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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la  propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de abrogare a Deciziei-cadru 
2005/222/JAI a Consiliului
(COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2010)0517),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea 
Parlamentului (C7–0293/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 mai 20111,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, avizul 
Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 
(A7-0000/2010),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul prezentei directive constă în 
armonizarea normelor statelor membre în 
materie de drept penal în ceea ce privește 
atacurile împotriva sistemelor informatice 

(1) Obiectivul prezentei directive constă în 
armonizarea normelor statelor membre în 
materie de drept penal în ceea ce privește 
atacurile împotriva sistemelor informatice 

                                               
1 JO C 218, 23.7.2011, p. 130.
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și îmbunătățirea cooperării dintre 
autoritățile judiciare și alte autorități 
competente, inclusiv poliția și alte servicii 
specializate de aplicare a legii din statele 
membre.

și îmbunătățirea cooperării dintre 
autoritățile judiciare și alte autorități 
competente, inclusiv poliția, alte 
specializate de aplicare a legii din statele 
membre și agențiile specializate ale 
Uniunii;

Or. en

Justificare

Având în vedere natura transnațională a atacurilor împotriva sistemelor informatice, este 
esențial să se îmbunătățească cooperarea dintre autoritățile judiciare și polițienești, atât din 
statele membre, cât și de la nivelul Uniunii Europene.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atacurile împotriva sistemelor 
informatice, în special ca urmare a 
criminalității organizate, constituie o 
amenințare din ce în ce mai mare și se 
manifestă o îngrijorare crescândă în fața 
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 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. 
Atacurile asupra infrastructurilor critice 
pot avea un impact semnificativ la nivel 
transfrontalier și pot întrerupe sau 
distruge servicii absolut vitale pentru 
securitatea, siguranța, sănătatea, 
mobilitatea, bunăstarea socială și 
economică a cetățenilor Uniunii și buna 
funcționare a administrațiilor 
publice,precum centralele electrice, 
rețelele de transport și rețelele 
guvernamentale. 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.
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Or. en

Justificare

Este necesar să se sublinieze efectele posibile și magnitudinea atacurilor cibernetice în 
special când sunt comise asupra infrastructurilor critice. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Cu toate că disimularea identității 
reale a autorului și provocarea de 
prejudicii deținătorului de drept al 
identității este un element important 
pentru stabilirea sancțiunilor în cadrul 
prezentei directive, Uniunea ar trebui 
totuși să dezvolte un instrument orizontal 
care să acopere aceste delicte și cele 
conexe într-o formă mai cuprinzătoare, 
abordând, printre altele, furtul de 
identitate, legătura cu legislația privind 
numele persoanelor și protecția 
consumatorilor.

Or. en

Justificare

Disimularea identităților reale ale autorilor și daunele provocate deținătorilor de drept ai 
identității nu sunt importante doar pentru sancționarea infracțiunilor în sensul prezentei 
directive. Pe termen lung, aceste infracțiuni și cele conexe ar trebui abordate prin intermediul 
unui instrument mai larg, dincolo de sancționarea atacurilor contra sistemelor informatice.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În concluziile sale din 27-28 noiembrie 
2008, Consiliul a invitat statele membre și 
Comisia să elaboreze o nouă strategie, 

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

ținând cont de conținutul Convenției 
Consiliului Europei privind criminalitatea 
informatică din 2001. Această convenție 
constituie cadrul juridic de referință în 
materie de combatere a criminalității 
informatice, inclusiv a atacurilor împotriva 
sistemelor informatice. Prezenta directivă 
se bazează pe convenția menționată 
anterior. Prin urmare, este esențial ca 
statele membre care nu au ratificat 
Convenția Consiliului Europei privind 
criminalitatea informatică să facă acest 
lucru cât mai curând.

Or. en

Justificare

Convenția privind criminalitatea informatică este instrumentul central al legislației 
internaționale de combatere a criminalității informatice, statele membre care încă nu au 
ratificat Convenția ar trebui să fie încurajate să o ratifice atât din motive de coerență, cât și 
ca semnal politic.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Având în vedere modurile diferite în 
care pot fi efectuate atacurile și evoluția 
rapidă în materie de hardware și software, 
prezenta directivă face trimitere la 
„instrumente” care pot fi utilizate în scopul 
comiterii infracțiunilor prevăzute în 
prezenta directivă. Instrumentele 
desemnează, de exemplu, programe ostile, 
inclusiv botneturi, utilizate pentru a comite 
atacuri informatice.

(9) Având în vedere modurile diferite în 
care pot fi efectuate atacurile și evoluția 
rapidă în materie de hardware și software, 
prezenta directivă face trimitere la 
„instrumente” care pot fi utilizate în scopul 
comiterii infracțiunilor prevăzute în 
prezenta directivă. Instrumentele 
desemnează, de exemplu, programe ostile, 
inclusiv botneturi, utilizate pentru a comite 
atacuri informatice. Aceste instrumente 
reprezintă doar câteva dintre numeroasele 
posibilități de atac la adresa sistemelor 
informatice. În acest context, ar trebui 
continuată și intensificată activitatea în 
vederea adoptării unei strategii la nivelul 
Uniunii privind arhitectura IT, în special 
informatica dematerializată, incluzând o 
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standardizare tehnică și un cadru juridic 
comun.

Or. en

Justificare

Având în vedere evoluțiile tehnice actuale, este esențială o trimitere la informatica 
dematerializată („cloud computing”). Avem nevoie de mai multă standardizate tehnică și un 
cadru juridic european pentru informatica dematerializată. Acest fapt ar consolida, de 
asemenea, rolul UE de furnizor și utilizator de structuri IT sigure și state-of-the-art .

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Utilizarea intenționată fără drept a 
unui program informatic destinat să 
înlăture dovada infracțiunilor la care face 
referire prezenta directivă ar trebui 
considerată ori ca o formă de complicitate 
ori ca o infracțiune penală separată.

Or. en

Justificare

În timp ce un program informatic care are scopul de a înlătura dovezile nu este un instrument 
în sensul articolului 7 al prezentei directive, executarea sa constituie totuși un sprijin pentru 
atacurile informatice. Prin urmare, statele membre trebuie să se asigure că utilizarea unui 
astfel de program este considerată fie complicitate, fie ca infracțiune de sine stătătoare 
(precum obstrucționarea anchetelor penale).

Amendamentul 7

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 

(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 
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testarea sau protejarea autorizată a
sistemelor informatice.

testarea în conformitate cu legea sau 
protejarea sistemelor informatice, ori în 
cazul în care retragerea unei autorizări de 
acces la un sistem constituie un abuz de 
drept în sine.

Or. en

Justificare

Termenul „testare autorizată” poate fi interpretat într-un mod care ar necesita o autorizare 
oficială înainte de testarea de securitate a sistemelor informatice proprii.  Aceasta ar 
submina în întregime eficiența și aplicabilitatea testărilor automate fără intenție criminală. În 
plus, nu ar trebui să existe răspundere penală în cazul în care limitarea accesului la un 
sistem este ilegală în sine.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În contextul instituirii unei politici a 
Uniunii pentru combaterea criminalității 
cibernetice, Concluziile Consiliului din 24 
octombrie 2008, Concluziile Consiliului 
din 27-28 noiembrie 2008 și Concluziile 
Consiliului din 26 aprilie 2010 au alocat 
un rol specific Europolului pentru a 
contribui la realizarea acest obiectiv. În 
acest scop, Europol ar trebui să 
stabilească și să găzduiască o platformă 
europeană care va fi punctul de 
convergență al platformelor naționale și 
va avea scopul, printre altele, de a colecta 
și centraliza informațiile privind 
infracțiunile observate pe internet. 
Aceasta ar trebui să includă informații 
despre autorii faptelor și despre modul lor 
de operare. În conformitate cu Decizia 
Consiliului 2009/371/JAI din 6 aprilie 
2009 de înființare a Biroului European de 
Poliție (Europol)1 și în special normele 
privind protecția datelor personale din 
Capitolul V, precum și în conformitate cu 
Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 



PR\884601RO.doc 11/26 PE476.089v01-00

RO

din 27 noiembrie 2008 privind protecția 
datelor cu caracter personal prelucrate în 
cadrul cooperării polițienești și judiciare 
în materie penală2, prezenta directivă ține 
seama de sarcinile alocate Europolului.
______________________

1 JO L 121, 15.5.2009, p. 37.
2 JO L 350, 30.12.2008, p. 60.

Or. en

Justificare

Având în vedere caracterul transnațional al atacurilor contra sistemelor informatice, precum 
și rolul coordonator al Europolului, este necesar să se sublinieze rolul agenției în domeniul 
atacurilor informatice. În acest scop, Consiliul European a oferit deja orientări valoroase 
care ar trebui luate în considerare în prezenta directivă.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Pentru a combate criminalitatea 
cibernetică, este necesar să se sporească 
reziliența sistemelor informatice prin 
protejarea lor mai eficientă împotriva 
atacurilor. În acest sens, stabilirea unor 
standarde minime pentru protejarea 
adecvată a sistemelor informatice ar 
trebui să joace un rol central. Prin 
urmare, lupta Uniunii și a statelor 
membre contra criminalității cibernetice 
va avea impact doar dacă prezenta 
directivă este însoțită de măsuri preventive 
împotriva acestor infracțiuni, adoptate în 
conformitate cu articolul 67 alineatul (3) 
și articolul 84 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 

Or. en
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Justificare

În timp ce dreptul penal este un element important în combaterea criminalității informatice, 
este totuși ultima etapă după ce a avut loc un atac. Prin urmare, UE ar trebui să-și 
consolideze eforturile și să-și protejeze mai bine sistemele încă de la început, de exemplu prin 
instituirea unor standarde minime pentru protecția adecvată a sistemelor informatice.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Statele membre ar trebui să aibă în 
vedere protecția sistemelor lor informatice 
și a datelor conexe, ca parte a obligației 
lor de îngrijire. Ar trebui oferite niveluri 
rezonabile de protecție împotriva 
amenințărilor identificabile. Costurile și 
obligațiile asumate pentru această 
protecție ar trebui să fie proporționale cu 
daunele eventuale provocate celor 
afectați.

Or. en

Justificare

Statele membre prelucrează date importante și sensibile, precum informații privind taxele și 
asigurările de sănătate. Prin urmare, este obligația lor de a proteja adecvat aceste date 
împotriva atacurilor.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 12d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12d) Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să ia măsuri adecvate pentru a 
obliga persoanele juridice aflate în 
jurisdicția lor să protejeze datele 
personale de care dispun față de 
infracțiunile la care face referire prezenta 
directivă. Persoanele juridice ar trebui să 
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acorde niveluri rezonabile de protecție 
împotriva amenințărilor identificabile în 
mod rezonabil. Costurile și obligațiile 
asumate pentru această protecție ar trebui 
să fie proporționale cu daunele posibile 
provocate celor afectați. În cazul în care o 
persoană juridică a eșuat în mod evident 
să ofere un nivel rezonabil de protecție și 
în cazul în care daunele provocate ca 
urmare a acestui eșec sunt considerabile, 
statele membre ar trebui să se asigure că 
persoana juridică respectivă poate fi 
urmărită penal.

Or. en

Justificare

Prin prelucrarea datelor personale, persoanele juridice poartă responsabilitatea de a proteja 
acesta date la un nivel adecvat față de amenințările identificabile în mod rezonabil. Dacă nu 
asigură acest nivel de protecție, statele membre ar trebui să se asigure că este posibil ca 
respectiva persoană juridică să fie urmărită penal.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 12e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12e) Este, de asemenea, necesar să se 
promoveze și să îmbunătățească 
cooperarea dintre furnizorii de servicii, 
producătorii, agențiile 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 
inocență și căile de atac judiciare. Acestea 
includ, de exemplu, sprijinul acordat de 
furnizorii de servicii pentru a închide 
sistemele sau funcțiile ilegale.

Or. en
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Justificare

Cooperarea dintre serviciile private și sectorul public este esențială pentru a combate eficient 
atacurile cibernetice.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 12f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12f) Fără a aduce atingere cooperării 
voluntare dintre persoanele juridice, 
precum furnizorii de servicii și 
producătorii, pe de o parte, și organismele 
de aplicare a legii și autoritățile judiciare 
pe de altă parte, statele membre ar trebui 
să definească cazurile în care inacțiunea 
ar constitui în sine comportament 
infracțional. 

Or. en

Justificare

Necooperarea sau obstrucționarea investigațiilor penale de către persoanele juridice este 
foarte gravă și ar putea fi considerată drept complicitate la infracțiunile subliniate de 
prezenta directivă, de exemplu.

Amendamentul 14

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 
implementarea și aplicarea adecvată a
Deciziei-cadru 2009/948/JAI a Consiliului 
privind prevenirea și soluționarea 
conflictelor de competențe în procedura 
penală.

Or. en

Justificare

Linguistic correction.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Îmbunătățirea cooperării dintre 
agențiile de aplicare a legii și autoritățile 
judiciare din Uniune este esențială pentru 
combaterea eficientă a criminalității 
cibernetice. În acest context, Comisia și 
statele membre ar trebui să-și intensifice 
eforturile în ceea ce privește formarea 
adecvată a agențiilor de aplicare a legii și 
a autorităților judiciare pentru a cunoaște 
mai bine criminalitatea cibernetică și 
efectele acesteia și pentru a promova 
cooperarea și schimbul de bune practici, 
de exemplu prin Rețeaua juridică 
europeană, cu sprijinul Europolului, al 
Eurojustului și al Agenției Europene 
pentru Securitatea Rețelelor Informatice 
și a Datelor. 

Or. en
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Justificare

Formarea adecvată a actorilor care se ocupă de urmărirea penală a infractorilor este 
esențială în combaterea criminalității informatice. În plus, la nivel UE avem deja instrumente 
pentru a consolida această cooperare și formare.  Acest lucru este cu atât mai important cu 
cât poliția și organismele judiciare se confruntă cu sisteme juridice care califică și definesc 
infracțiunile diferit. Înțelegerea reciprocă este, prin urmare, esențială.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Această formare și schimbul de 
informații ar trebui să crească nivelul de 
conștientizare a diferențelor dintre 
sistemele juridice naționale și a 
problemelor întâlnite în urmăririle penale 
ca urmare a dispozițiilor naționale diferite 
cu privire la gravitatea infracțiunii, ca de 
exemplu nivelul daunelor, precum și a 
alocării competențelor între organismele 
naționale de aplicare a legii.

Or. en

Justificare

În urmărirea penală a atacurilor cibernetice, poliția și organismele judiciare se confruntă cu 
sisteme juridice care califică și definesc infracțiunile diferit. Înțelegerea reciprocă este, prin 
urmare, esențială.

Amendamentul 17

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 

(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, în măsura în care 
retragerea autorizației nu constituie în 
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temeiul legislației naționale. sine un abuz de drept, sau care nu este 
permisă în temeiul legislației naționale.

Or. en

Justificare

Fluxul liber al informațiilor nu trebuie restricționat în măsura în care retragerea autorizației 
încalcă în fapt alte drepturi, precum dreptul la libertatea de informare, de exemplu. 
Retragerea autorizației poate, prin urmare, constitui în sine un abuz de drept.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „cazuri minore” pot fi considerate, de 
exemplu, situațiile în care pagubele și/sau 
riscul pe care îl reprezintă la adresa 
intereselor publice sau private, de pildă la 
adresa integrității sistemului informatic 
sau a datelor informatice, sau la adresa 
integrității, drepturilor și alte interese ale 
unei persoane, este nesemnificativ sau de 
așa natură încât impunerea unei 
sancțiuni penale în limitele legii sau 
impunerea răspunderii penale nu este 
necesară;

Or. en

Justificare

„Cazurile minore” sunt un element esențial al prezentei directive în cazul calificării unei 
infracțiuni. Din motive de certitudine juridică, trebuie, prin urmare, să dăm o definiție a 
acestui termen.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) „sisteme informatice de 
infrastructură critică” sunt sisteme 
informatice de infrastructuri care sunt 
esențiale pentru menținerea funcțiilor 
vitale ale societății, a sănătății, siguranței, 
securității, bunăstării sociale sau 
economice a persoanelor, și a căror 
perturbare sau distrugere ar avea un 
impact semnificativ într-un stat membru 
ca urmare a incapacității de a menține 
respectivele funcții;

Or. en

Justificare

Din motive de certitudine juridică, termenul „sisteme informatice de infrastructură critică” 
este clarificat. Cartea verde a Comisiei COM(2005) 576 , precum și comunicările 
COM(2011)163 și COM(2009)149 referitoare la protejarea infrastructurilor critice oferă 
opinii valoroase cu privire la acest aspect.

Amendamentul 20

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 intrarea 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 poate să decidă ca 
respectivul comportament menționat la 
alineatul (1) să nu fie considerat 
infracțiune decât în cazul în care se 
comite încălcarea unei măsuri de 
securitate.
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Or. en

Justificare

Din motive de certitudine juridică, „accesul”trebuie să fie definit. În plus, accesul ilegal ar 
presupune încălcarea măsurilor de securitate. În caz contrar, accesul neautorizat la o rețea 
fără fir deschisă ar putea, de exemplu, să fie calificat ca infracțiune.

Amendamentul 21

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.

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a garanta că interceptarea 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 
intenționat și fără a avea dreptul, cel puțin 
pentru cazurile care nu sunt minore.
Interceptarea prin mijloace tehnice este 
legată de ascultarea, monitorizarea sau 
supravegherea conținutului 
comunicațiilor, obținerea de conținut de 
date fie direct, prin accesul la sistemul 
informatic și utilizarea acestuia, fie 
indirect, prin utilizarea interceptărilor 
audio electronice sau a dispozitivelor de 
ascultare a convorbirilor telefonice. 
Interceptarea poate, de asemenea, implica 
înregistrarea.
Măsurile tehnice includ dispozitive 
tehnice fixate la liniile de transmisie, 
precum și dispozitive de colectare și 
înregistrare a comunicațiilor fără fir, 
incluzând utilizarea de software, parole și 
coduri.

Or. en
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Justificare

Pentru a păstra coerența cu articolele 3-5, acest articol nu ar trebui să includă cazuri minore 
ca infracțiune. În plus, o definiție a „interceptării”este necesară. Raportul explanatoriu al 
Convenției privind criminalitatea cibernetică oferă opinii valoroase cu privire la acest aspect 
la punctul 53. Din motive de certitudine juridică, termenul „mijloace tehnice” este clarificat. 
Raportul explanatoriu privind Convenția infracționalității informatice oferă o definiție utilă 
în punctul 53, partea a doua.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 7

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:

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

Or. en

Justificare

Având în vedere posibilitatea de a utiliza programe în forme duale, mai exact pentru scopuri 
legale sau criminale, deținerea în sine a unui instrument nu ar trebui să fie sancționabilă. În 
plus, scopul măsurilor descrise la prezentul articol ar trebui să fie sancționabil doar dacă 
este în mod evident de a comite o infracțiune.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unui dispozitiv, inclusiv program de 
calculator, conceput sau adaptat în 

(a) unui program de calculator, clar 
conceput sau adaptat în scopul comiterii 



PR\884601RO.doc 21/26 PE476.089v01-00

RO

principal în scopul comiterii oricăreia 
dintre faptele menționate la articolele 3-6;

oricăreia dintre faptele menționate la 
articolele 3-6;

Or. en

Justificare

Termenul „dispozitiv” creează incertitudine juridică și ar putea fi interpretat, de exemplu, ca 
un simplu produs de hardware, precum un calculator sau un aparat foto. Din acest motiv, 
acesta ar trebui eliminat. În plus, termenul „în principal” nu este suficient de clar și ar putea 
fi precizat folosind termenul „clar”.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instigarea, participarea, complicitatea și 
tentativa

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

Corectură lingvistică.

Amendamentul 25

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. 

(1) (Nu privește versiunea în limba 
română.) 

Or. en

Justificare

Corectură lingvistică.
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Amendamentul 26

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) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Justificare

Corectură lingvistică.

Amendamentul 27

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 4-7 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. În aceste cazuri, 
sancțiunile prevăzute de respectiva 
Decizia-cadru nu se aplică.

Or. en

Justificare

Articolul 3 din Decizia-cadru 2008/841/JAI prevede sancțiuni de la 2 la 5 ani de închisoare 
pentru infracțiuni comise în cadrul unei organizații criminale, în timp ce articolul 10 al 
acestei propuneri prevede o pedeapsă maximă de cel puțin 5 ani de închisoare. Din motive de 
certitudine juridică, trebuie, prin urmare, clarificat ce nivel de sancțiune trebuie aplicat 
pentru infracțiunea informatică comisă în cadrul unei organizații criminale.
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Amendamentul 28

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 4-6 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 serioase, 
precum întreruperea serviciilor aferente 
sistemului, costuri financiare sau pierderi 
de date cu caracter personal sau când sunt 
comise împotriva unui sistem informatic 
al infrastructurii critice.

Or. en

Justificare

Articolele 4-6 reprezintă infracțiuni deosebit de grave când sunt comise la scară largă și 
provoacă daune grave sau când sunt comise împotriva sistemelor informatice ale 
infrastructurii critice.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schimbul de informații Schimbul de informații și cooperarea

Or. en

Justificare

În conformitate cu următoarele amendament, domeniul acestui articol include, de asemenea, 
cooperarea. În acest scop, titlul articolului trebuie adaptat.
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Amendamentul 30

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 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, indicând dacă 
se va răspunde cererii de ajutor, sub ce 
formă și când. Acest schimb de informații 
nu afectează normele naționale ale 
statelor membre referitoare la colectarea 
sau admisibilitatea probelor legate de 
utilizarea acestor informații în 
procedurile penale ulterioare.

Or. en

Justificare

În timp ce schimbul rapid de informații și de ajutor reciproc este un instrument esențial de 
combatere comună a atacurilor cibernetice transfrontaliere, aceste norme nu afectează 
admisibilitatea probelor în eventualele proceduri penale ulterioare.

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru schimbul de informații în 
legătură cu infracțiunile menționate la 
articolele 3-8, statele membre înființează, 
în conformitate cu normele privind 
protecția datelor, rețele de cooperare și 
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parteneriat cu furnizorii și producătorii de 
servicii.

Or. en

Justificare

Pe lângă cooperarea dintre autorități, este esențial să crească cooperarea dintre sectorul 
privat și autoritățile publice pentru a combate eficient atacurile cibernetice și a spori 
reziliența rețelelor publice și private.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre transmit Comisiei 
datele culese în conformitate cu prezentul 
articol, precum și Agenției Europene 
pentru Securitatea Rețelelor Informatice 
și a Datelor în scopul evaluării stării 
rețelei și a siguranței informațiilor în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
460/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 10 martie 2004 privind 
înființarea Agenției Europene pentru 
Securitatea Rețelelor Informatice și a 
Datelor1.

Statele membre transmit, de asemenea, 
Europolului date statistice și alte date 
disponibile privind modul de operare al 
autorilor, în scopul efectuării unor 
evaluări ale amenințărilor și a unor 
analize strategice ale infracționalității 
cibernetice în conformitate cu Decizia 
Consiliului 2009/371/JAI.
De asemenea, Comisia împreună cu 
statele membre se asigură de publicarea 
unei revizuiri consolidate a acestor rapoarte 
statistice.

______________
1 JO L 77, 13.3.2004, p. 1.
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Or. en

Justificare

Având în vedere natura transnațională a atacurilor împotriva sistemelor informatice și 
posibilele efecte în Uniune, este necesar să se implice mai mult atât Agenția Europeană 
pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor, cât și Europolul în evaluarea datelor 
relevante. În conformitate cu orientările oferite de Consiliul European, pentru îndeplinirea 
sarcinilor sale, Europol primește în special date privind modul de operare al autorilor.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În [PATRU ANI DE LA ADOPTARE] 
și la fiecare trei ani după aceea, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului, care conține propunerile 
necesare, privind aplicarea prezentei 
directive în statele membre. Cu ocazia 
reexaminării, Comisia ține seama, de 
asemenea, de evoluțiile tehnice și juridice 
în domeniul criminalității informatice, în 
special cu privire la domeniul de aplicare 
al prezentei directive.

Or. en

Justificare

Având în vedere evoluțiile rapide din tehnologiile informatice, este necesar să se reexamineze 
periodic dacă conținutul de reglementare al prezentei directive poate să acopere posibilitățile 
tehnice actuale și dacă modificările din cadrul juridic de la nivelul UE afectează, de 
asemenea, domeniul de aplicare al prezentei directive, de exemplu cu privire la o viitoare 
politică a UE privind informatica dematerializată.


