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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea este menită să conducă la un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a 
informației în UE. Raportorul sprijină obiectivele urmărite de propunere și recomandă 
amendamente care vor spori securitatea juridică și vor consolida garanțiile și protecția 
persoanelor și a sferei private a acestora, pentru a asigura că persoanele dețin controlul asupra 
propriilor date cu caracter personal și au încredere în mediul digital, precum și în vederea 
creării unei culturi de gestionare a riscurilor și de îmbunătățire a schimbului de informații 
între actorii din sectorul public și cel privat. 
Amendamentele propuse vizează consolidarea referirii la legislația în domeniul protecției 
datelor, clarificând faptul că „infrastructura critică” nu ar trebui să includă rețelele de 
socializare și magazinele de aplicații online (a se vedea lista modificată din anexa II) și 
garantând respectarea proporționalității, prin sublinierea aspectului civil al întreprinderii: 
majoritatea perturbărilor și a cauzelor comune de deficiențe ale sistemelor nu reprezintă 
atacuri informatice intenționate ai căror autori sunt teroriști, infractori sau spioni externi, ci 
erori umane neintenționate și cauze naturale. Este extrem de important ca UE să nu asocieze 
implementarea legislației propuse cu o militarizare a subiectului, excluzând obiectivele 
industriei de securitate și supraveghere și luând în considerare contextul unei piețe digitale 
globalizate. 
O preocupare majoră continuă să fie cea cu privire la relația dintre sistemul propus și sistemul 
de notificare propus în temeiul regulamentului general privind protecția datelor, precum și la 
coexistența efectivă a acestora, acesta constituind unul dintre motivele pentru care subliniem 
faptul că orice legislație a UE privind securitatea cibernetică ar trebui să urmeze adoptarea 
Regulamentului general privind protecția datelor, și nu să îl preceadă. În plus, ar trebui luate 
în considerare adevăratele implicații financiare și administrative, inclusiv costurile societale 
totale, și nu numai costurile efectuării unei notificări. Companiile de programe informatice 
care realizează programări neglijente, economisind astfel bani prin expunerea clienților lor, nu 
pot fi protejate în toate cazurile de formularea standard din condițiile utilizatorilor prin care se 
declină orice responsabilitate pentru funcționarea defectuoasă a programelor lor informatice. 
Acestea au nevoie de stimulente pentru a garanta că sunt destul de sigure. În cele din urmă, 
conceptele cheie ar trebui clarificate și nu ar trebui să lase loc interpretărilor statelor membre 
(cum ar fi semnificația „administrațiilor publice”, a „impactului semnificativ”, precum și o 
definiție concretă a „criminalității informatice”). 

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dat fiind faptul că cauzele mai 
comune de deficiențe ale sistemelor 
continuă să fie neintenționate, cum ar fi 
cauze naturale sau erori umane, 
infrastructura ar trebui să fie rezilientă 
atât față de perturbările intenționate, cât 
și față de cele neintenționate, iar 
operatorii de infrastructură critică ar 
trebui să proiecteze sisteme bazate pe 
reziliență care sunt operaționale chiar
atunci când alte sisteme neaflate sub 
controlul lor nu funcționează.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Adoptarea la nivelul UE a legislației 
generale privind protecția datelor ar 
trebui să preceadă adoptarea legislației 
privind securitatea cibernetică la nivelul 
UE. Prin urmare, directiva NIS ar trebui 
adoptată doar după adoptarea 
Regulamentului general privind protecția 
datelor.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, prezenta directivă nu aduce 
atingere Directivei 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date și nici 
Directivei 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice sau Regulamentului 
Parlamentului European și Consiliului 
privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date.

De asemenea, prezenta directivă nu aduce 
atingere Directivei 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date și nici 
Directivei 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice sau Regulamentului 
(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. 

Or. en

Justificare

Deși referirea la Regulamentul (CE) nr. 45/2001 există la considerentul 39, ea este necesară 
și aici, în conformitate cu avizul AEPD.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„reziliență cibernetică” înseamnă 
capacitatea unei rețele și a unui sistem 
informatic de a rezista și de a reveni la 
întreaga capacitate operațională în urma 
unor incidente, inclusiv, dar nelimitându-
se la: disfuncții tehnice, pană de curent 
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sau incidente de securitate;

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„incident” înseamnă orice circumstanță sau 
eveniment care are un efect negativ real 
asupra securității și asupra furnizării 
serviciilor esențiale;

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) un cadru de gestionare a riscurilor;

Or. en

Justificare

Obligația de a stabili „un plan de evaluare a riscurilor” este prea limitată, deoarece o astfel 
de formulare nu include alte activități necesare în gestionarea riscurilor la adresa securității 
informației. AEPD recomandă instituirea și menținerea unui cadru de gestionare a riscurilor 
care implică, bineînțeles, și o fază de evaluare a riscurilor.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile competente respectă, în 
ceea ce privește informațiile colectate, 
prelucrate și care au făcut obiectul 
schimbului, cerințele cu privire la 
protecția datelor cu caracter personal 
prevăzute la articolul 17 din Directiva 
95/46/CE.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul rețelei de cooperare, autoritățile 
competente:

În cadrul rețelei de cooperare, autoritățile 
competente, asigurându-se că doar datele 
strict necesare pentru îndeplinirea 
obiectivului sunt colectate și prelucrate și 
că dispozițiile din Regulamentul general 
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privind protecția datelor sunt respectate,:

Or. en

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Datele cu caracter personal sunt 
comunicate doar destinatarilor care 
trebuie să prelucreze aceste date pentru a-
și îndeplini sarcinile în conformitate cu 
un temei juridic adecvat. Datele 
comunicate se limitează la ceea ce este 
necesar pentru îndeplinirea sarcinilor 
acestor destinatari. Este garantată 
respectarea principiului limitării scopului. 
Termenul limită pentru păstrarea acestor 
date este specificat în scopurile 
menționate de prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) criteriile pentru participarea statelor 
membre la sistemul securizat de schimb 
de informații pentru a asigura că un nivel 
înalt de securitate și reziliență este 
garantat de către toți participanții în toate 
etapele prelucrării, inclusiv prin 
intermediul unor măsuri adecvate de 
confidențialitate și securitate în 
conformitate cu articolele 16 și 17 din 
Directiva 95/46/CE și articolele 21 și 22 
din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cadrul alertelor rapide, autoritățile 
competente și Comisia comunică orice 
informații relevante aflate în posesia lor și 
care pot fi utile pentru evaluarea riscului 
sau a incidentului, în conformitate cu 
dispozițiile din Regulamentul general 
privind protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) La cererea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă, Comisia poate solicita 
altui stat membru să furnizeze orice 
informații relevante cu privire la un risc 
sau la un incident specific, în conformitate 
cu dispozițiile din Regulamentul general 
privind protecția datelor.

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă riscul sau incidentul care face 
obiectul alertei rapide are un presupus 
caracter penal, autoritățile competente sau 
Comisia informează Centrul european de 
combatere a criminalității informatice din 
cadrul Europol.

(4) Dacă riscul sau incidentul care face 
obiectul alertei rapide are un presupus 
caracter penal, autoritățile competente sau 
Comisia informează Centrul european de 
combatere a criminalității informatice din 
cadrul Europol, în conformitate cu 
dispozițiile din Regulamentul general 
privind protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Producătorii de programe 
informatice sunt responsabili de 
corectarea cazurilor de încălcare a 
securității, în termen de 24 de ore de la 
momentul în care au fost informați pentru 
cazurile grave, și în termen de 72 de ore 
pentru cazurile în care este improbabil ca 
efectele să conducă la o pierdere 
financiară semnificativă sau la o 
încălcare gravă a sferei private.

Or. en
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Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Producătorii de programe 
informatice comerciale nu sunt protejați 
de clauzele de „absență a răspunderii” 
atunci când se poate demonstra că 
produsele lor nu sunt proiectate în mod 
adecvat pentru a face față unor 
amenințări previzibile legate de securitate.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Cerințele prevăzute la alineatele (1) și 
(2) se aplică tuturor operatorilor de piață și 
producătorilor de programe informatice 
care furnizează servicii în Uniunea 
Europeană. Notificarea incidentelor în 
conformitate cu alineatul (2) se aplică 
fără a aduce atingere obligațiilor de 
notificare cu privire la încălcările 
securității datelor cu caracter personal, 
conform legislației aplicabile privind 
protecția datelor.

Or. en



PE514.755v01-00 12/12 PA\941696RO.doc

RO

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) CERT pune în aplicare și gestionează 
măsuri de securitate pentru a asigura 
confidențialitatea, integritatea, 
disponibilitatea și autenticitatea 
informațiilor pe care le primește și le 
tratează.

(b) CERT pune în aplicare și gestionează 
măsuri de securitate pentru a asigura 
confidențialitatea, integritatea, 
disponibilitatea și autenticitatea 
informațiilor pe care le primește și le 
tratează, respectând cerințele privind 
protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista operatorilor de piață Lista operatorilor de piață

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

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

1. platforme de comerț electronic 1. platforme de comerț electronic
2. procesatori de plăți online 2. procesatori de plăți online

3. rețele de socializare
4. motoare de căutare 3. motoare de căutare

5. servicii de cloud computing 4. servicii de cloud computing

6. magazine de aplicații online

Or. en


