și ar trebui transpusă 
în mod corespunzător.

Or. fr

Amendamentul 71
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. Scopul prezentei directive nu este de 
a fi aplicată de către statele membre 
într-un mod care ar fi în contradicție cu 
articolul 2 și articolul 3 alineatele (1) și 
(2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, ale cărui principii trebuie 
aplicate spațiului cibernetic și luptei 
împotriva criminalității cibernetice. 
Aceasta nu poate aduce atingere 
caracterului intangibil al neutralității 
internetului.

Or. fr

Amendamentul 72
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 74
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 2 litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „persoană juridică” înseamnă orice 
entitate care are acest statut în conformitate 
cu legislația aplicabilă, cu excepția statelor 
sau a altor organisme publice aflate în 
exercițiul autorității de stat și a 
organizațiilor internaționale de drept 
public;

(c) „persoană juridică” înseamnă orice 
entitate care are acest statut în conformitate 
cu legislația aplicabilă;

Or. ro

Amendamentul 75
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 2 litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „persoană juridică” înseamnă orice 
entitate care are acest statut în conformitate 
cu legislația aplicabilă, cu excepția statelor 
sau a organismelor publice în exercitarea 
prerogativelor lor de autoritate publică și 
a organizațiilor publice internaționale;

(c) „persoană juridică” înseamnă orice 
entitate care are acest statut în conformitate 
cu legislația aplicabilă

Or. en

Amendamentul 76
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 2 litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „persoană juridică” înseamnă orice 
entitate care are acest statut în conformitate 
cu legislația aplicabilă, cu excepția statelor 
sau a organismelor publice în exercitarea 
prerogativelor lor de autoritate publică și a 
organizațiilor publice internaționale;

(c) „persoană juridică” înseamnă orice 
entitate care are acest statut în conformitate 
cu legislația aplicabilă, cu excepția statelor 
sau a organismelor publice în exercitarea 
prerogativelor lor de autoritate publică și a 
organizațiilor publice internaționale, ceea 
ce nu înseamnă că statele sau alte 
organisme publice ar trebui să poată 
ataca sistemele informatice fără temei 
legal și nerespectând drepturile 
fundamentale;

Or. en

Justificare

Nu dorim să susținem legalizarea activităților de hacking, întrucât acest lucru ar viola 
„dreptul fundamental la integritatea și confidențialitatea sistemelor tehnice informatice”, 
definit ca atare de către Curtea Constituțională din Germania.

Amendamentul 77
Ioan Enciu



AM\890251RO.doc 31/61 PE480.665v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 2 litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 78
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) „fără a avea dreptul” înseamnă accesare 
sau afectare a integrității fără autorizarea 
proprietarului sau a unui alt titular de 
drepturi asupra sistemului sau a unei părți a 
acestuia, numai dacă reținerea unei astfel 
de autorizații constituie în sine un abuz de 
drept sau numai dacă o astfel de accesare 
sau afectare a integrității este permisă în 
temeiul legislației naționale.

Or. en

Justificare

Acesta este AM 17 primit de la raportor, din care a fost eliminat conceptul de „utilizare” 
(mult prea larg, poate include orice). Propunem, de asemenea, clarificarea conceptului „sau 
care nu este permisă în temeiul legislației naționale” pentru a ne asigura că este înțeles ca o 
clauză de exceptare, nu ca o opțiune pentru statele membre să extindă domeniul de aplicare 
al directivei.
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Amendamentul 79
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 80
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) „fără a avea dreptul” înseamnă accesare 
sau afectare a integrității fără autorizarea 
proprietarului sau a unui alt titular de 
drepturi asupra sistemului sau a unei părți a 
acestuia, cu excepția cazului în care 
refuzul unei astfel de autorizări constituie 
un abuz de drept în sine sau cu excepția 
cazului în care o astfel de accesare sau 
afectare a integrității este permisă în 
temeiul legislației naționale.

Or. fr

Amendamentul 81
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 2  litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „caz minor” înseamnă cazul în care 
vina autorului faptei, interesul public 
privind urmărirea penală și urmările 
faptei sunt minore/neînsemnate .

Or. de

Justificare

Întrucât „cazurile minore” constituie un element esențial al acestei directive, articolul 2 ar 
trebui să conțină o definiție suficient de specifică a cazurilor de acest tip.

Amendamentul 82
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 2  litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) „Interceptarea” înseamnă 
ascultarea, urmărirea și controlul 
conținutului comunicărilor, precum și 
investigarea conținutului datelor, în mod 
direct sau indirect, prin utilizarea, cu 
mijloace tehnice, a dispozitivelor 
electronice de ascultare.

Or. de

Justificare

Este necesară o definiție exactă a conceptului de „interceptare”.

Amendamentul 83
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Măsuri preventive

1. Statele membre, în cooperare cu 
Agenția Europeană pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a Datelor, 
promovează bune practici în legătură cu 
securitatea prelucrării datelor și sprijină 
cooperarea între părțile interesate din 
sectorul public și cel privat, prin 
facilitarea schimburilor de informații, 
sensibilizare și dialog cu privire la 
securitatea rețelelor informatice și a 
datelor, incluzând aspecte ale luptei 
împotriva criminalității informatice.

2. Statele membre asigură că în situația 
violării informațiilor personale, 
operatorul și controlorul de date notifică 
fără întârziere nejustificată și, ca regulă 
generală, nu mai târziu de 24 de ore după 
constatare, autoritatea națională 
competentă cu privire la violarea 
informațiilor personale, în conformitate 
cu articolul 4 din Directiva 2002/58/CE 
astfel cum a fost modificată prin Directiva 
2006/24/CE și Directiva 2009/136/CE 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice).
3. Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea protejării infrastructurilor 
critice de atacurile informatice și 
furnizează modalități de blocare totală a 
accesului la ele în situația unui atac 
informatic direct, care le amenință sever 
funcționarea.

Or. en

Amendamentul 84
Alexander Alvaro
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Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că accesarea intenționată, 
fără a avea dreptul, a ansamblului sau a 
unei părți a unui sistem informatic se 
pedepsește ca infracțiune, cel puțin în 
cazurile care nu sunt minore.

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că accesarea intenționată, 
fără a avea dreptul – însemnând 
pătrunderea în ansamblul sau într-o parte 
a unui sistem informatic se pedepsește ca 
infracțiune, cel puțin în cazurile care nu 
sunt minore.

Fiecare stat membru decide ca respectivul 
comportament menționat în alineatul (1) 
să nu fie incriminat decât dacă 
infracțiunea este comisă prin încălcarea 
unei măsuri eficiente de securitate.

Or. en

Amendamentul 85
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că accesarea intenționată, 
fără a avea dreptul, a ansamblului sau a 
unei părți a unui sistem informatic se 
pedepsește ca infracțiune, cel puțin în 
cazurile care nu sunt minore.

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că accesarea intenționată, 
fără a avea dreptul, a ansamblului sau a 
unei părți a unui sistem informatic se 
pedepsește ca infracțiune, cel puțin în 
cazurile în care faptele iau naștere dintr-o 
intenție de a săvârși o infracțiune și au 
consecințe grave și dăunătoare pentru 
existența și funcționarea sistemului 
informatic sau sistemelor informatice.
Comportamentul vizat la primul alineat 
nu trebuie să fie considerat infracțiune, 
cu excepția cazului în care o infracțiune 
este comisă împotriva unei măsuri de 
securitate, dacă operatorul sau furnizorul 
sistemului nu a fost informat în mod 
complet, și nici în timp util cu privire la 
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vulnerabilitatea sistemului informatic.

Or. fr

Amendamentul 86
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că accesarea intenționată, 
fără a avea dreptul, a ansamblului sau a 
unei părți a unui sistem informatic se 
pedepsește ca infracțiune, cel puțin în 
cazurile care nu sunt minore.

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că accesarea intenționată, 
fără a avea dreptul – însemnând 
pătrunderea în ansamblul sau într-o parte 
a unui sistem informatic – se pedepsește ca 
infracțiune, cel puțin în cazurile care nu 
sunt minore. Comportamentul menționat 
în alineatul (1) este incriminat numai 
dacă infracțiunea este comisă prin 
încălcarea unei măsuri de securitate și 
numai dacă operatorul sau vânzătorul 
sistemului nu este pe deplin și la timp 
informat în legătură cu vulnerabilitatea 
acestuia.

Or. en

Justificare

Acestea se bazează pe AM 20 primit de la raportor, cu două modificări: 1) nu oferă statelor 
membre libertatea de a defini conceptul de prag de încălcare a unei măsuri de securitate, 
ceea ce garantează că, de exemplu, utilizarea rețelelor wifi publice și deschise din vecinătate 
nu reprezintă o infracțiune. 2) Adaugă „numai dacă operatorul sau vânzătorul de sistem nu 
este informat în legătură cu vulnerabilitatea după aceea”. Acestea sunt preluate din AM 
nostru privind protecția pentru persoanele care denunță nereguli.

Amendamentul 87
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că accesarea intenționată, 
fără a avea dreptul, a ansamblului sau a 
unei părți a unui sistem informatic se 
pedepsește ca infracțiune, cel puțin în 
cazurile care nu sunt minore.

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că accesarea intenționată –
însemnând pătrunderea în ansamblul sau 
într-o parte a unui sistem informatic – fără 
a avea dreptul se pedepsește ca infracțiune, 
cel puțin în cazurile care nu sunt minore.

Fiecare stat membru poate decide ca 
respectivul comportament menționat în 
alineatul (1) să nu fie incriminat ca 
infracțiune decât dacă infracțiunea este
comisă prin încălcarea unei măsuri de 
securitate.

Or. en

Amendamentul 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că perturbarea gravă sau 
întreruperea funcționării unui sistem 
informatic prin introducerea, transmiterea, 
periclitarea, ștergerea, deteriorarea, 
modificarea, eliminarea datelor informatice 
sau prin a le face inaccesibile, atunci când 
fapta este comisă fără a avea dreptul, se 
pedepsește ca infracțiune, cel puțin în 
cazurile care nu sunt minore.

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că perturbarea gravă sau 
întreruperea intenționată a funcționării unui 
sistem informatic prin introducerea, 
transmiterea, periclitarea, ștergerea, 
deteriorarea, modificarea, eliminarea 
datelor informatice sau prin a le face 
inaccesibile, atunci când fapta este comisă 
fără a avea dreptul, se pedepsește ca 
infracțiune, cel puțin în cazurile în care
faptele iau naștere dintr-o intenție de a 
săvârși o infracțiune și au consecințe 
grave și dăunătoare pentru existența și 
funcționarea sistemului informatic sau 
sistemelor informatice.

Or. fr
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Amendamentul 89
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că fapta săvârșită 
intenționat și fără drept, care constă în 
ștergerea, periclitarea, deteriorarea, 
modificarea, eliminarea datelor informatice 
dintr-un sistem informatic sau în a le face 
inaccesibile se pedepsește ca infracțiune, 
cel puțin în cazurile care nu sunt minore.

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că fapta săvârșită 
intenționat și fără drept, care constă în 
ștergerea, periclitarea, deteriorarea, 
modificarea, eliminarea datelor informatice 
dintr-un sistem informatic sau în a le face 
inaccesibile se pedepsește ca infracțiune, 
cel puțin în cazurile în care faptele iau 
naștere dintr-o intenție de a săvârși o 
infracțiune și au consecințe grave și 
dăunătoare pentru existența și 
funcționarea sistemului informatic sau 
sistemelor informatice.

Or. fr

Amendamentul 90
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că fapta săvârșită 
intenționat și fără drept, care constă în 
ștergerea, periclitarea, deteriorarea, 
modificarea, eliminarea datelor informatice 
dintr-un sistem informatic sau în a le face 
inaccesibile se pedepsește ca infracțiune.

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că fapta săvârșită 
intenționat și fără drept, care constă în 
ștergerea, periclitarea, deteriorarea, 
modificarea, eliminarea datelor informatice 
dintr-un sistem informatic sau în a le face 
inaccesibile se pedepsește ca infracțiune, 
cel puțin în cazurile care nu sunt minore.

Interceptarea se poate referi, de 
asemenea, la o înregistrare. Transmisia 
datelor include perioada de transport al 
datelor, fie prin cablu, fie pe suport radio, 
dintre trimiterea de către emițător și 
recepționarea de către destinatar. Printre 
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mijloacele tehnice se numără dispozitivele 
tehnice care sunt aplicate liniilor de 
transport, precum și dispozitivele pentru 
colectarea și înregistrarea comunicării 
fără fir, inclusiv a software-urilor, 
parolelor și codurilor.

Or. de

Amendamentul 91
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a garanta că interceptarea 
intenționată, prin mijloace tehnice, de 
transmisii private de date informatice către 
un sistem informatic, dinspre acesta sau în 
interiorul acestuia, inclusiv de emisii 
electromagnetice provenite de la un sistem 
informatic care transmit asemenea date 
informatice, se pedepsește ca infracțiune 
dacă este comisă fără a avea dreptul.

În conformitate cu articolul 8 din 
Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale și 
din Carta Drepturilor Fundamentale,
statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a garanta că interceptarea 
intenționată, prin mijloace tehnice, de 
transmisii private de date informatice către 
un sistem informatic, dinspre acesta sau în 
interiorul acestuia, inclusiv de emisii 
electromagnetice provenite de la un sistem 
informatic care transmit asemenea date 
informatice, se pedepsește ca infracțiune 
dacă este comisă fără a avea dreptul, cel 
puțin în cazurile în care faptele iau 
naștere dintr-o intenție de a săvârși o 
infracțiune și au consecințe grave și 
dăunătoare pentru existența și 
funcționarea sistemului informatic sau 
sistemelor informatice.

Or. fr

Amendamentul 92
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a garanta că interceptarea 
intenționată, prin mijloace tehnice, de 
transmisii private de date informatice către 
un sistem informatic, dinspre acesta sau în 
interiorul acestuia, inclusiv de emisii 
electromagnetice provenite de la un sistem 
informatic care transmit asemenea date 
informatice, se pedepsește ca infracțiune 
dacă este comisă fără a avea dreptul.

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a garanta că interceptarea 
intenționată, prin mijloace tehnice, de 
transmisii private de date informatice către 
un sistem informatic, dinspre acesta sau în 
interiorul acestuia, inclusiv de emisii 
electromagnetice provenite de la un sistem 
informatic care transmit asemenea date 
informatice, se pedepsește ca infracțiune 
dacă este comisă fără a avea dreptul, cel 
puțin în cazurile care nu sunt minore.

Or. en

Amendamentul 93
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a garanta că se pedepsesc ca 
infracțiune atunci când sunt comise 
intenționat și fără a avea dreptul, în 
vederea comiterii uneia dintre faptele 
penale menționate la articolele 3-6, 
producerea, vânzarea, achiziționarea în 
vederea utilizării, importul, deținerea, 
distribuirea sau punerea la dispoziție în 
alt mod a:

eliminat

(a) unui dispozitiv, inclusiv program de 
calculator, conceput sau adaptat în 
principal în scopul comiterii oricăreia 
dintre faptele menționate la articolele 3-6;
(b) unei parole de calculator, unui cod de 
acces sau a unor date similare, prin care 
un întreg sistem informatic sau orice 
parte a acestuia poate fi accesat(ă).
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Or. en

Justificare

Așa-numitele „unelte pentru hacking” au, prin natura lor, dublă utilizare și sunt absolut 
necesare pentru testările de securitate. Dacă dorim protecție pentru persoanele care denunță 
nereguli, trebuie să legalizăm posesia și distribuirea acestor unelte. Parolele și codurile de 
acces nu ar trebui privite ca fiind unelte pentru hacking. În cazul în care se pierd, operatorul 
trebuie să-și îmbunătățească urgent măsurile de securitate și să creeze noi parole, exact cum 
fac oamenii când își pierd cheile.

Amendamentul 94
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unui dispozitiv, inclusiv program de 
calculator, conceput sau adaptat în 
principal în scopul comiterii oricăreia 
dintre faptele menționate la articolele 3-6;

(a) unui dispozitiv, inclusiv program de 
calculator, conceput sau adaptat în 
principal în scopul comiterii oricăreia 
dintre faptele menționate la articolele 3-6, 
cu excepția calculatorului;

Or. fr

Amendamentul 95
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 96
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instigarea, complicitatea și tentativa eliminat
1. Statele membre asigură că instigarea și 
complicitatea la infracțiune, menționate 
la articolele 3-7 se pedepsesc ca 
infracțiune.
2. Statele membre asigură că tentativa de 
a comite infracțiuni, menționată la 
articolele 3-6 se pedepsește ca infracțiune.

Or. en

Justificare

Riscăm să incriminăm persoanele care denunță nereguli dacă publicarea vulnerabilităților 
(în situațiile în care vânzătorii sau operatorii nu reacționează) este considerată ca fiind 
instigare sau complicitate. Alineatul ar muta, de asemenea, incriminarea mult în zona de 
dinaintea comiterii efective a unei infracțiuni. Ar fi disproporționat să procedăm astfel având 
în vedere garanțiile pe care le propunem pentru infracțiunile minore etc.

Amendamentul 97
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre asigură că instigarea, 
participarea și complicitatea la comiterea 
uneia dintre infracțiunile menționate la 
articolele 3-7 se pedepsește ca infracțiune.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 98
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a

Responsabilitatea producătorilor

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că producătorii răspund 
penal pentru producerea, lansarea pe 
piață, comercializarea, exploatarea sau 
pentru o problemă de siguranță suficientă 
a produselor și a sistemelor care sunt 
defectuoase sau care prezintă defecte de 
siguranță demonstrate care pot facilita 
atacurile cibernetice sau pierderea de 
date.

Or. fr

Amendamentul 99
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura aplicabilitatea unor 
sancțiuni penale eficace, proporționale și 
disuasive pentru faptele menționate la 
articolele 3-8.

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura aplicabilitatea unor 
sancțiuni penale eficace, proporționale și 
disuasive pentru faptele menționate la 
articolele 3-8, incluzând impunerea de 
amenzi adecvate.

Or. en

Amendamentul 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura aplicabilitatea unor 
sancțiuni penale eficace, proporționale și 
disuasive pentru faptele menționate la 
articolele 3-8.

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura aplicabilitatea unor 
sancțiuni penale proporționale pentru 
faptele menționate la articolele 3-8.

Or. fr

Justificare

Anumiți termeni trebuie eliminați deoarece fac trimitere la punerea în aplicare a legii și nu 
au sens din punct de vedere juridic.

Amendamentul 101
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura aplicabilitatea unor 
sancțiuni penale eficace, proporționale și 
disuasive pentru faptele menționate la 
articolele 3-8.

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura aplicabilitatea unor 
sancțiuni penale eficace, proporționale și 
disuasive pentru faptele menționate la 
articolele 3-6.

Or. en

Justificare

Consecința logică a eliminării articolelor 7 și 8.

Amendamentul 102
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-7 sunt pasibile de 
sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin doi 
ani.

2. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-7 sunt pasibile de 
sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin doi 
ani, incluzând impunerea de amenzi 
adecvate.

Or. en

Amendamentul 103
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-7 sunt pasibile de 
sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin doi 
ani.

2. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-7 sunt pasibile de 
sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de doi ani.

Or. fr

Justificare

Formularea inițială este contradictorie. Această contradicție trebuie eliminată. Este reamintit 
principiul proporționalității sancțiunii penale în raport cu delictul care nu poate fi stabilită și 
pronunțată decât în cadrul unui proces. Acesta trebuie să se bazeze pe determinarea 
materialității faptelor în cadrul unui proces.

Amendamentul 104
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-7 sunt pasibile de 
sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin doi
ani.

2. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-7 sunt pasibile de 
sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin între 
unul și trei ani de condamnare la 
închisoare.

Or. en

Justificare

Nu a fost fundamentată o abatere de la nivelul pedepsei menționată la articolele 6-7 din 
Decizia-cadru 2005/222/JAI privind atacurile împotriva sistemelor informatice.

Amendamentul 105
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Circumstanțe agravante eliminat
1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-7 sunt pasibile 
de sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin cinci 
ani în cazul în care sunt comise în cadrul 
unei organizații criminale, astfel cum 
aceasta este definită în Decizia-cadru 
2008/841/JAI.
2. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-6 sunt pasibile 
de sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin cinci 
ani în cazul în care sunt comise prin 
utilizarea unui instrument conceput 
pentru a lansa atacuri care afectează o 
număr semnificativ de sisteme 



AM\890251RO.doc 47/61 PE480.665v01-00

RO

informatice sau atacuri care provoacă 
pagube considerabile, precum 
întreruperea serviciilor aferente 
sistemului, costuri financiare sau pierderi 
de date cu caracter personal.
3. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-6 sunt pasibile 
de sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin cinci 
ani în cazul în care sunt comise prin 
disimularea identității reale a autorului și 
provocarea de prejudicii deținătorului de 
drept al identității.

Or. en

Amendamentul 106
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-7 sunt pasibile de 
sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin cinci 
ani în cazul în care sunt comise în cadrul 
unei organizații criminale, astfel cum 
aceasta este definită în Decizia-
cadru 2008/841/JAI.

1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-7 sunt pasibile de 
sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cinci ani în 
cazul în care sunt comise în cadrul unei 
organizații criminale, astfel cum aceasta 
este definită în Decizia-
cadru 2008/841/JAI.

Or. fr

Justificare

Formularea inițială este contradictorie. Această contradicție trebuie eliminată. Este reamintit 
principiul proporționalității sancțiunii penale în raport cu delictul care nu poate fi stabilită și 
pronunțată decât în cadrul unui proces. Acesta trebuie să se bazeze pe determinarea 
materialității faptelor în cadrul unui proces.
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Amendamentul 107
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-7 sunt pasibile de 
sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin cinci 
ani în cazul în care sunt comise în cadrul 
unei organizații criminale, astfel cum 
aceasta este definită în Decizia-cadru 
2008/841/JAI.

1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-7 sunt pasibile de 
sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin între 
doi și cinci ani în cazul în care sunt comise 
în cadrul unei organizații criminale, astfel 
cum aceasta este definită în Decizia-cadru 
2008/841/JAI.

Or. en

Justificare

O abatere de la nivelul pedepsei menționată la articolele 6-7 din Decizia-cadru 2005/222/JAI 
privind atacurile împotriva sistemelor informatice nu a fost fundamentată.

Amendamentul 108
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 109
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Formularea inițială este contradictorie. Această contradicție trebuie eliminată. Este reamintit 
principiul proporționalității sancțiunii penale în raport cu delictul care nu poate fi stabilită și 
pronunțată decât în cadrul unui proces. Acesta trebuie să se bazeze pe determinarea 
materialității faptelor în cadrul unui proces.

Amendamentul 110
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu a fost fundamentată o abatere de la nivelul pedepsei menționată la articolele 6-7 din 
Decizia-cadru 2005/222/JAI privind atacurile împotriva sistemelor informatice.

Amendamentul 111
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-6 sunt pasibile 
de sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin cinci 
ani în cazul în care sunt comise prin 
disimularea identității reale a autorului și 
provocarea de prejudicii deținătorului de 
drept al identității.

eliminat

Or. en
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Justificare

Disimularea identității reale a autorului și prejudiciile provocate deținătorului de drept al 
identității nu sunt importante numai pentru pedepsirea infracțiunilor incluse în domeniul de
aplicare al prezentei directive. Infracțiunea menționată anterior, precum și altele relaționate 
cu aceasta, ar trebui abordate mai degrabă și pe termen lung, printr-un instrument orizontal, 
situat dincolo de atacurile împotriva sistemelor informatice.

Amendamentul 112
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că faptele 
menționate la articolele 3-6 sunt pasibile 
de sancțiuni penale privative de libertate 
având o durată maximă de cel puțin cinci 
ani în cazul în care sunt comise prin 
disimularea identității reale a autorului și 
provocarea de prejudicii deținătorului de 
drept al identității.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre asigură că 
sancțiunile menționate la articolul 9 nu se 
aplică infracțiunilor menționate la 
articolele 3-7 atunci când infracțiunile 
sunt comise evident fără intenție, de 
exemplu în perioada de testare sau de 
protecție imediată a sistemelor 
informatice sau în situația în care 
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operatorul sau vânzătorul sistemului este 
pe deplin și la timp informat în legătură 
cu vulnerabilitatea acestuia.

Or. en

Amendamentul 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre trebuie să aibă în 
vedere protecția sistemelor lor informatice 
și a datelor asociate. Ar trebui furnizată o 
protecție acceptabilă împotriva 
amenințărilor și vulnerabilităților 
identificabile în mod rezonabil. O astfel de 
protecție ar trebui să fie proporțională cu 
prejudiciul probabil pentru cei afectați.

Or. en

Justificare

Raportorul a inclus deja stimulente pentru o mai bună securitate în amendamentele 3 și 4 
(considerente). Acestea ar trebui prevăzute într-un articol..

Amendamentul 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Statele membre trebuie să ia măsuri 
adecvate în vederea constrângerii 
persoanelor juridice aflate sub jurisdicția 
lor să protejeze sistemele informatice de 
infracțiunile menționate la articolele 3-7. 
Ar trebui furnizată o protecție acceptabilă 
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împotriva amenințărilor și 
vulnerabilităților identificabile în mod 
rezonabil. O astfel de protecție ar trebui 
să fie proporțională cu prejudiciul 
probabil pentru cei afectați.

Or. en

Justificare

Raportorul a inclus deja stimulente pentru o mai bună securitate în amendamentele 3 și 4 
(considerente). Acestea ar trebui prevăzute într-un articol..

Amendamentul 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) În situația în care persoanele juridice 
nu asigură o protecție acceptabilă, astfel 
cum a fost menționată în alineatele (3b) și 
(3c) împotriva infracțiunilor menționate 
la articolele 3-7, și dacă aceste infracțiuni 
sunt considerate a fi comise cu intenție 
infracțională clară, atunci se va considera 
că aceste infracțiuni au fost comise în 
circumstanțe atenuante în momentul 
aplicării sancțiunilor penale.

Or. en

Justificare

Raportorul a inclus deja stimulente pentru o mai bună securitate în amendamentele 3 și 4 
(considerente). Acestea ar trebui prevăzute într-un articol. Alineatul (3) introduce 
circumstanțe atenuante pentru atacatori care nu au avut decât să învingă măsuri de 
securitate nejustificat de slabe..

Amendamentul 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) Statele membre trebuie să se asigure 
în legătură cu posibilitatea de a aplica 
sancțiuni disuasive sau de a pune sub 
urmărire penală pentru neglijență 
persoanele juridice, în situația în care este 
limpede că acestea nu au asigurat o 
protecție acceptabilă și că pagubele 
provocate astfel sunt considerabile.

Or. en

Justificare

Raportorul a inclus deja stimulente pentru o mai bună securitate în amendamentele 3 și 4 
(considerente). Acestea ar trebui prevăzute într-un articol. Alineatul (3e) introduce conceptul 
de răspundere penală (neglijență) pentru neasigurarea unei securități acceptabile în situații 
în care un atac a provocat prejudicii considerabile.

Amendamentul 118
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Circumstanțe atenuante

1. Statele membre asigură că sancțiunile 
menționate la articolul 9 nu se aplică 
infracțiunilor menționate la articolele 3-7 
atunci când infracțiunile sunt comise 
evident fără intenție, de exemplu în 
perioada de testare sau de protecție 
imediată a sistemelor informatice.
2. Statele membre ar trebui să considere 
protecția sistemelor lor informatice și a 
datelor asociate ca fiind parte a obligației 
lor de diligență. Ar trebui asigurat un 
nivel adecvat de protecție împotriva 
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amenințărilor și defecțiunilor 
identificabile în mod rezonabil.
3. Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea constrângerii operatorilor și 
controlorilor de date aflați sub jurisdicția 
lor să protejeze informațiile împotriva 
infracțiunilor menționate la articolele 3-6 
și să ia măsuri tehnice și organizaționale 
corespunzătoare pentru a asigura o 
securitate adecvată riscurilor reprezentate 
de procesarea și de natura informațiilor 
personale care necesită protecție, având 
în vedere starea actuală și costurile 
implementării lor.
4. Dacă se consideră că un controlor sau 
un procesator de date nu a furnizat o 
protecție adecvată împotriva infracțiunilor 
menționate la articolele 3-6, aceste 
infracțiuni sunt considerate că ar fi fost 
comise în circumstanțe atenuante în 
momentul aplicării sancțiunilor penale.
5. Statele membre trebuie să se asigure în 
legătură cu posibilitatea de a pune sub 
urmărire penală un controlor sau 
procesator de date, în situația în care este 
limpede că acesta nu a asigurat o 
protecție acceptabilă și că a provocat 
pagube prin aceasta.

Or. en

Amendamentul 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că orice persoană juridică 
trasă la răspundere în temeiul articolului 11 
alineatul (1) este pedepsită prin aplicarea 
de sancțiuni eficace, proporționale și 

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că orice persoană juridică 
trasă la răspundere în temeiul articolului 11 
alineatul (1) este pedepsită prin aplicarea 
de sancțiuni proporționale, care să includă 



PE480.665v01-00 56/61 AM\890251RO.doc

RO

disuasive, care să includă amenzi penale 
sau administrative și eventual alte 
sancțiuni, de exemplu:

amenzi penale sau administrative și, 
eventual, alte sancțiuni, de exemplu:

Or. fr

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la articolul 9.

Amendamentul 120
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) excluderea de la dreptul de a primi 
beneficii publice sau ajutor public;

(a) excluderea temporară sau permanentă
de la dreptul de a primi beneficii publice 
sau ajutor public;

Or. ro

Amendamentul 121
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că o persoană juridică 
găsită responsabilă în temeiul articolului 11 
alineatul (2) este pedepsită prin aplicarea 
de sancțiuni sau măsuri eficace, 
proporționale și disuasive.

2. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că o persoană juridică 
găsită responsabilă în temeiul articolului 11 
alineatul (2) este pedepsită prin aplicarea 
de sancțiuni sau măsuri proporționale.

Or. fr

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la articolul 9.
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Amendamentul 122
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de către resortisanți ai acestora sau o 
persoană care își are reședința obișnuită 
pe teritoriul statului membru respectiv sau

(b) de către resortisanți ai acestora sau

Or. de

Justificare

O extindere a competenței judiciare asupra infracțiunilor comise în străinătate de către 
persoane care își au domiciliul într-un alt stat membru se refuză, în principiu.

Amendamentul 123
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. În scopul efectuării schimbului de 
informații referitoare la faptele menționate 
la articolele 3-8 și în conformitate cu 
normele privind protecția datelor, statele 
membre se asigură că dispun de un punct 
de contact național funcțional și utilizează 
rețeaua de puncte de contact operaționale 
disponibile 24 de ore din 24 și șapte zile pe 
săptămână. Statele membre se asigură, de 
asemenea, că dispun de procedurile
necesare astfel încât să poată răspunde, în 
termen de cel mult opt ore, la cererile 
urgente. Un astfel de răspuns trebuie să fie 
eficient și să includă, după caz, facilitarea 
sau efectuarea directă a următoarelor 
măsuri: furnizarea de consultanță 
tehnică, inclusiv în ceea ce privește 
restaurarea funcționalității sistemelor 
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informatice, conservarea datelor în 
conformitate cu principiile de protecție a 
datelor cu caracter personal, colectarea 
de probe, furnizarea de informații juridice 
precum și localizarea și identificarea 
suspecților. Punctele de contact indică sub 
ce formă și în ce termen răspund cererii 
de asistență.

Or. ro

Amendamentul 124
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 125
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2
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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, 
Europol, Eurojust și Agenția Europeană 
pentru Securitatea Rețelelor Informatice 
și a Datelor (ENISA) 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. ro

Amendamentul 126
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că dispun de 
un sistem adecvat pentru înregistrarea, 
producerea și furnizarea de date statistice 
cu privire la faptele menționate la 
articolele 3-8.

1. Statele membre se asigură în legătură cu 
operabilitatea punctelor naționale de 
contact și furnizează un sistem pentru 
înregistrarea, producerea și furnizarea de 
date statistice cu privire la faptele 
menționate la articolele 3-8, punctele 
naționale de contact ocupându-se cu 
cereri de asistență și cu facilitarea 
următoarelor măsuri: furnizarea de 
consultanță tehnică și de informații 
juridice, precum și stabilirea unor 
programe de prevenire și luptă împotriva 
criminalității informatice.

Or. en

Amendamentul 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de directivă
Articolul 15a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a

Formarea

1. Statele membre favorizează cursurile de 
formare care privesc cetățenii și 
contribuie la finanțarea acestora, astfel 
încât aceștia să fie conștienți de atacurile 
care deteriorează un spațiu cibernetic 
liber și sigur și să poată să se apere de 
astfel de atacuri.
2. Statele membre integrează în cadrul 
formării școlare un curs introductiv 
privind instrumentele informatice, 
pericolele pe care le prezintă și metodele 
prin care să se apere de astfel de pericole.

Or. fr

Amendamentul 128
Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15b

Conformitatea nivelului de securitate

1. În cadrul propriei legislații, statele 
membre definesc pentru toate 
instrumentele informatice criterii de 
conformitate privind niveluri minime de 
siguranță.
2. În termen de maximum doi ani de la 
votarea prezentei directive, Comisia 
prezintă o propunere de directivă în care 
să fie definite criterii minime de siguranță 
pentru toate instrumentele informatice 
puse în vânzare pe piața internă.
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Or. fr


