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Amendamentul 46
Diana Riba i Giner

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2008/114/CE a 
Consiliului17 prevede o procedură de 
desemnare a infrastructurilor critice 
europene din sectoarele energiei și 
transporturilor a căror perturbare sau 
distrugere ar avea un impact transfrontalier 
semnificativ asupra a cel puțin două state 
membre. Directiva menționată s-a axat 
exclusiv pe protecția unor astfel de 
infrastructuri. Cu toate acestea, evaluarea 
Directivei 2008/114/CE efectuată în 201918 
a constatat că, dat fiind faptul că 
operațiunile care utilizează infrastructura 
critică sunt tot mai interconectate și au din 
ce în ce mai mult un caracter 
transfrontalier, măsurile de protecție care 
se referă numai la active individuale sunt 
insuficiente pentru a preveni producerea 
tuturor perturbărilor. Prin urmare, este 
necesar să se reorienteze abordarea către 
asigurarea rezilienței entităților critice, și 
anume capacitatea acestora de a atenua 
incidente care au potențialul de a perturba 
operațiunile entității critice, de a absorbi 
astfel de incidente, de a se adapta la astfel 
de incidente și de a se redresa în urma unor 
astfel de incidente.

(1) Directiva 2008/114/CE a 
Consiliului17 prevede o procedură de 
desemnare a infrastructurilor critice 
europene din sectoarele energiei și 
transporturilor a căror perturbare sau 
distrugere ar avea un impact transfrontalier 
semnificativ asupra a cel puțin două state 
membre. Directiva menționată s-a axat 
exclusiv pe protecția unor astfel de 
infrastructuri. Cu toate acestea, evaluarea 
Directivei 2008/114/CE efectuată în 201918 
a constatat că, dat fiind faptul că 
operațiunile care utilizează infrastructura 
critică sunt tot mai interconectate și au din 
ce în ce mai mult un caracter 
transfrontalier, măsurile de protecție care 
se referă numai la active individuale sunt 
insuficiente pentru a preveni producerea 
tuturor perturbărilor. Prin urmare, este 
necesar să se reorienteze abordarea către 
asigurarea rezilienței entităților critice, și 
anume capacitatea acestora de a atenua 
incidente care au potențialul de a perturba 
operațiunile entității critice, de a absorbi 
astfel de incidente, de a se adapta la astfel 
de incidente și de a se redresa în urma unor 
astfel de incidente. O astfel de perturbare 
ar putea avea un impact negativ asupra 
funcționării pieței interne și a serviciilor 
sociale esențiale.

_________________ _________________
17 Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 
8 decembrie 2008 privind identificarea și 
desemnarea infrastructurilor critice 
europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției acestora (JO L 
345, 23.12.2008, p. 75).

17 Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 
8 decembrie 2008 privind identificarea și 
desemnarea infrastructurilor critice 
europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției acestora (JO L 
345, 23.12.2008, p. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.
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Amendamentul 47
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2008/114/CE a 
Consiliului17 prevede o procedură de 
desemnare a infrastructurilor critice 
europene din sectoarele energiei și 
transporturilor a căror perturbare sau 
distrugere ar avea un impact transfrontalier 
semnificativ asupra a cel puțin două state 
membre. Directiva menționată s-a axat 
exclusiv pe protecția unor astfel de 
infrastructuri. Cu toate acestea, evaluarea 
Directivei 2008/114/CE efectuată în 201918 
a constatat că, dat fiind faptul că 
operațiunile care utilizează infrastructura 
critică sunt tot mai interconectate și au din 
ce în ce mai mult un caracter 
transfrontalier, măsurile de protecție care 
se referă numai la active individuale sunt 
insuficiente pentru a preveni producerea 
tuturor perturbărilor. Prin urmare, este 
necesar să se reorienteze abordarea către 
asigurarea rezilienței entităților critice, și 
anume capacitatea acestora de a atenua 
incidente care au potențialul de a perturba 
operațiunile entității critice, de a absorbi 
astfel de incidente, de a se adapta la astfel 
de incidente și de a se redresa în urma unor 
astfel de incidente.

(1) Directiva 2008/114/CE a 
Consiliului17 prevede o procedură de 
desemnare a infrastructurilor critice 
europene din sectoarele energiei și 
transporturilor a căror perturbare sau 
distrugere ar avea un impact transfrontalier 
semnificativ asupra a cel puțin două state 
membre. Directiva menționată s-a axat 
exclusiv pe protecția unor astfel de 
infrastructuri. Cu toate acestea, evaluarea 
Directivei 2008/114/CE efectuată în 201918 
a constatat că, dat fiind faptul că 
operațiunile care utilizează infrastructura 
critică sunt tot mai interconectate și au din 
ce în ce mai mult un caracter 
transfrontalier, măsurile de protecție care 
se referă numai la active individuale sunt 
insuficiente pentru a preveni producerea 
tuturor perturbărilor. Prin urmare, este 
necesar să se reorienteze abordarea către 
asigurarea rezilienței entităților critice, și 
anume capacitatea acestora de a atenua 
incidente care au potențialul de a perturba 
furnizarea de servicii esențiale de către 
entitatea critică, de a absorbi astfel de 
incidente, de a se adapta la astfel de 
incidente și de a se redresa în urma unor 
astfel de incidente.

_________________ _________________
17 Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 
8 decembrie 2008 privind identificarea și 
desemnarea infrastructurilor critice 
europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției acestora (JO L 
345, 23.12.2008, p. 75).

17 Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 
8 decembrie 2008 privind identificarea și 
desemnarea infrastructurilor critice 
europene și evaluarea necesității de 
îmbunătățire a protecției acestora (JO L 
345, 23.12.2008, p. 75).
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Amendamentul 48
Diana Riba i Giner

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În pofida măsurilor instituite la 
nivelul Uniunii19 și la nivel național cu 
scopul de a sprijini protecția 
infrastructurilor critice în Uniune, entitățile 
care operează aceste infrastructuri nu sunt 
echipate în mod adecvat pentru a aborda 
riscurile actuale și viitoare anticipate la 
adresa operațiunilor lor, care pot duce la 
întreruperi ale furnizării serviciilor 
esențiale pentru îndeplinirea funcțiilor 
societale sau a activităților economice 
vitale. Acest fapt este consecința unei 
situații dinamice a amenințărilor, 
caracterizată de evoluția amenințării 
teroriste și de interdependențe tot mai 
accentuate între infrastructuri și sectoare, 
precum și de o creștere a riscului fizic din 
cauza dezastrelor naturale și a 
schimbărilor climatice, ceea ce sporește 
frecvența și amploarea fenomenelor 
meteorologice extreme și aduce schimbări 
pe termen lung în privința condițiilor 
climatice care pot reduce capacitatea și 
eficiența anumitor tipuri de infrastructură 
dacă nu se instituie măsuri de reziliență sau 
de adaptare la schimbările climatice. În 
plus, sectoarele și tipurile de entități 
relevante nu sunt recunoscute în mod 
consecvent ca fiind critice în toate statele 
membre.

(2) În pofida măsurilor instituite la 
nivelul Uniunii19 și la nivel național cu 
scopul de a sprijini protecția 
infrastructurilor critice în Uniune, entitățile 
care operează aceste infrastructuri nu sunt 
echipate în mod adecvat pentru a aborda 
riscurile actuale și viitoare anticipate la 
adresa operațiunilor lor, care pot duce la 
întreruperi ale furnizării serviciilor 
esențiale pentru îndeplinirea funcțiilor 
societale sau a activităților economice 
vitale. Acest fapt este consecința unei 
situații dinamice, caracterizată de 
interdependențe tot mai accentuate între 
infrastructuri și sectoare, precum și de o 
creștere a riscului fizic din cauza 
dezastrelor naturale. De asemenea, criza 
climatică sporește în mod serios frecvența 
și amploarea fenomenelor meteorologice 
extreme și aduce schimbări pe termen lung 
în privința condițiilor climatice care pot 
reduce capacitatea și eficiența anumitor 
tipuri de infrastructură dacă nu se instituie 
măsuri de reziliență sau de adaptare la 
schimbările climatice. Prin urmare, 
combaterea schimbărilor climatice ar 
trebui considerată o contribuție esențială 
la reziliența societăților noastre, ceea ce 
implică faptul că trebuie luate măsuri mai 
urgente și mai ambițioase inclusiv în 
afara domeniului de aplicare al prezentei 
directive. În plus, sectoarele și tipurile de 
entități relevante nu sunt recunoscute în 
mod consecvent ca fiind critice în toate 
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statele membre.

_________________ _________________
19 Programul european privind protecția 
infrastructurilor critice (PEPIC).

19 Programul european privind protecția 
infrastructurilor critice (PEPIC).

Or. en

Amendamentul 49
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În pofida măsurilor instituite la 
nivelul Uniunii19 și la nivel național cu 
scopul de a sprijini protecția 
infrastructurilor critice în Uniune, entitățile 
care operează aceste infrastructuri nu sunt 
echipate în mod adecvat pentru a aborda 
riscurile actuale și viitoare anticipate la 
adresa operațiunilor lor, care pot duce la 
întreruperi ale furnizării serviciilor 
esențiale pentru îndeplinirea funcțiilor 
societale sau a activităților economice 
vitale. Acest fapt este consecința unei 
situații dinamice a amenințărilor, 
caracterizată de evoluția amenințării 
teroriste și de interdependențe tot mai 
accentuate între infrastructuri și sectoare, 
precum și de o creștere a riscului fizic din 
cauza dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice, ceea ce sporește frecvența și 
amploarea fenomenelor meteorologice 
extreme și aduce schimbări pe termen lung 
în privința condițiilor climatice care pot 
reduce capacitatea și eficiența anumitor 
tipuri de infrastructură dacă nu se instituie 
măsuri de reziliență sau de adaptare la 
schimbările climatice. În plus, sectoarele și 
tipurile de entități relevante nu sunt 
recunoscute în mod consecvent ca fiind 
critice în toate statele membre.

(2) În pofida măsurilor instituite la 
nivelul Uniunii19 și la nivel național cu 
scopul de a sprijini protecția 
infrastructurilor critice în Uniune, entitățile 
care operează aceste infrastructuri nu sunt 
echipate în mod adecvat pentru a aborda 
riscurile actuale și viitoare anticipate la 
adresa operațiunilor lor, care pot duce la 
întreruperi ale furnizării serviciilor 
esențiale pentru îndeplinirea funcțiilor 
societale sau a activităților economice 
vitale. Acest fapt este consecința unei 
situații dinamice a amenințărilor, 
caracterizată de evoluția amenințărilor 
hibride și teroriste și de interdependențe tot 
mai accentuate între infrastructuri și 
sectoare, precum și de o creștere a riscului 
fizic din cauza accidentelor industriale, a 
acțiunilor umane și cibernetice, a 
dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice, ceea ce sporește frecvența și 
amploarea fenomenelor meteorologice 
extreme și aduce schimbări pe termen lung 
în privința condițiilor climatice care pot 
reduce capacitatea și eficiența anumitor 
tipuri de infrastructură dacă nu se instituie 
măsuri de reziliență sau de adaptare la 
schimbările climatice. În plus, sectoarele și 
tipurile de entități relevante nu sunt 
recunoscute în mod consecvent ca fiind 
critice în toate statele membre.
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19 Programul european privind protecția 
infrastructurilor critice (PEPIC).

19 Programul european privind protecția 
infrastructurilor critice (PEPIC).

Or. en

Amendamentul 50
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În pofida măsurilor instituite la 
nivelul Uniunii19 și la nivel național cu 
scopul de a sprijini protecția 
infrastructurilor critice în Uniune, entitățile 
care operează aceste infrastructuri nu sunt 
echipate în mod adecvat pentru a aborda 
riscurile actuale și viitoare anticipate la 
adresa operațiunilor lor, care pot duce la 
întreruperi ale furnizării serviciilor 
esențiale pentru îndeplinirea funcțiilor 
societale sau a activităților economice 
vitale. Acest fapt este consecința unei 
situații dinamice a amenințărilor, 
caracterizată de evoluția amenințării 
teroriste și de interdependențe tot mai 
accentuate între infrastructuri și sectoare, 
precum și de o creștere a riscului fizic din 
cauza dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice, ceea ce sporește frecvența și 
amploarea fenomenelor meteorologice 
extreme și aduce schimbări pe termen lung 
în privința condițiilor climatice care pot 
reduce capacitatea și eficiența anumitor 
tipuri de infrastructură dacă nu se instituie 
măsuri de reziliență sau de adaptare la 
schimbările climatice. În plus, sectoarele și 
tipurile de entități relevante nu sunt 
recunoscute în mod consecvent ca fiind 
critice în toate statele membre.

(2) În pofida măsurilor instituite la 
nivelul Uniunii19 și la nivel național cu 
scopul de a sprijini protecția 
infrastructurilor critice în Uniune, entitățile 
care operează aceste infrastructuri nu sunt 
echipate întotdeauna în mod adecvat 
pentru a aborda riscurile actuale și viitoare 
anticipate la adresa operațiunilor lor, care 
pot duce la întreruperi ale furnizării 
serviciilor esențiale pentru îndeplinirea 
funcțiilor societale sau a activităților 
economice vitale. Acest fapt este 
consecința unei situații dinamice a 
amenințărilor, caracterizată de evoluția 
amenințărilor provocate de om, cum ar fi 
terorismul și atacurile cibernetice, și de 
interdependențe tot mai accentuate între 
infrastructuri și sectoare, precum și de o 
creștere a riscului fizic din cauza 
dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice, ceea ce sporește frecvența și 
amploarea fenomenelor meteorologice 
extreme și aduce schimbări pe termen lung 
în privința condițiilor climatice care pot 
reduce capacitatea și eficiența anumitor 
tipuri de infrastructură dacă nu se instituie 
măsuri de reziliență sau de adaptare la 
schimbările climatice. În plus, sectoarele și 
tipurile de entități relevante nu sunt 
recunoscute în mod consecvent ca fiind 
critice în toate statele membre.

_________________ _________________
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19 Programul european privind protecția 
infrastructurilor critice (PEPIC).

19 Programul european privind protecția 
infrastructurilor critice (PEPIC).

Or. en

Justificare

Scopul modificării este de a face o distincție mai clară între amenințările provocate de om și 
cele naturale.

Amendamentul 51
Peter Pollák

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În pofida măsurilor instituite la 
nivelul Uniunii19 și la nivel național cu 
scopul de a sprijini protecția 
infrastructurilor critice în Uniune, entitățile 
care operează aceste infrastructuri nu sunt 
echipate în mod adecvat pentru a aborda 
riscurile actuale și viitoare anticipate la 
adresa operațiunilor lor, care pot duce la 
întreruperi ale furnizării serviciilor 
esențiale pentru îndeplinirea funcțiilor 
societale sau a activităților economice 
vitale. Acest fapt este consecința unei 
situații dinamice a amenințărilor, 
caracterizată de evoluția amenințării 
teroriste și de interdependențe tot mai 
accentuate între infrastructuri și sectoare, 
precum și de o creștere a riscului fizic din 
cauza dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice, ceea ce sporește frecvența și 
amploarea fenomenelor meteorologice 
extreme și aduce schimbări pe termen lung 
în privința condițiilor climatice care pot 
reduce capacitatea și eficiența anumitor 
tipuri de infrastructură dacă nu se instituie 
măsuri de reziliență sau de adaptare la 
schimbările climatice. În plus, sectoarele și 
tipurile de entități relevante nu sunt 
recunoscute în mod consecvent ca fiind 
critice în toate statele membre.

(2) În pofida măsurilor instituite la 
nivelul Uniunii19 și la nivel național cu 
scopul de a sprijini protecția 
infrastructurilor critice în Uniune, entitățile 
care operează aceste infrastructuri nu sunt 
echipate în mod adecvat pentru a aborda 
riscurile actuale și viitoare anticipate la 
adresa operațiunilor lor, care pot duce la 
întreruperi ale furnizării serviciilor 
esențiale pentru îndeplinirea funcțiilor 
societale sau a activităților economice 
vitale, precum și a securității, inclusiv a 
securității cibernetice. Acest fapt este 
consecința unei situații dinamice a 
amenințărilor, caracterizată de evoluția 
amenințării teroriste și de interdependențe 
tot mai accentuate între infrastructuri și 
sectoare, precum și de o creștere a riscului 
fizic din cauza dezastrelor naturale și a 
schimbărilor climatice, ceea ce sporește 
frecvența și amploarea fenomenelor 
meteorologice extreme și aduce schimbări 
pe termen lung în privința condițiilor 
climatice care pot reduce capacitatea și 
eficiența anumitor tipuri de infrastructură 
dacă nu se instituie măsuri de reziliență sau 
de adaptare la schimbările climatice. În 
plus, sectoarele și tipurile de entități 
relevante nu sunt recunoscute în mod 
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consecvent ca fiind critice în toate statele 
membre.

_________________ _________________
19 Programul european privind protecția 
infrastructurilor critice (PEPIC).

19 Programul european privind protecția 
infrastructurilor critice (PEPIC).

Or. sk

Amendamentul 52
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În pofida măsurilor instituite la 
nivelul Uniunii19 și la nivel național cu 
scopul de a sprijini protecția 
infrastructurilor critice în Uniune, entitățile 
care operează aceste infrastructuri nu sunt 
echipate în mod adecvat pentru a aborda 
riscurile actuale și viitoare anticipate la 
adresa operațiunilor lor, care pot duce la 
întreruperi ale furnizării serviciilor 
esențiale pentru îndeplinirea funcțiilor 
societale sau a activităților economice 
vitale. Acest fapt este consecința unei 
situații dinamice a amenințărilor, 
caracterizată de evoluția amenințării 
teroriste și de interdependențe tot mai 
accentuate între infrastructuri și sectoare, 
precum și de o creștere a riscului fizic din 
cauza dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice, ceea ce sporește frecvența și 
amploarea fenomenelor meteorologice 
extreme și aduce schimbări pe termen lung 
în privința condițiilor climatice care pot 
reduce capacitatea și eficiența anumitor 
tipuri de infrastructură dacă nu se instituie 
măsuri de reziliență sau de adaptare la 
schimbările climatice. În plus, sectoarele și 
tipurile de entități relevante nu sunt 
recunoscute în mod consecvent ca fiind 
critice în toate statele membre.

(2) În pofida măsurilor instituite la 
nivelul Uniunii19 și la nivel național cu 
scopul de a sprijini protecția 
infrastructurilor critice în Uniune, entitățile 
care operează aceste infrastructuri nu sunt 
echipate în mod adecvat pentru a aborda 
riscurile actuale și viitoare anticipate la 
adresa operațiunilor lor, care pot duce la 
întreruperi ale furnizării serviciilor 
esențiale pentru protejarea populației și 
îndeplinirea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale. Acest fapt 
este consecința interdependențelor tot mai 
accentuate între infrastructuri și sectoare, 
precum și de o creștere a riscului fizic din 
cauza dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice, ceea ce sporește frecvența și 
amploarea fenomenelor meteorologice 
extreme și aduce schimbări pe termen lung 
în privința condițiilor climatice care pot 
reduce capacitatea și eficiența anumitor 
tipuri de infrastructură dacă nu se instituie 
măsuri de reziliență sau de adaptare la 
schimbările climatice. În plus, sectoarele și 
tipurile de entități relevante nu sunt 
recunoscute în mod consecvent ca fiind 
critice în toate statele membre.
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19 Programul european privind protecția 
infrastructurilor critice (PEPIC).

19 Programul european privind protecția 
infrastructurilor critice (PEPIC).

Or. en

Amendamentul 53
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Aceste interdependențe tot mai 
accentuate sunt rezultatul unei rețele din ce 
în ce mai transfrontaliere și 
interdependente de furnizare de servicii 
care utilizează infrastructuri-cheie în 
întreaga Uniune în sectorul energiei, în 
sectorul transporturilor, în sectorul bancar, 
în sectorul infrastructurii pieței financiare, 
în sectorul infrastructurii digitale, în 
sectorul apei potabile și al apelor uzate, în 
sectorul sănătății, în sectorul anumitor 
aspecte ale administrației publice, precum 
și în sectorul spațial, în ceea ce privește 
furnizarea anumitor servicii care depind de 
infrastructuri terestre deținute, gestionate și 
operate fie de statele membre, fie de părți 
private, fără a acoperi, prin urmare, 
infrastructurile deținute, gestionate sau 
operate de Uniune sau în numele acesteia 
în cadrul programelor sale spațiale. Aceste 
interdependențe înseamnă că orice 
perturbare, chiar dacă inițial este limitată la 
o singură entitate sau la un singur sector, 
poate avea efecte în cascadă în sens mai 
larg, ceea ce ar putea avea impacturi 
negative considerabile și de lungă durată în 
ceea ce privește furnizarea de servicii pe 
piața internă. Pandemia de COVID-19 a 
demonstrat vulnerabilitatea societăților 
noastre, care sunt din ce în ce mai 
interdependente în fața riscurilor cu 
probabilitate redusă de producere.

(3) Aceste interdependențe tot mai 
accentuate sunt rezultatul unei rețele din ce 
în ce mai transfrontaliere și 
interdependente de furnizare de servicii 
care utilizează infrastructuri-cheie în 
întreaga Uniune în sectorul energiei, în 
sectorul transporturilor, în sectorul bancar, 
în sectorul infrastructurii pieței financiare, 
în sectorul infrastructurii digitale, în 
sectorul apei potabile și al apelor uzate, în 
sectorul sănătății, în sectorul gestionării 
deșeurilor, în lanțul de aprovizionare cu 
alimente, în sectorul anumitor aspecte ale 
administrației publice, precum și în 
sectorul spațial, în ceea ce privește 
furnizarea anumitor servicii care depind de 
infrastructuri terestre deținute, gestionate și 
operate fie de statele membre, fie de părți 
private, fără a acoperi, prin urmare, 
infrastructurile deținute, gestionate sau 
operate de Uniune sau în numele acesteia 
în cadrul programelor sale spațiale. Aceste 
interdependențe înseamnă că orice 
perturbare, chiar dacă inițial este limitată la 
o singură entitate sau la un singur sector, 
poate avea efecte în cascadă în sens mai 
larg, ceea ce ar putea avea impacturi 
negative considerabile și de lungă durată în 
ceea ce privește furnizarea de servicii pe 
piața internă, precum și asupra securității 
cetățenilor Uniunii. Pandemia de COVID-
19 a demonstrat vulnerabilitatea 
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societăților noastre, care sunt din ce în ce 
mai interdependente în fața riscurilor cu 
probabilitate redusă de producere.

Or. en

Amendamentul 54
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Aceste interdependențe tot mai 
accentuate sunt rezultatul unei rețele din ce 
în ce mai transfrontaliere și 
interdependente de furnizare de servicii 
care utilizează infrastructuri-cheie în 
întreaga Uniune în sectorul energiei, în 
sectorul transporturilor, în sectorul bancar, 
în sectorul infrastructurii pieței financiare, 
în sectorul infrastructurii digitale, în 
sectorul apei potabile și al apelor uzate, în 
sectorul sănătății, în sectorul anumitor 
aspecte ale administrației publice, precum 
și în sectorul spațial, în ceea ce privește 
furnizarea anumitor servicii care depind de 
infrastructuri terestre deținute, gestionate și 
operate fie de statele membre, fie de părți 
private, fără a acoperi, prin urmare, 
infrastructurile deținute, gestionate sau 
operate de Uniune sau în numele acesteia 
în cadrul programelor sale spațiale. Aceste 
interdependențe înseamnă că orice 
perturbare, chiar dacă inițial este limitată la 
o singură entitate sau la un singur sector, 
poate avea efecte în cascadă în sens mai 
larg, ceea ce ar putea avea impacturi 
negative considerabile și de lungă durată în 
ceea ce privește furnizarea de servicii pe 
piața internă. Pandemia de COVID-19 a 
demonstrat vulnerabilitatea societăților 
noastre, care sunt din ce în ce mai 
interdependente în fața riscurilor cu 
probabilitate redusă de producere.

(3) Aceste interdependențe tot mai 
accentuate sunt rezultatul unei rețele din ce 
în ce mai transfrontaliere și 
interdependente de furnizare de servicii 
care utilizează infrastructuri-cheie în 
întreaga Uniune în sectorul energiei, în 
sectorul transporturilor, în sectorul bancar, 
în sectorul infrastructurii pieței financiare, 
în sectorul infrastructurii digitale, în 
sectorul apei potabile și al apelor uzate, în 
sectorul producției, prelucrării și 
furnizării de alimente, în sectorul sănătății, 
în sectorul anumitor aspecte ale 
administrației publice, precum și în 
sectorul spațial, în ceea ce privește 
furnizarea anumitor servicii care depind de 
infrastructuri terestre deținute, gestionate și 
operate fie de statele membre, fie de părți 
private, fără a acoperi, prin urmare, 
infrastructurile deținute, gestionate sau 
operate de Uniune sau în numele acesteia 
în cadrul programelor sale spațiale. Aceste 
interdependențe înseamnă că orice 
perturbare, chiar dacă inițial este limitată la 
o singură entitate sau la un singur sector, 
poate avea efecte în cascadă în sens mai 
larg, ceea ce ar putea avea impacturi 
negative considerabile și de lungă durată în 
ceea ce privește furnizarea de servicii pe 
piața internă. Pandemia de COVID-19 a 
demonstrat vulnerabilitatea societăților 
noastre, care sunt din ce în ce mai 
interdependente în fața riscurilor cu 
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probabilitate redusă de producere.

Or. en

Amendamentul 55
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Aceste interdependențe tot mai 
accentuate sunt rezultatul unei rețele din ce 
în ce mai transfrontaliere și 
interdependente de furnizare de servicii 
care utilizează infrastructuri-cheie în 
întreaga Uniune în sectorul energiei, în 
sectorul transporturilor, în sectorul bancar, 
în sectorul infrastructurii pieței financiare, 
în sectorul infrastructurii digitale, în 
sectorul apei potabile și al apelor uzate, în 
sectorul sănătății, în sectorul anumitor 
aspecte ale administrației publice, precum 
și în sectorul spațial, în ceea ce privește 
furnizarea anumitor servicii care depind de 
infrastructuri terestre deținute, gestionate și 
operate fie de statele membre, fie de părți 
private, fără a acoperi, prin urmare, 
infrastructurile deținute, gestionate sau 
operate de Uniune sau în numele acesteia 
în cadrul programelor sale spațiale. Aceste 
interdependențe înseamnă că orice 
perturbare, chiar dacă inițial este limitată la 
o singură entitate sau la un singur sector, 
poate avea efecte în cascadă în sens mai 
larg, ceea ce ar putea avea impacturi 
negative considerabile și de lungă durată în 
ceea ce privește furnizarea de servicii pe 
piața internă. Pandemia de COVID-19 a 
demonstrat vulnerabilitatea societăților 
noastre, care sunt din ce în ce mai 
interdependente în fața riscurilor cu 
probabilitate redusă de producere.

(3) Aceste interdependențe tot mai 
accentuate sunt rezultatul unei rețele din ce 
în ce mai transfrontaliere și 
interdependente de furnizare de servicii 
care utilizează infrastructuri-cheie în 
întreaga Uniune în sectorul energiei, în 
sectorul transporturilor, în sectorul bancar, 
în sectorul infrastructurii pieței financiare, 
în sectorul infrastructurii digitale, în 
sectorul apei potabile și al apelor uzate, în 
sectorul sănătății, în sectorul anumitor 
aspecte ale administrației publice, precum 
și în sectorul spațial, în ceea ce privește 
furnizarea anumitor servicii care depind de 
infrastructuri terestre deținute, gestionate și 
operate fie de statele membre, fie de părți 
private, fără a acoperi, prin urmare, 
infrastructurile deținute, gestionate sau 
operate de Uniune sau în numele acesteia 
în cadrul programelor sale spațiale. Aceste 
interdependențe înseamnă că orice 
perturbare, chiar dacă inițial este limitată la 
o singură entitate sau la un singur sector, 
poate avea efecte în cascadă în sens mai 
larg, ceea ce ar putea avea impacturi 
negative considerabile și de lungă durată în 
ceea ce privește furnizarea de servicii pe 
piața internă și asupra bunăstării 
oamenilor. Pandemia de COVID-19 a 
demonstrat vulnerabilitatea societăților 
noastre, care sunt din ce în ce mai 
interdependente în fața riscurilor cu 
probabilitate redusă de producere.

Or. en
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Amendamentul 56
Diana Riba i Giner

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Entitățile implicate în furnizarea 
serviciilor esențiale fac din ce în ce mai 
mult obiectul unor cerințe divergente 
impuse de legislațiile statelor membre. 
Faptul că unele state membre impun 
acestor entități cerințe de securitate mai 
puțin stricte nu numai că riscă să afecteze 
menținerea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale în întreaga 
Uniune, ci generează, de asemenea, 
obstacole în calea bunei funcționări a pieței 
interne. Tipuri similare de entități sunt 
considerate critice în unele state membre, 
dar nu și în altele, iar cele care sunt 
identificate ca fiind critice fac obiectul 
unor cerințe divergente în diferite state 
membre. Acest lucru duce la sarcini 
administrative suplimentare și inutile 
pentru întreprinderile care își desfășoară 
activitatea la nivel transfrontalier, în 
special pentru întreprinderile care își 
desfășoară activitatea în statele membre cu 
cerințe mai stricte.

(4) Entitățile implicate în furnizarea 
serviciilor esențiale fac din ce în ce mai 
mult obiectul unor cerințe divergente 
impuse de legislațiile statelor membre. 
Faptul că unele state membre impun 
acestor entități cerințe de securitate mai 
puțin stricte nu numai că riscă să afecteze 
menținerea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale în întreaga 
Uniune, ci generează, de asemenea, 
obstacole în calea bunei funcționări a pieței 
interne. Reziliența entităților critice oferă 
investitorilor și întreprinderilor fiabilitate 
și încredere, acestea fiind pietrele de 
temelie ale unei piețe interne funcționale. 
De asemenea, aceasta asigură că 
serviciile sociale esențiale nu sunt 
întrerupte, contribuind astfel la protejarea 
celor mai vulnerabili cetățeni ai societății. 
Tipuri similare de entități sunt considerate 
critice în unele state membre, dar nu și în 
altele, iar cele care sunt identificate ca fiind 
critice fac obiectul unor cerințe divergente 
în diferite state membre. Acest lucru duce 
la sarcini administrative suplimentare și 
inutile pentru întreprinderile care își 
desfășoară activitatea la nivel 
transfrontalier, în special pentru 
întreprinderile care își desfășoară 
activitatea în statele membre cu cerințe mai 
stricte.

Or. en

Amendamentul 57
Lukas Mandl
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Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Entitățile implicate în furnizarea 
serviciilor esențiale fac din ce în ce mai 
mult obiectul unor cerințe divergente 
impuse de legislațiile statelor membre. 
Faptul că unele state membre impun 
acestor entități cerințe de securitate mai 
puțin stricte nu numai că riscă să afecteze 
menținerea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale în întreaga 
Uniune, ci generează, de asemenea, 
obstacole în calea bunei funcționări a pieței 
interne. Tipuri similare de entități sunt 
considerate critice în unele state membre, 
dar nu și în altele, iar cele care sunt 
identificate ca fiind critice fac obiectul 
unor cerințe divergente în diferite state 
membre. Acest lucru duce la sarcini 
administrative suplimentare și inutile 
pentru întreprinderile care își desfășoară 
activitatea la nivel transfrontalier, în 
special pentru întreprinderile care își 
desfășoară activitatea în statele membre cu 
cerințe mai stricte.

(4) Entitățile implicate în furnizarea 
serviciilor esențiale fac din ce în ce mai 
mult obiectul unor cerințe divergente 
impuse de legislațiile statelor membre. 
Faptul că unele state membre impun 
acestor entități cerințe de securitate mai 
puțin stricte nu numai că riscă să afecteze 
menținerea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale în întreaga 
Uniune, ci generează, de asemenea, 
obstacole în calea bunei funcționări a pieței 
interne. Tipuri similare de entități sunt 
considerate critice în unele state membre, 
dar nu și în altele, iar cele care sunt 
identificate ca fiind critice fac obiectul 
unor cerințe divergente în diferite state 
membre. Acest lucru duce la sarcini 
administrative suplimentare și inutile 
pentru întreprinderile care își desfășoară 
activitatea la nivel transfrontalier, în 
special pentru întreprinderile care își 
desfășoară activitatea în statele membre cu 
cerințe mai stricte. Prin urmare, statele 
membre și Comisia ar trebui să își 
propună ca obiectiv ajungerea la o 
înțelegere comună a clasificărilor în 
vederea atingerii celui mai înalt nivel 
posibil de protecție a entităților critice de 
pe întregul teritoriu al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 58
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Entitățile implicate în furnizarea 
serviciilor esențiale fac din ce în ce mai 

(4) Entitățile implicate în furnizarea 
serviciilor esențiale fac obiectul unor 



AM\1234326RO.docx 15/126 PE693.909v01-00

RO

mult obiectul unor cerințe divergente 
impuse de legislațiile statelor membre. 
Faptul că unele state membre impun 
acestor entități cerințe de securitate mai 
puțin stricte nu numai că riscă să afecteze 
menținerea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale în întreaga 
Uniune, ci generează, de asemenea, 
obstacole în calea bunei funcționări a pieței 
interne. Tipuri similare de entități sunt 
considerate critice în unele state membre, 
dar nu și în altele, iar cele care sunt 
identificate ca fiind critice fac obiectul 
unor cerințe divergente în diferite state 
membre. Acest lucru duce la sarcini 
administrative suplimentare și inutile 
pentru întreprinderile care își desfășoară 
activitatea la nivel transfrontalier, în 
special pentru întreprinderile care își 
desfășoară activitatea în statele membre cu 
cerințe mai stricte.

cerințe divergente impuse de legislațiile 
statelor membre. Faptul că unele state 
membre impun acestor entități cerințe de 
securitate mai puțin stricte nu numai că 
riscă să afecteze menținerea funcțiilor 
societale sau a activităților economice 
vitale în întreaga Uniune, ci generează, de 
asemenea, obstacole în calea bunei 
funcționări a pieței interne. Tipuri similare 
de entități sunt considerate critice în unele 
state membre, dar nu și în altele, iar cele 
care sunt identificate ca fiind critice fac 
obiectul unor cerințe divergente în diferite 
state membre. Acest lucru duce la sarcini 
administrative suplimentare și inutile 
pentru întreprinderile care își desfășoară 
activitatea la nivel transfrontalier, în 
special pentru întreprinderile care își 
desfășoară activitatea în statele membre cu 
cerințe mai stricte.

Or. en

Justificare

Din evaluarea impactului și din documentul de lucru al serviciilor Comisiei reiese clar că 
abordarea divergentă la nivelul statelor membre și abordarea inconsecventă din legislația 
UE împiedică o protecție mai eficace a infrastructurii critice. Totuși, nu este clar dacă 
această divergență este tot mai accentuată. Acest amendament vizează să alinieze textul 
juridic la dovezile disponibile.

Amendamentul 59
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Entitățile implicate în furnizarea 
serviciilor esențiale fac din ce în ce mai 
mult obiectul unor cerințe divergente 
impuse de legislațiile statelor membre. 
Faptul că unele state membre impun 
acestor entități cerințe de securitate mai 
puțin stricte nu numai că riscă să afecteze 

(4) Entitățile implicate în furnizarea 
serviciilor esențiale fac din ce în ce mai 
mult obiectul unor cerințe divergente 
impuse de legislațiile statelor membre. 
Faptul că unele state membre impun 
acestor entități cerințe de securitate mai 
puțin stricte nu numai că riscă să afecteze 
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menținerea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale în întreaga 
Uniune, ci generează, de asemenea, 
obstacole în calea bunei funcționări a pieței 
interne. Tipuri similare de entități sunt 
considerate critice în unele state membre, 
dar nu și în altele, iar cele care sunt 
identificate ca fiind critice fac obiectul 
unor cerințe divergente în diferite state 
membre. Acest lucru duce la sarcini 
administrative suplimentare și inutile 
pentru întreprinderile care își desfășoară 
activitatea la nivel transfrontalier, în 
special pentru întreprinderile care își 
desfășoară activitatea în statele membre cu 
cerințe mai stricte.

menținerea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale în întreaga 
Uniune, ci generează, de asemenea, 
obstacole în calea bunei funcționări a pieței 
interne. Tipuri similare de entități sunt 
considerate critice în unele state membre, 
dar nu și în altele, iar cele care sunt 
identificate ca fiind critice fac obiectul 
unor cerințe divergente în diferite state 
membre. Acest lucru duce la sarcini 
administrative suplimentare pentru 
întreprinderile care își desfășoară 
activitatea la nivel transfrontalier, în 
special pentru întreprinderile care își 
desfășoară activitatea în statele membre cu 
cerințe mai stricte.

Or. en

Amendamentul 60
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La nivelul Uniunii nu există o listă 
unică recunoscută a sectoarelor de 
infrastructură critică și diferite acte 
legislative acoperă diferite seturi de 
sectoare.

Or. en

Justificare

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei subliniază că, în legislația existentă a UE, nu 
există o abordare coerentă cu privire la infrastructura critică.

Amendamentul 61
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin urmare, este necesar să se 
stabilească norme minime armonizate 
pentru a se asigura furnizarea serviciilor 
esențiale pe piața internă și pentru a 
consolida reziliența entităților critice.

(5) Prin urmare, este necesar să se 
stabilească norme minime armonizate 
pentru a se asigura furnizarea serviciilor 
esențiale pe piața internă, pentru a 
consolida reziliența entităților critice și 
pentru a îmbunătăți, în special, 
cooperarea transfrontalieră a autorităților 
competente.

Or. en

Amendamentul 62
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin urmare, este necesar să se 
stabilească norme minime armonizate 
pentru a se asigura furnizarea serviciilor 
esențiale pe piața internă și pentru a 
consolida reziliența entităților critice.

(5) Prin urmare, este necesar să se 
stabilească norme minime armonizate 
pentru a se asigura furnizarea serviciilor 
esențiale pe piața internă și pentru a 
consolida reziliența entităților critice. Este 
esențial ca aceste norme să fie adaptate 
exigențelor viitorului.

Or. en

Justificare

Pentru ca prezenta directivă să fie eficace, aceasta trebuie să dispună de mijloace integrate 
pentru a face față noilor amenințări.

Amendamentul 63
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin urmare, este necesar să se (5) Prin urmare, este necesar să se 
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stabilească norme minime armonizate 
pentru a se asigura furnizarea serviciilor 
esențiale pe piața internă și pentru a 
consolida reziliența entităților critice.

stabilească norme minime armonizate 
pentru a se asigura furnizarea serviciilor 
esențiale populației și pentru a consolida 
reziliența entităților critice.

Or. en

Amendamentul 64
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a realiza acest obiectiv, 
statele membre ar trebui să identifice 
entitățile critice care ar trebui să facă 
obiectul unor cerințe și al unei 
supravegheri specifice, dar care ar trebui, 
de asemenea, să beneficieze de un sprijin 
special și de orientări speciale, care să 
vizeze atingerea unui nivel ridicat de 
reziliență în fața tuturor riscurilor 
relevante.

(6) Pentru a realiza acest obiectiv, 
statele membre ar trebui să identifice 
entitățile critice care ar trebui să facă 
obiectul unor cerințe și al unei 
supravegheri specifice, dar care ar trebui, 
de asemenea, să beneficieze de un sprijin 
special și de orientări speciale, care să 
vizeze atingerea unui nivel ridicat de 
reziliență în fața tuturor riscurilor 
relevante. În același timp, statele membre 
ar trebui să limiteze numărul măsurilor 
birocratice suplimentare pe care le impun 
entităților critice la nivelul minim absolut 
și ar trebui să se asigure că cerințele 
naționale și internaționale de notificare 
nu se suprapun cu cerințele de notificare 
la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 65
Peter Pollák

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a realiza acest obiectiv, 
statele membre ar trebui să identifice 

(6) Pentru a realiza acest obiectiv, 
statele membre ar trebui să identifice 
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entitățile critice care ar trebui să facă 
obiectul unor cerințe și al unei 
supravegheri specifice, dar care ar trebui, 
de asemenea, să beneficieze de un sprijin 
special și de orientări speciale, care să 
vizeze atingerea unui nivel ridicat de 
reziliență în fața tuturor riscurilor 
relevante.

entitățile critice care ar trebui să facă 
obiectul unor cerințe și al unei 
supravegheri specifice, dar care ar trebui, 
de asemenea, să beneficieze de un sprijin 
special și de orientări speciale, care să 
vizeze atingerea unui nivel ridicat de 
reziliență în fața tuturor riscurilor 
relevante. În acest sens, informarea și 
cooperarea reciproce între statele membre 
ar trebui îmbunătățite.

Or. sk

Amendamentul 66
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a realiza acest obiectiv, 
statele membre ar trebui să identifice 
entitățile critice care ar trebui să facă 
obiectul unor cerințe și al unei 
supravegheri specifice, dar care ar trebui, 
de asemenea, să beneficieze de un sprijin 
special și de orientări speciale, care să 
vizeze atingerea unui nivel ridicat de 
reziliență în fața tuturor riscurilor 
relevante.

(6) Pentru a realiza acest obiectiv, 
statele membre ar trebui să identifice 
entitățile critice care ar trebui să facă 
obiectul unor cerințe și al unei 
supravegheri specifice, dar care ar trebui, 
de asemenea, să beneficieze de un sprijin 
special și de orientări speciale, care să 
vizeze atingerea unui nivel ridicat de 
reziliență în fața riscurilor actuale și 
viitoare.

Or. en

Justificare

Pentru ca prezenta directivă să fie eficace, aceasta trebuie să dispună de mijloace integrate 
pentru a face față noilor amenințări.

Amendamentul 67
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Ar trebui să se țină seama de 
faptul că operațiunile multor entități 
critice sunt limitate la nivel local sau 
regional, inclusiv la nivelul regiunilor din 
UE. În conformitate cu ordinea 
constituțională și cu cerințele statelor 
membre, acestea ar trebui să poată delega 
sarcini entităților teritoriale, în temeiul 
prezentei directive, după caz, pentru a 
garanta mai bine furnizarea de servicii 
esențiale întregii populații a acestora.

Or. en

Amendamentul 68
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Anumite sectoare ale economiei, 
cum ar fi energia și transporturile, sunt deja 
reglementate sau pot fi reglementate în 
viitor prin acte sectoriale ale dreptului 
Uniunii care conțin norme privind anumite 
aspecte ale rezilienței entităților care își 
desfășoară activitatea în sectoarele 
menționate. Pentru a aborda în mod 
cuprinzător reziliența entităților care sunt 
critice pentru buna funcționare a pieței 
interne, aceste măsuri sectoriale ar trebui să 
fie completate de măsurile prevăzute în 
prezenta directivă, care creează un cadru 
global care abordează reziliența entităților 
critice în ceea ce privește toate pericolele, 
și anume cele naturale și cele provocate de 
om, accidentale și intenționate.

(7) Anumite sectoare ale economiei, 
cum ar fi energia și transporturile, sunt deja 
reglementate sau pot fi reglementate în 
viitor prin acte sectoriale ale dreptului 
Uniunii care conțin norme privind anumite 
aspecte ale rezilienței entităților care își 
desfășoară activitatea în sectoarele 
menționate. Pentru a aborda în mod 
cuprinzător reziliența entităților care sunt 
critice pentru buna funcționare a pieței 
interne, aceste măsuri sectoriale ar trebui 
să fie considerate lex specialis și să fie 
completate de măsurile prevăzute în 
prezenta directivă, care creează un cadru 
global care abordează reziliența entităților 
critice în ceea ce privește toate pericolele, 
și anume cele naturale și cele provocate de 
om, accidentale și intenționate.

Or. en
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Amendamentul 69
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care dispozițiile altor 
acte ale dreptului Uniunii impun 
entităților critice să evalueze riscurile 
relevante și să ia măsuri menite să le 
asigure reziliența sau să notifice 
incidentele, iar cerințele respective sunt 
cel puțin echivalente cu obligațiile 
corespunzătoare prevăzute în prezenta 
directivă, dispozițiile relevante ale 
prezentei directive nu ar trebui să se 
aplice, pentru a se evita suprapunerile și 
sarcinile inutile. Într-un astfel de caz, ar 
trebui să se aplice dispozițiile relevante 
ale acestor alte acte. În cazul în care nu 
se aplică dispozițiile relevante ale 
prezentei directive, nu ar trebui să se 
aplice nici dispozițiile sale privind 
supravegherea și asigurarea respectării 
legislației. Cu toate acestea, statele 
membre ar trebui să includă toate 
sectoarele enumerate în anexă în strategia 
lor de consolidare a rezilienței entităților 
critice, în evaluarea riscurilor și în 
măsurile de sprijin prevăzute în capitolul 
II și ar trebui să fie în măsură să 
identifice entitățile critice din sectoarele 
în care au fost îndeplinite condițiile 
aplicabile, ținând seama de regimul 
special al entităților din sectorul bancar, 
din sectorul infrastructurii pieței 
financiare și din sectorul infrastructurii 
digitale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 70
Lukas Mandl

Propunere de directivă
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Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a se asigura o abordare 
cuprinzătoare a rezilienței entităților 
critice, fiecare stat membru ar trebui să 
aibă o strategie care să stabilească 
obiective și măsuri de politică pe care să le 
pună în aplicare. În acest sens, statele 
membre ar trebui să se asigure că 
strategiile lor în materie de securitate 
cibernetică oferă un cadru de politică 
pentru o coordonare consolidată între 
autoritatea competentă în temeiul 
prezentei directive și cea competentă în 
temeiul Directivei NIS 2 în contextul 
schimbului de informații privind 
incidentele și amenințările cibernetice și al 
exercitării sarcinilor de supraveghere.

(10) Pentru a se asigura o abordare 
cuprinzătoare a rezilienței entităților 
critice, fiecare stat membru ar trebui să 
aibă o strategie care să stabilească 
obiective și măsuri de politică pe care să le 
pună în aplicare. În acest sens, statele 
membre ar trebui să se asigure că 
strategiile lor în materie de securitate 
cibernetică oferă un cadru de politică 
pentru o coordonare consolidată între 
autoritățile competente ale diferitelor state 
membre în temeiul prezentei directive și 
între autoritățile competente în temeiul 
prezentei directive și cea competentă în 
temeiul Directivei NIS 2 în contextul 
schimbului de informații privind 
incidentele și amenințările cibernetice și al 
exercitării sarcinilor de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 71
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a se asigura o abordare 
cuprinzătoare a rezilienței entităților 
critice, fiecare stat membru ar trebui să 
aibă o strategie care să stabilească 
obiective și măsuri de politică pe care să le 
pună în aplicare. În acest sens, statele 
membre ar trebui să se asigure că 
strategiile lor în materie de securitate 
cibernetică oferă un cadru de politică 
pentru o coordonare consolidată între 
autoritatea competentă în temeiul prezentei 
directive și cea competentă în temeiul 
Directivei NIS 2 în contextul schimbului 
de informații privind incidentele și 

(10) Pentru a se asigura o abordare 
cuprinzătoare a rezilienței entităților 
critice, fiecare stat membru ar trebui să 
aibă o strategie care să stabilească 
obiective și măsuri de politică pe care să le 
pună în aplicare. În acest sens, statele 
membre ar trebui să se asigure că 
strategiile lor în materie de securitate 
cibernetică oferă un cadru de politică 
pentru o coordonare consolidată între 
autoritatea competentă în temeiul prezentei 
directive și cea competentă în temeiul 
Directivei NIS 2 în contextul schimbului 
de informații privind incidentele și 
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amenințările cibernetice și al exercitării 
sarcinilor de supraveghere.

amenințările cibernetice și al exercitării 
sarcinilor de supraveghere. Astfel de 
cerințe nu ar trebui concretizate în sarcini 
excesive pentru operatori.

Or. en

Amendamentul 72
Fabienne Keller

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Acțiunile întreprinse de statele 
membre pentru a identifica și a contribui la 
asigurarea rezilienței entităților critice ar 
trebui să urmeze o abordare bazată pe 
riscuri, care să direcționeze eforturile către 
entitățile cele mai relevante pentru 
îndeplinirea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale. Pentru a se 
asigura o astfel de abordare direcționată, 
fiecare stat membru ar trebui să efectueze, 
într-un cadru armonizat, o evaluare a 
tuturor riscurilor naturale și provocate de 
om relevante care pot să afecteze 
furnizarea serviciilor esențiale, inclusiv a 
accidentelor, a dezastrelor naturale, a 
situațiilor de urgență din domeniul sănătății 
publice, cum ar fi pandemiile, și 
amenințările antagoniste, printre care se 
numără infracțiunile de terorism. Atunci 
când efectuează aceste evaluări ale 
riscurilor, statele membre ar trebui să țină 
seama de alte evaluări generale sau 
sectoriale ale riscurilor efectuate în temeiul 
altor acte ale dreptului Uniunii și ar trebui 
să ia în considerare dependențele dintre 
sectoare, inclusiv din alte state membre și 
țări terțe. Rezultatele evaluării riscurilor ar 
trebui utilizate în procesul de identificare a 
entităților critice și pentru a acorda 
asistență acestor entități în ceea ce privește 
îndeplinirea cerințelor în materie de 

(11) Acțiunile întreprinse de statele 
membre pentru a identifica și a contribui la 
asigurarea rezilienței entităților critice ar 
trebui să urmeze o abordare bazată pe 
riscuri, care să direcționeze eforturile către 
entitățile cele mai relevante pentru 
îndeplinirea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale. Pentru a se 
asigura o astfel de abordare direcționată, 
fiecare stat membru ar trebui să efectueze, 
într-un cadru armonizat, o evaluare a 
tuturor riscurilor naturale și provocate de 
om relevante care pot să afecteze 
furnizarea serviciilor esențiale, inclusiv a 
accidentelor, a dezastrelor naturale, a 
situațiilor de urgență din domeniul sănătății 
publice, cum ar fi pandemiile, și 
amenințările antagoniste, printre care se 
numără infracțiunile de terorism. Atunci 
când efectuează aceste evaluări ale 
riscurilor, statele membre ar trebui să țină 
seama de alte evaluări generale sau 
sectoriale ale riscurilor efectuate în temeiul 
altor acte ale dreptului Uniunii și ar trebui 
să ia în considerare dependențele dintre 
sectoare, inclusiv din alte state membre și 
țări terțe. Rezultatele evaluării riscurilor ar 
trebui utilizate în procesul de identificare a 
entităților critice și pentru a acorda 
asistență acestor entități în ceea ce privește 
îndeplinirea cerințelor în materie de 
reziliență prevăzute în prezenta directivă. 
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reziliență prevăzute în prezenta directivă. De asemenea, Comisia ar trebui să poată 
să sprijine entitățile critice din țările terțe, 
la cererea lor, cu expertiză în materie de 
consultanță.

Or. en

Amendamentul 73
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Acțiunile întreprinse de statele 
membre pentru a identifica și a contribui la 
asigurarea rezilienței entităților critice ar 
trebui să urmeze o abordare bazată pe 
riscuri, care să direcționeze eforturile către 
entitățile cele mai relevante pentru 
îndeplinirea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale. Pentru a se 
asigura o astfel de abordare direcționată, 
fiecare stat membru ar trebui să efectueze, 
într-un cadru armonizat, o evaluare a 
tuturor riscurilor naturale și provocate de 
om relevante care pot să afecteze 
furnizarea serviciilor esențiale, inclusiv a 
accidentelor, a dezastrelor naturale, a 
situațiilor de urgență din domeniul sănătății 
publice, cum ar fi pandemiile, și 
amenințările antagoniste, printre care se 
numără infracțiunile de terorism. Atunci 
când efectuează aceste evaluări ale 
riscurilor, statele membre ar trebui să țină 
seama de alte evaluări generale sau 
sectoriale ale riscurilor efectuate în temeiul 
altor acte ale dreptului Uniunii și ar trebui 
să ia în considerare dependențele dintre 
sectoare, inclusiv din alte state membre și 
țări terțe. Rezultatele evaluării riscurilor ar 
trebui utilizate în procesul de identificare a 
entităților critice și pentru a acorda 
asistență acestor entități în ceea ce privește 
îndeplinirea cerințelor în materie de 

(11) Acțiunile întreprinse de statele 
membre pentru a identifica și a contribui la 
asigurarea rezilienței entităților critice ar 
trebui să urmeze o abordare bazată pe 
riscuri, care să direcționeze eforturile către 
entitățile cele mai relevante pentru 
îndeplinirea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale. Pentru a se 
asigura o astfel de abordare direcționată, 
fiecare stat membru ar trebui să efectueze, 
într-un cadru armonizat, o evaluare a 
tuturor riscurilor naturale și provocate de 
om relevante care pot să afecteze 
furnizarea serviciilor esențiale, inclusiv a 
accidentelor, a dezastrelor naturale, a 
situațiilor de urgență din domeniul sănătății 
publice, cum ar fi pandemiile, și 
amenințările antagoniste, printre care se 
numără infracțiunile de terorism, pentru a 
evita un deficit de resurse critice necesare 
pentru dezvoltarea infrastructurii în 
cauză. Atunci când efectuează aceste 
evaluări ale riscurilor, statele membre ar 
trebui să țină seama de alte evaluări 
generale sau sectoriale ale riscurilor 
efectuate în temeiul altor acte ale dreptului 
Uniunii și ar trebui să ia în considerare 
dependențele dintre sectoare, inclusiv din 
alte state membre și țări terțe. Rezultatele 
evaluării riscurilor ar trebui utilizate în 
procesul de identificare a entităților critice 
și pentru a acorda asistență acestor entități 
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reziliență prevăzute în prezenta directivă. în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor 
în materie de reziliență prevăzute în 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 74
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Acțiunile întreprinse de statele 
membre pentru a identifica și a contribui la 
asigurarea rezilienței entităților critice ar 
trebui să urmeze o abordare bazată pe 
riscuri, care să direcționeze eforturile către 
entitățile cele mai relevante pentru 
îndeplinirea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale. Pentru a se 
asigura o astfel de abordare direcționată, 
fiecare stat membru ar trebui să efectueze, 
într-un cadru armonizat, o evaluare a 
tuturor riscurilor naturale și provocate de 
om relevante care pot să afecteze 
furnizarea serviciilor esențiale, inclusiv a 
accidentelor, a dezastrelor naturale, a 
situațiilor de urgență din domeniul sănătății 
publice, cum ar fi pandemiile, și 
amenințările antagoniste, printre care se 
numără infracțiunile de terorism. Atunci 
când efectuează aceste evaluări ale 
riscurilor, statele membre ar trebui să țină 
seama de alte evaluări generale sau 
sectoriale ale riscurilor efectuate în temeiul 
altor acte ale dreptului Uniunii și ar trebui 
să ia în considerare dependențele dintre 
sectoare, inclusiv din alte state membre și 
țări terțe. Rezultatele evaluării riscurilor ar 
trebui utilizate în procesul de identificare a 
entităților critice și pentru a acorda 
asistență acestor entități în ceea ce privește 
îndeplinirea cerințelor în materie de 
reziliență prevăzute în prezenta directivă.

(11) Acțiunile întreprinse de statele 
membre pentru a identifica și a contribui la 
asigurarea rezilienței entităților critice ar 
trebui să urmeze o abordare bazată pe 
riscuri, care să direcționeze eforturile către 
entitățile cele mai relevante pentru 
îndeplinirea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale. Pentru a se 
asigura o astfel de abordare direcționată, 
fiecare stat membru ar trebui să efectueze, 
într-un cadru armonizat, o evaluare a 
tuturor riscurilor naturale și provocate de 
om relevante care pot să afecteze 
furnizarea serviciilor esențiale, inclusiv a 
accidentelor, a dezastrelor naturale, a 
situațiilor de urgență din domeniul sănătății 
publice, cum ar fi pandemiile, și 
amenințările antagoniste, printre care se 
numără amenințările sau acțiunile de 
sabotaj exercitate de persoane din interior 
și infracțiunile de terorism. Atunci când 
efectuează aceste evaluări ale riscurilor, 
statele membre ar trebui să țină seama de 
alte evaluări generale sau sectoriale ale 
riscurilor efectuate în temeiul altor acte ale 
dreptului Uniunii și ar trebui să ia în 
considerare dependențele dintre sectoare, 
inclusiv din alte state membre și țări terțe. 
Rezultatele evaluării riscurilor ar trebui 
utilizate în procesul de identificare a 
entităților critice și pentru a acorda 
asistență acestor entități în ceea ce privește 
îndeplinirea cerințelor în materie de 
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reziliență prevăzute în prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Acțiunile de sabotaj, inclusiv cele exercitate de persoane din interior sau de propriul 
personal, reprezintă o amenințare veche a cărei abordare este dificilă, dar esențială.

Amendamentul 75
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Acțiunile întreprinse de statele 
membre pentru a identifica și a contribui la 
asigurarea rezilienței entităților critice ar 
trebui să urmeze o abordare bazată pe 
riscuri, care să direcționeze eforturile către 
entitățile cele mai relevante pentru 
îndeplinirea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale. Pentru a se 
asigura o astfel de abordare direcționată, 
fiecare stat membru ar trebui să efectueze, 
într-un cadru armonizat, o evaluare a 
tuturor riscurilor naturale și provocate de 
om relevante care pot să afecteze 
furnizarea serviciilor esențiale, inclusiv a 
accidentelor, a dezastrelor naturale, a 
situațiilor de urgență din domeniul sănătății 
publice, cum ar fi pandemiile, și 
amenințările antagoniste, printre care se 
numără infracțiunile de terorism. Atunci 
când efectuează aceste evaluări ale 
riscurilor, statele membre ar trebui să țină 
seama de alte evaluări generale sau 
sectoriale ale riscurilor efectuate în temeiul 
altor acte ale dreptului Uniunii și ar trebui 
să ia în considerare dependențele dintre 
sectoare, inclusiv din alte state membre și 
țări terțe. Rezultatele evaluării riscurilor ar 
trebui utilizate în procesul de identificare a 
entităților critice și pentru a acorda 
asistență acestor entități în ceea ce privește 

(11) Acțiunile întreprinse de statele 
membre pentru a identifica și a contribui la 
asigurarea rezilienței entităților critice ar 
trebui să urmeze o abordare bazată pe 
riscuri, care să direcționeze eforturile către 
entitățile cele mai relevante pentru 
îndeplinirea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale. Pentru a se 
asigura o astfel de abordare direcționată, 
fiecare stat membru ar trebui să efectueze, 
într-un cadru armonizat, o evaluare a 
tuturor riscurilor naturale și provocate de 
om relevante care pot să afecteze 
furnizarea serviciilor esențiale, inclusiv a 
accidentelor, a amenințărilor hibride, a 
dezastrelor naturale, a situațiilor de urgență 
din domeniul sănătății publice, cum ar fi 
pandemiile, și amenințările antagoniste, 
printre care se numără infracțiunile de 
terorism. Atunci când efectuează aceste 
evaluări ale riscurilor, statele membre ar 
trebui să țină seama de alte evaluări 
generale sau sectoriale ale riscurilor 
efectuate în temeiul altor acte ale dreptului 
Uniunii și ar trebui să ia în considerare 
dependențele dintre sectoare, inclusiv din 
alte state membre și țări terțe. Rezultatele 
evaluării riscurilor ar trebui utilizate în 
procesul de identificare a entităților critice 
și pentru a acorda asistență acestor entități 
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îndeplinirea cerințelor în materie de 
reziliență prevăzute în prezenta directivă.

în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor 
în materie de reziliență prevăzute în 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 76
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a se asigura faptul că toate 
entitățile relevante fac obiectul acestor 
cerințe și pentru a se reduce divergențele în 
această privință, este important să se 
stabilească norme armonizate care să 
permită identificarea consecventă a 
entităților critice în întreaga Uniune și, 
totodată, care să le ofere statelor membre 
posibilitatea de a reflecta specificitățile 
naționale. Prin urmare, ar trebui să se 
stabilească criterii pentru identificarea 
entităților critice. Din motive de eficacitate, 
eficiență, coerență și securitate juridică, ar 
trebui să se stabilească, de asemenea, 
norme corespunzătoare privind notificarea 
și cooperarea referitoare la o astfel de 
identificare, precum și privind consecințele 
juridice ale unei astfel de identificări. 
Pentru ca Comisia să poată evalua 
aplicarea corectă a prezentei directive, 
statele membre ar trebui să îi transmită, 
într-un mod cât mai detaliat și mai specific 
posibil, informații relevante și, în orice caz, 
lista serviciilor esențiale, numărul de 
entități critice identificate pentru fiecare 
sector și subsector menționat în anexă, 
precum și serviciul esențial sau serviciile 
esențiale pe care le furnizează fiecare 
entitate și eventualele praguri aplicate.

(12) Pentru a se asigura faptul că toate 
entitățile relevante fac obiectul acestor 
cerințe și pentru a se reduce divergențele în 
această privință, este important să se 
stabilească norme armonizate care să 
permită identificarea consecventă a 
entităților critice în întreaga Uniune și, 
totodată, care să le ofere statelor membre 
posibilitatea de a reflecta specificitățile 
naționale. Prin urmare, ar trebui să se 
stabilească criterii comune pentru 
identificarea entităților critice, bazate pe 
indicatori minimi și metodologii pentru 
fiecare sector și subsector. Din motive de 
eficacitate, eficiență, coerență și securitate 
juridică, ar trebui să se stabilească, de 
asemenea, norme corespunzătoare privind 
notificarea și cooperarea referitoare la o 
astfel de identificare, precum și privind 
consecințele juridice ale unei astfel de 
identificări. Pentru ca Comisia să poată 
evalua aplicarea corectă a prezentei 
directive, statele membre ar trebui să îi 
transmită, într-un mod cât mai detaliat și 
mai specific posibil, informații relevante și, 
în orice caz, lista serviciilor esențiale, 
numărul de entități critice identificate 
pentru fiecare sector și subsector menționat 
în anexă, precum și serviciul esențial sau 
serviciile esențiale pe care le furnizează 
fiecare entitate și eventualele praguri 
aplicate.
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Or. en

Amendamentul 77
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a se asigura faptul că toate 
entitățile relevante fac obiectul acestor 
cerințe și pentru a se reduce divergențele în 
această privință, este important să se 
stabilească norme armonizate care să 
permită identificarea consecventă a 
entităților critice în întreaga Uniune și, 
totodată, care să le ofere statelor membre 
posibilitatea de a reflecta specificitățile 
naționale. Prin urmare, ar trebui să se 
stabilească criterii pentru identificarea 
entităților critice. Din motive de eficacitate, 
eficiență, coerență și securitate juridică, ar 
trebui să se stabilească, de asemenea, 
norme corespunzătoare privind notificarea 
și cooperarea referitoare la o astfel de 
identificare, precum și privind consecințele 
juridice ale unei astfel de identificări. 
Pentru ca Comisia să poată evalua 
aplicarea corectă a prezentei directive, 
statele membre ar trebui să îi transmită, 
într-un mod cât mai detaliat și mai specific 
posibil, informații relevante și, în orice caz, 
lista serviciilor esențiale, numărul de 
entități critice identificate pentru fiecare 
sector și subsector menționat în anexă, 
precum și serviciul esențial sau serviciile 
esențiale pe care le furnizează fiecare 
entitate și eventualele praguri aplicate.

(12) Pentru a se asigura faptul că toate 
entitățile relevante fac obiectul acestor 
cerințe și pentru a se reduce divergențele în 
această privință, este important să se 
stabilească norme minime armonizate care 
să permită identificarea consecventă a 
entităților critice în întreaga Uniune și, 
totodată, care să le ofere statelor membre 
posibilitatea de a reflecta specificitățile 
naționale. Prin urmare, ar trebui să se 
stabilească criterii pentru identificarea 
entităților critice. Din motive de eficacitate, 
eficiență, coerență și securitate juridică, ar 
trebui să se stabilească, de asemenea, 
norme corespunzătoare privind notificarea 
și cooperarea referitoare la o astfel de 
identificare, precum și privind consecințele 
juridice ale unei astfel de identificări. 
Pentru ca Comisia să poată evalua 
aplicarea corectă a prezentei directive, 
statele membre ar trebui să îi transmită, 
într-un mod cât mai detaliat și mai specific 
posibil și luând în considerare cerințele în 
materie de securitate, informații relevante 
și, în orice caz, lista serviciilor esențiale, 
numărul de entități critice identificate 
pentru fiecare sector și subsector menționat 
în anexă, precum și serviciul esențial sau 
serviciile esențiale pe care le furnizează 
fiecare entitate și eventualele praguri 
aplicate.

Or. en

Justificare

Este important de menționat aici că (1) statele membre pot impune și alte obligații decât cele 
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stipulate în prezenta directivă și (2) detaliile referitoare la infrastructura critică pot fi extrem 
de sensibile și trebuie tratate în consecință.

Amendamentul 78
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a se asigura faptul că toate 
entitățile relevante fac obiectul acestor 
cerințe și pentru a se reduce divergențele în 
această privință, este important să se 
stabilească norme armonizate care să 
permită identificarea consecventă a 
entităților critice în întreaga Uniune și, 
totodată, care să le ofere statelor membre 
posibilitatea de a reflecta specificitățile 
naționale. Prin urmare, ar trebui să se 
stabilească criterii pentru identificarea 
entităților critice. Din motive de eficacitate, 
eficiență, coerență și securitate juridică, ar 
trebui să se stabilească, de asemenea, 
norme corespunzătoare privind notificarea 
și cooperarea referitoare la o astfel de 
identificare, precum și privind consecințele 
juridice ale unei astfel de identificări. 
Pentru ca Comisia să poată evalua 
aplicarea corectă a prezentei directive, 
statele membre ar trebui să îi transmită, 
într-un mod cât mai detaliat și mai specific 
posibil, informații relevante și, în orice caz, 
lista serviciilor esențiale, numărul de 
entități critice identificate pentru fiecare 
sector și subsector menționat în anexă, 
precum și serviciul esențial sau serviciile 
esențiale pe care le furnizează fiecare 
entitate și eventualele praguri aplicate.

(12) Pentru a se asigura faptul că toate 
entitățile relevante fac obiectul acestor 
cerințe și pentru a se reduce divergențele în 
această privință, este important să se 
stabilească norme armonizate care să 
permită identificarea consecventă a 
entităților critice în întreaga Uniune și, 
totodată, care să le ofere statelor membre 
posibilitatea de a reflecta specificitățile 
naționale. Prin urmare, ar trebui să se 
stabilească, într-o manieră transparentă, 
criterii pentru identificarea entităților 
critice. Din motive de eficacitate, eficiență, 
coerență și securitate juridică, ar trebui să 
se stabilească, de asemenea, norme 
corespunzătoare privind notificarea și 
cooperarea referitoare la o astfel de 
identificare, precum și privind consecințele 
juridice ale unei astfel de identificări. 
Pentru ca Comisia să poată evalua 
aplicarea corectă a prezentei directive, 
statele membre ar trebui să îi transmită, 
într-un mod cât mai detaliat și mai specific 
posibil, informații relevante și, în orice caz, 
lista serviciilor esențiale, numărul de 
entități critice identificate pentru fiecare 
sector și subsector menționat în anexă, 
precum și serviciul esențial sau serviciile 
esențiale pe care le furnizează fiecare 
entitate și eventualele praguri aplicate.

Or. en

Amendamentul 79
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Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Acquis-ul UE în domeniul 
serviciilor financiare instituie cerințe 
cuprinzătoare privind entitățile financiare 
pentru a gestiona toate riscurile cu care se 
confruntă acestea, inclusiv riscurile 
operaționale, și pentru a asigura 
continuitatea activității. Obligațiile decurg 
din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului22, din Directiva 2014/65/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului23 și din Regulamentul (UE) 
nr. 600/2014 al Parlamentului European 
și al Consiliului24, precum și din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului25 și din Directiva 2013/36/UE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului26. Comisia a propus recent 
completarea acestui cadru cu 
Regulamentul XX/YYYY al Parlamentului 
European și al Consiliului [Regulamentul 
propus privind reziliența operațională 
digitală a sectorului financiar (denumit în 
continuare „Regulamentul DORA”)27], 
care stabilește cerințe pentru firmele 
financiare în ceea ce privește gestionarea 
riscurilor TIC, inclusiv protecția 
infrastructurilor TIC fizice. Întrucât 
reziliența entităților enumerate la 
punctele 3 și 4 din anexă este acoperită în 
mod cuprinzător de acquis-ul UE în 
domeniul serviciilor financiare, aceste 
entități ar trebui, de asemenea, să fie 
tratate ca fiind echivalente entităților 
critice numai în sensul capitolului II din 
prezenta directivă. Pentru a se asigura o 
aplicare consecventă a normelor privind 
riscul operațional și reziliența digitală în 
sectorul financiar, sprijinul statelor 
membre pentru consolidarea rezilienței 
globale a entităților financiare 

eliminat
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echivalente cu entitățile critice ar trebui 
să fie asigurat de autoritățile desemnate 
în temeiul articolului 41 din 
[Regulamentul DORA] și cu respectarea 
procedurilor stabilite în această legislație 
într-un mod pe deplin armonizat.
_________________
22 Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 4 iulie 2012 privind instrumentele 
financiare derivate extrabursiere, 
contrapărțile centrale și registrele 
centrale de tranzacții (JO L 201, 
27.7.2012, p. 1).
23 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 mai 
2014 privind piețele instrumentelor 
financiare și de modificare a Directivei 
2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE 
(JOL 173, 12.6.2014, p. 349).
24 Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 mai 2014 privind piețele 
instrumentelor financiare și de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO 
L 173, 12.6.2014, p. 84).
25 Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013 privind cerințele 
prudențiale pentru instituțiile de credit și 
firmele de investiții și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 
176, 27.6.2013, p. 1).
26 Directiva 2013/36/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 
2013 cu privire la accesul la activitatea 
instituțiilor de credit și supravegherea 
prudențială a instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții, de modificare a 
Directivei 2002/87/CE și de abrogare a 
Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE 
(JO L 176, 27.6.2013, p. 338).
27 Propunere de Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind reziliența operațională digitală a 
sectorului financiar și de modificare a 
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Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) 
nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014 și (UE) 
nr. 909/2014, COM(2020) 595.

Or. en

Amendamentul 80
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Statele membre ar trebui să 
desemneze autorități competente care să 
supravegheze aplicarea și, dacă este 
necesar, să asigure respectarea normelor 
prezentei directive și să garanteze faptul că 
aceste autorități dispun de competențele și 
de resursele adecvate. Având în vedere 
diferențele dintre structurile naționale de 
guvernanță și pentru a salvgarda 
dispozițiile sectoriale deja existente sau 
organismele de supraveghere și de 
reglementare ale Uniunii, precum și pentru 
a evita suprapunerile, statele membre ar 
trebui să poată desemna mai multe 
autorități competente. Într-un astfel de caz, 
statele membre ar trebui însă să delimiteze 
în mod clar sarcinile care le revin 
autorităților în cauză și să se asigure că 
acestea cooperează în mod armonios și 
eficace. Toate autoritățile competente ar 
trebui, de asemenea, să coopereze pe un 
plan mai general cu alte autorități 
relevante, atât la nivel național, cât și la 
nivelul Uniunii.

(16) Statele membre ar trebui să 
desemneze autorități competente care să 
supravegheze aplicarea și, dacă este 
necesar, să asigure respectarea normelor 
prezentei directive și să garanteze faptul că 
aceste autorități dispun de competențele și 
de resursele adecvate. Având în vedere 
diferențele dintre structurile naționale de 
guvernanță și pentru a salvgarda 
dispozițiile sectoriale deja existente sau 
organismele de supraveghere și de 
reglementare ale Uniunii, precum și pentru 
a evita suprapunerile, statele membre ar 
trebui să poată desemna mai multe 
autorități competente. Într-un astfel de caz, 
statele membre ar trebui însă să delimiteze 
în mod clar sarcinile care le revin 
autorităților în cauză și să se asigure că 
acestea cooperează în mod armonios și 
eficace. Toate autoritățile competente ar 
trebui, de asemenea, să coopereze pe un 
plan mai general cu alte autorități 
relevante, atât la nivel național, cât și la 
nivelul Uniunii, inclusiv cu autoritățile 
competente din alte state membre.

Or. en

Amendamentul 81
Patryk Jaki
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Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Statele membre ar trebui să 
desemneze autorități competente care să 
supravegheze aplicarea și, dacă este 
necesar, să asigure respectarea normelor 
prezentei directive și să garanteze faptul că 
aceste autorități dispun de competențele și 
de resursele adecvate. Având în vedere 
diferențele dintre structurile naționale de 
guvernanță și pentru a salvgarda 
dispozițiile sectoriale deja existente sau 
organismele de supraveghere și de 
reglementare ale Uniunii, precum și pentru 
a evita suprapunerile, statele membre ar 
trebui să poată desemna mai multe 
autorități competente. Într-un astfel de caz, 
statele membre ar trebui însă să delimiteze 
în mod clar sarcinile care le revin 
autorităților în cauză și să se asigure că 
acestea cooperează în mod armonios și 
eficace. Toate autoritățile competente ar 
trebui, de asemenea, să coopereze pe un 
plan mai general cu alte autorități 
relevante, atât la nivel național, cât și la 
nivelul Uniunii.

(16) Statele membre ar trebui să 
desemneze autorități competente care să 
supravegheze aplicarea și, dacă este 
necesar, să asigure respectarea normelor 
prezentei directive și să garanteze faptul că 
aceste autorități dispun de competențele și 
de resursele adecvate. Având în vedere 
diferențele dintre structurile naționale de 
guvernanță și pentru a salvgarda 
dispozițiile sectoriale deja existente sau 
organismele de supraveghere și de 
reglementare ale Uniunii, precum și pentru 
a evita suprapunerile, statele membre ar 
trebui să poată desemna mai multe 
autorități competente. Într-un astfel de caz, 
statele membre ar trebui însă să delimiteze 
în mod clar sarcinile care le revin 
autorităților în cauză și să se asigure că 
acestea cooperează în mod armonios și 
eficace, inclusiv la nivel transfrontalier. 
Toate autoritățile competente ar trebui, de 
asemenea, să coopereze pe un plan mai 
general cu alte autorități relevante, atât la 
nivel național, cât și la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure faptul că o arhitectură instituțională divergentă nu creează 
probleme pentru comunicarea și cooperarea transfrontalieră.

Amendamentul 82
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Statele membre ar trebui să 
desemneze autorități competente care să 

(16) Statele membre ar trebui să 
desemneze autorități competente care să 
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supravegheze aplicarea și, dacă este 
necesar, să asigure respectarea normelor 
prezentei directive și să garanteze faptul că 
aceste autorități dispun de competențele și 
de resursele adecvate. Având în vedere 
diferențele dintre structurile naționale de 
guvernanță și pentru a salvgarda 
dispozițiile sectoriale deja existente sau 
organismele de supraveghere și de 
reglementare ale Uniunii, precum și 
pentru a evita suprapunerile, statele 
membre ar trebui să poată desemna mai 
multe autorități competente. Într-un astfel 
de caz, statele membre ar trebui însă să 
delimiteze în mod clar sarcinile care le 
revin autorităților în cauză și să se asigure 
că acestea cooperează în mod armonios și 
eficace. Toate autoritățile competente ar 
trebui, de asemenea, să coopereze pe un 
plan mai general cu alte autorități 
relevante, atât la nivel național, cât și la 
nivelul Uniunii.

supravegheze aplicarea și, dacă este 
necesar, să asigure respectarea normelor 
prezentei directive și să garanteze faptul că 
aceste autorități dispun de competențele și 
de resursele adecvate. Având în vedere 
diferențele dintre structurile naționale de 
guvernanță și pentru a salvgarda 
dispozițiile teritoriale deja existente, 
precum și pentru a evita suprapunerile, 
statele membre ar trebui să poată desemna 
mai multe autorități competente. Într-un 
astfel de caz, statele membre ar trebui însă 
să delimiteze în mod clar sarcinile care le 
revin autorităților în cauză și să se asigure 
că acestea cooperează în mod armonios și 
eficace. Toate autoritățile competente ar 
trebui, de asemenea, să coopereze pe un 
plan mai general cu alte autorități 
relevante, atât la nivel național, cât și la 
nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 83
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Ofițerii de legătură pentru 
securitate ar trebui să fie identificați 
pentru toate entitățile critice desemnate 
pentru a facilita cooperarea și 
comunicarea cu autoritățile naționale 
competente în materie de protecție a 
infrastructurilor critice.

Or. en

Amendamentul 84
Lukas Mandl
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Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dat fiind faptul că, în temeiul 
Directivei NIS 2, entitățile identificate ca 
entități critice, precum și entitățile 
identificate în sectorul infrastructurii 
digitale care trebuie să fie tratate ca fiind 
echivalente în temeiul prezentei directive 
fac obiectul cerințelor în materie de 
securitate cibernetică prevăzute în 
Directiva NIS 2, autoritățile competente 
desemnate în temeiul celor două directive 
ar trebui să coopereze, în special în ceea ce 
privește riscurile și incidentele de 
securitate cibernetică ce afectează entitățile 
respective.

(18) Entitățile identificate ca entități 
critice în temeiul prezentei directive, 
precum și entitățile identificate în sectorul 
infrastructurii digitale care trebuie să fie 
tratate ca fiind echivalente în temeiul 
prezentei directive fac obiectul cerințelor în 
materie de securitate cibernetică prevăzute 
în Directiva NIS 2. Din acest motiv, 
autoritățile competente desemnate în 
temeiul celor două directive ar trebui să 
coopereze, în special în ceea ce privește 
riscurile și incidentele de securitate 
cibernetică și securitate fizică ce afectează 
entitățile respective.

Or. en

Amendamentul 85
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre ar trebui să sprijine 
entitățile critice să își consolideze 
reziliența, în conformitate cu obligațiile 
care le revin în temeiul prezentei directive, 
fără a aduce atingere responsabilității 
juridice a entităților în cauză de a asigura 
această conformitate. Statele membre ar 
putea, în special, să elaboreze materiale de 
orientare și metodologii, să sprijine 
organizarea de exerciții pentru a testa 
reziliența entităților critice și să asigure 
formarea personalului acestora. În plus, 
având în vedere interdependențele dintre 
entități și sectoare, statele membre ar trebui 
să instituie instrumente de schimb de 
informații pentru a sprijini schimbul 

(19) Statele membre ar trebui să sprijine 
entitățile critice să își consolideze 
reziliența, în special pe cele care se 
califică drept întreprinderi mici sau 
mijlocii, în conformitate cu obligațiile care 
le revin în temeiul prezentei directive, fără 
a aduce atingere responsabilității juridice a 
entităților în cauză de a asigura această 
conformitate. Statele membre ar putea, în 
special, să elaboreze materiale de orientare 
și metodologii, să sprijine organizarea de 
exerciții pentru a testa reziliența entităților 
critice și să asigure formarea personalului 
acestora. În plus, având în vedere 
interdependențele dintre entități și sectoare, 
statele membre ar trebui să instituie 
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voluntar de informații dintre entitățile 
critice, fără a aduce atingere aplicării 
normelor în materie de concurență 
prevăzute în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.

instrumente de schimb de informații pentru 
a sprijini schimbul voluntar de informații 
dintre entitățile critice, fără a aduce 
atingere aplicării normelor în materie de 
concurență prevăzute în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 86
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre ar trebui să sprijine 
entitățile critice să își consolideze 
reziliența, în conformitate cu obligațiile 
care le revin în temeiul prezentei directive, 
fără a aduce atingere responsabilității 
juridice a entităților în cauză de a asigura 
această conformitate. Statele membre ar 
putea, în special, să elaboreze materiale de 
orientare și metodologii, să sprijine 
organizarea de exerciții pentru a testa 
reziliența entităților critice și să asigure 
formarea personalului acestora. În plus, 
având în vedere interdependențele dintre 
entități și sectoare, statele membre ar trebui 
să instituie instrumente de schimb de 
informații pentru a sprijini schimbul 
voluntar de informații dintre entitățile 
critice, fără a aduce atingere aplicării 
normelor în materie de concurență 
prevăzute în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.

(19) Statele membre ar trebui să sprijine 
entitățile critice să își consolideze 
reziliența, în conformitate cu obligațiile 
care le revin în temeiul prezentei directive, 
fără a aduce atingere responsabilității 
juridice a entităților în cauză de a asigura 
această conformitate. Statele membre ar 
putea, în special, să furnizeze resurse 
financiare, să elaboreze materiale de 
orientare și metodologii, să sprijine 
organizarea de exerciții pentru a testa 
reziliența entităților critice și să asigure 
formarea personalului acestora. În plus, 
având în vedere interdependențele dintre 
entități și sectoare, statele membre ar trebui 
să instituie instrumente de schimb de 
informații pentru a sprijini schimbul 
voluntar de informații dintre entitățile 
critice, fără a aduce atingere aplicării 
normelor în materie de concurență 
prevăzute în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 87
Dragoș Tudorache
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Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre ar trebui să sprijine 
entitățile critice să își consolideze 
reziliența, în conformitate cu obligațiile 
care le revin în temeiul prezentei directive, 
fără a aduce atingere responsabilității 
juridice a entităților în cauză de a asigura 
această conformitate. Statele membre ar 
putea, în special, să elaboreze materiale de 
orientare și metodologii, să sprijine 
organizarea de exerciții pentru a testa 
reziliența entităților critice și să asigure 
formarea personalului acestora. În plus, 
având în vedere interdependențele dintre 
entități și sectoare, statele membre ar trebui 
să instituie instrumente de schimb de 
informații pentru a sprijini schimbul 
voluntar de informații dintre entitățile 
critice, fără a aduce atingere aplicării 
normelor în materie de concurență 
prevăzute în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.

(19) Statele membre ar trebui să sprijine 
entitățile critice să își consolideze 
reziliența, în conformitate cu obligațiile 
care le revin în temeiul prezentei directive, 
fără a aduce atingere responsabilității 
juridice a entităților în cauză de a asigura 
această conformitate. Statele membre ar 
putea, în special, să elaboreze materiale de 
orientare și metodologii, să sprijine 
organizarea de exerciții pentru a testa 
reziliența entităților critice și să asigure 
formarea personalului acestora. În plus, 
având în vedere interdependențele dintre 
entități și sectoare, statele membre ar trebui 
să instituie instrumente de schimb de 
informații pentru a sprijini schimbul de 
informații dintre entitățile critice, fără a 
aduce atingere aplicării normelor în 
materie de concurență prevăzute în Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 88
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a fi în măsură să își asigure 
reziliența, entitățile critice ar trebui să aibă 
o înțelegere cuprinzătoare a tuturor 
riscurilor relevante la care sunt expuse și să 
analizeze aceste riscuri. În acest scop, 
entitățile critice ar trebui să efectueze 
evaluări ale riscurilor, ori de câte ori este 
necesar, având în vedere situația lor 
specifică și evoluția respectivelor riscuri, 
și, în orice caz, o dată la patru ani. 

(20) Pentru a fi în măsură să își asigure 
reziliența, entitățile critice ar trebui să aibă 
o înțelegere cuprinzătoare a tuturor 
riscurilor relevante la care sunt expuse și să 
analizeze aceste riscuri. În acest scop, 
entitățile critice ar trebui să efectueze 
evaluări ale riscurilor, ori de câte ori este 
necesar, având în vedere situația lor 
specifică și evoluția respectivelor riscuri, 
și, în orice caz, o dată la patru ani. 



PE693.909v01-00 38/126 AM\1234326RO.docx

RO

Evaluările riscurilor efectuate de entitățile 
critice ar trebui să se bazeze pe evaluarea 
riscurilor efectuată de statele membre.

Evaluările riscurilor efectuate de entitățile 
critice ar trebui să se bazeze pe evaluarea 
riscurilor efectuată de statele membre și pe 
specificațiile și metodologiile comune 
stabilite pentru fiecare sector vizat. 
Acestea ar trebui să includă indicatori 
minimi, pentru a evita noi divergențe între 
statele membre, precum și protocoale de 
urgență.

Or. en

Amendamentul 89
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a fi în măsură să își asigure 
reziliența, entitățile critice ar trebui să aibă 
o înțelegere cuprinzătoare a tuturor 
riscurilor relevante la care sunt expuse și să 
analizeze aceste riscuri. În acest scop, 
entitățile critice ar trebui să efectueze 
evaluări ale riscurilor, ori de câte ori este 
necesar, având în vedere situația lor 
specifică și evoluția respectivelor riscuri, 
și, în orice caz, o dată la patru ani. 
Evaluările riscurilor efectuate de entitățile 
critice ar trebui să se bazeze pe evaluarea 
riscurilor efectuată de statele membre.

(20) Pentru a fi în măsură să își asigure 
reziliența, entitățile critice ar trebui să aibă 
o înțelegere cuprinzătoare a tuturor 
riscurilor relevante la care sunt expuse și să 
analizeze aceste riscuri. În acest scop, 
entitățile critice ar trebui să efectueze 
evaluări ale riscurilor, ori de câte ori este 
necesar, având în vedere situația lor 
specifică și evoluția respectivelor riscuri, 
și, în orice caz, o dată la patru ani. 
Evaluările riscurilor efectuate de entitățile 
critice ar trebui să se bazeze pe evaluarea 
riscurilor efectuată de statele membre, 
ținând seama de evaluările efectuate de 
poliție, de structurile de apărare și de alte 
autorități naționale implicate în securitate 
publică.

Or. en

Amendamentul 90
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a fi în măsură să își asigure 
reziliența, entitățile critice ar trebui să aibă 
o înțelegere cuprinzătoare a tuturor 
riscurilor relevante la care sunt expuse și să 
analizeze aceste riscuri. În acest scop, 
entitățile critice ar trebui să efectueze 
evaluări ale riscurilor, ori de câte ori este 
necesar, având în vedere situația lor 
specifică și evoluția respectivelor riscuri, 
și, în orice caz, o dată la patru ani. 
Evaluările riscurilor efectuate de entitățile 
critice ar trebui să se bazeze pe evaluarea 
riscurilor efectuată de statele membre.

(20) Pentru a fi în măsură să își asigure 
reziliența, entitățile critice ar trebui să aibă 
o înțelegere cuprinzătoare a tuturor 
riscurilor relevante la care sunt expuse și să 
analizeze aceste riscuri. În acest scop, 
entitățile critice ar trebui să efectueze 
evaluări ale riscurilor, ori de câte ori este 
necesar, având în vedere situația lor 
specifică și evoluția respectivelor riscuri, 
și, în orice caz, o dată la doi ani. Evaluările 
riscurilor efectuate de entitățile critice ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea riscurilor 
efectuată de statele membre.

Or. en

Amendamentul 91
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice fără a aduce atingere 
competențelor statelor membre în ceea ce 
privește menținerea securității publice, a 
apărării și a securității naționale în 
conformitate deplină cu dreptul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 92
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este din ce în ce mai îngrijorător eliminat
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riscul ca angajații entităților critice să 
abuzeze, de exemplu, de drepturile lor de 
acces în cadrul organizației entității 
pentru a provoca daune și a aduce 
prejudicii. Acest risc este agravat de 
fenomenul tot mai răspândit al 
radicalizării care duce la extremism 
violent și la terorism. Prin urmare, este 
necesar să se permită entităților critice să 
solicite verificări ale antecedentelor 
persoanelor care se încadrează în 
categorii specifice ale personalului său și 
să se asigure că respectivele cereri sunt 
evaluate cu promptitudine de autoritățile 
relevante, în conformitate cu normele 
aplicabile ale dreptului Uniunii și ale 
dreptului intern, inclusiv în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 93
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este din ce în ce mai îngrijorător 
riscul ca angajații entităților critice să 
abuzeze, de exemplu, de drepturile lor de 
acces în cadrul organizației entității pentru 
a provoca daune și a aduce prejudicii. 
Acest risc este agravat de fenomenul tot 
mai răspândit al radicalizării care duce la 
extremism violent și la terorism. Prin 
urmare, este necesar să se permită 
entităților critice să solicite verificări ale 
antecedentelor persoanelor care se 
încadrează în categorii specifice ale 
personalului său și să se asigure că 
respectivele cereri sunt evaluate cu 
promptitudine de autoritățile relevante, în 
conformitate cu normele aplicabile ale 
dreptului Uniunii și ale dreptului intern, 

(24) Este din ce în ce mai îngrijorător 
riscul ca angajații entităților critice să 
abuzeze, de exemplu, de drepturile lor de 
acces în cadrul organizației entității pentru 
a provoca daune și a aduce prejudicii. 
Acest risc este agravat de intensitatea 
crescută a amenințărilor hibride, care 
sunt din ce în ce mai greu de urmărit și de 
identificat, dar și de fenomenul 
îngrijorător al radicalizării care duce la 
extremism violent și la terorism. Prin 
urmare, este necesar să se permită 
entităților critice să solicite verificări ale 
antecedentelor persoanelor care se 
încadrează în categorii specifice ale 
personalului său și să se asigure că 
respectivele cereri sunt evaluate cu 
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inclusiv în ceea ce privește protecția 
datelor cu caracter personal.

promptitudine de autoritățile relevante, în 
conformitate cu normele aplicabile ale 
dreptului Uniunii și ale dreptului intern, 
inclusiv în ceea ce privește protecția 
datelor cu caracter personal. Personalul 
responsabil cu recrutarea ar trebui să fie 
pregătit în mod corespunzător pentru a 
detecta potențialele amenințări la adresa 
securității.

Or. en

Amendamentul 94
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este din ce în ce mai îngrijorător 
riscul ca angajații entităților critice să 
abuzeze, de exemplu, de drepturile lor de 
acces în cadrul organizației entității pentru 
a provoca daune și a aduce prejudicii. 
Acest risc este agravat de fenomenul tot 
mai răspândit al radicalizării care duce la 
extremism violent și la terorism. Prin 
urmare, este necesar să se permită 
entităților critice să solicite verificări ale 
antecedentelor persoanelor care se 
încadrează în categorii specifice ale 
personalului său și să se asigure că 
respectivele cereri sunt evaluate cu 
promptitudine de autoritățile relevante, în 
conformitate cu normele aplicabile ale 
dreptului Uniunii și ale dreptului intern, 
inclusiv în ceea ce privește protecția 
datelor cu caracter personal.

(24) Este din ce în ce mai îngrijorător 
riscul ca angajații entităților critice să 
abuzeze, de exemplu, de drepturile lor de 
acces în cadrul organizației entității pentru 
a provoca daune și a aduce prejudicii. 
Acest risc este agravat de fenomenul tot 
mai răspândit al radicalizării care duce la 
extremism violent și la terorism. Prin 
urmare, este necesar să se permită 
entităților critice să solicite verificări ale 
antecedentelor persoanelor care se 
încadrează în categorii specifice ale 
personalului său și să se asigure că 
respectivele cereri sunt evaluate cu 
promptitudine de autoritățile relevante, în 
conformitate cu normele aplicabile ale 
dreptului Uniunii și ale dreptului intern, 
inclusiv în ceea ce privește protecția 
datelor cu caracter personal, în special cu 
respectarea deplină a Regulamentului 
(UE) 2016/679.

Or. en

Amendamentul 95
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Lukas Mandl

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este din ce în ce mai îngrijorător 
riscul ca angajații entităților critice să 
abuzeze, de exemplu, de drepturile lor de 
acces în cadrul organizației entității pentru 
a provoca daune și a aduce prejudicii. 
Acest risc este agravat de fenomenul tot 
mai răspândit al radicalizării care duce la 
extremism violent și la terorism. Prin 
urmare, este necesar să se permită 
entităților critice să solicite verificări ale 
antecedentelor persoanelor care se 
încadrează în categorii specifice ale 
personalului său și să se asigure că 
respectivele cereri sunt evaluate cu 
promptitudine de autoritățile relevante, în 
conformitate cu normele aplicabile ale 
dreptului Uniunii și ale dreptului intern, 
inclusiv în ceea ce privește protecția 
datelor cu caracter personal.

(24) Este din ce în ce mai îngrijorător 
riscul ca angajații entităților critice să 
abuzeze, de exemplu, de drepturile lor de 
acces în cadrul organizației entității pentru 
a provoca daune și a aduce prejudicii. 
Acest risc este agravat de fenomenul tot 
mai răspândit al radicalizării care duce la 
extremism violent și la terorism. Prin 
urmare, este necesar să se permită 
entităților critice să solicite verificări ale 
antecedentelor persoanelor care se 
încadrează în anumite categorii specifice 
ale personalului său și care îndeplinesc 
atribuții sensibile și să se asigure că 
respectivele cereri sunt evaluate cu 
promptitudine de autoritățile relevante, în 
conformitate cu normele aplicabile ale 
dreptului Uniunii și ale dreptului intern, 
inclusiv în ceea ce privește protecția 
datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 96
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Entitățile critice ar trebui să notifice 
autorităților competente ale statelor 
membre, cât mai rapid posibil în mod 
rezonabil în circumstanțele date, 
incidentele care le perturbă în mod 
semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ operațiunile. 
Notificarea ar trebui să le permită 
autorităților competente să reacționeze 

(25) Entitățile critice ar trebui să notifice 
autorităților competente ale statelor 
membre, cât mai rapid posibil în mod 
rezonabil în circumstanțele date și în orice 
caz în termen de 24 de ore după ce 
constată că a avut loc un incident, 
incidentele care le perturbă în mod 
semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ operațiunile. 
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rapid și în mod adecvat la incidente și să 
aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare 
asupra riscurilor globale cu care se 
confruntă entitățile critice. În acest scop, ar 
trebui să se instituie o procedură de 
notificare a anumitor incidente și să se 
definească parametri pentru a stabili când 
perturbarea reală sau potențială este 
semnificativă și, prin urmare, ar trebui să 
se notifice incidentele. Având în vedere 
eventualele impacturi transfrontaliere ale 
unor astfel de perturbări, ar trebui să se 
instituie o procedură prin care statele 
membre să informeze, prin intermediul 
punctelor unice de contact, celelalte state 
membre afectate.

Entitățile critice ar trebui să înștiințeze, de 
asemenea, utilizatorii serviciilor lor cu 
privire la incidente, la consecințele lor și, 
dacă este posibil, la orice măsură de 
siguranță sau de remediere care ar putea 
fi luată. Notificarea ar trebui să le permită 
autorităților competente să reacționeze 
rapid și în mod adecvat la incidente și să 
aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare 
asupra riscurilor globale cu care se 
confruntă entitățile critice. În acest scop, ar 
trebui să se instituie o procedură de 
notificare a anumitor incidente și să se 
definească parametri pentru a stabili când 
perturbarea reală sau potențială este 
semnificativă și, prin urmare, ar trebui să 
se notifice incidentele. Având în vedere 
eventualele impacturi transfrontaliere ale 
unor astfel de perturbări, ar trebui să se 
instituie o procedură prin care statele 
membre să informeze, prin intermediul 
punctelor unice de contact, celelalte state 
membre afectate.

Or. en

Amendamentul 97
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Entitățile critice ar trebui să notifice 
autorităților competente ale statelor 
membre, cât mai rapid posibil în mod 
rezonabil în circumstanțele date, 
incidentele care le perturbă în mod 
semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ operațiunile. 
Notificarea ar trebui să le permită 
autorităților competente să reacționeze 
rapid și în mod adecvat la incidente și să 
aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare 
asupra riscurilor globale cu care se 
confruntă entitățile critice. În acest scop, ar 

(25) Entitățile critice ar trebui să notifice 
autorităților competente ale statelor 
membre, cât mai rapid posibil în mod 
rezonabil în circumstanțele date, 
incidentele care le perturbă în mod 
semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ furnizarea 
operațiunilor esențiale. Ori de câte ori 
este necesar și în interesul public, 
autoritățile competente ar trebui să 
informeze publicul și utilizatorii afectați 
cu privire la natura unui incident și la 
alte detalii relevante referitoare la acesta. 
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trebui să se instituie o procedură de 
notificare a anumitor incidente și să se 
definească parametri pentru a stabili când 
perturbarea reală sau potențială este 
semnificativă și, prin urmare, ar trebui să 
se notifice incidentele. Având în vedere 
eventualele impacturi transfrontaliere ale 
unor astfel de perturbări, ar trebui să se 
instituie o procedură prin care statele 
membre să informeze, prin intermediul 
punctelor unice de contact, celelalte state 
membre afectate.

Notificarea ar trebui să le permită 
autorităților competente să reacționeze 
rapid și în mod adecvat la incidente și să 
aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare 
asupra riscurilor globale cu care se 
confruntă entitățile critice. În acest scop, ar 
trebui să se instituie o procedură de 
notificare a anumitor incidente și să se 
definească parametri pentru a stabili când 
perturbarea reală sau potențială este 
semnificativă și, prin urmare, ar trebui să 
se notifice incidentele. Având în vedere 
eventualele impacturi transfrontaliere ale 
unor astfel de perturbări, ar trebui să se 
instituie o procedură prin care statele 
membre să informeze, fără întârzieri 
nejustificate, prin intermediul punctelor 
unice de contact, celelalte state membre 
afectate.

Or. en

Amendamentul 98
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Entitățile critice ar trebui să notifice 
autorităților competente ale statelor 
membre, cât mai rapid posibil în mod 
rezonabil în circumstanțele date, 
incidentele care le perturbă în mod 
semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ operațiunile. 
Notificarea ar trebui să le permită 
autorităților competente să reacționeze 
rapid și în mod adecvat la incidente și să 
aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare 
asupra riscurilor globale cu care se 
confruntă entitățile critice. În acest scop, ar 
trebui să se instituie o procedură de 
notificare a anumitor incidente și să se 
definească parametri pentru a stabili când 
perturbarea reală sau potențială este 

(25) Entitățile critice ar trebui să notifice 
autorităților competente ale statelor 
membre, cât mai rapid posibil în mod 
rezonabil în circumstanțele date, 
incidentele care le perturbă în mod 
semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ operațiunile. 
Notificarea ar trebui să le permită 
autorităților competente să reacționeze 
rapid și în mod adecvat la incidente și să 
aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare 
asupra riscurilor globale cu care se 
confruntă entitățile critice. În acest scop, ar 
trebui să se instituie o procedură de 
notificare a anumitor incidente și să se 
definească parametri pentru a stabili când 
perturbarea reală sau potențială este 
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semnificativă și, prin urmare, ar trebui să 
se notifice incidentele. Având în vedere 
eventualele impacturi transfrontaliere ale 
unor astfel de perturbări, ar trebui să se 
instituie o procedură prin care statele 
membre să informeze, prin intermediul 
punctelor unice de contact, celelalte state 
membre afectate.

semnificativă și, prin urmare, ar trebui să 
se notifice incidentele. Având în vedere 
eventualele impacturi transfrontaliere ale 
unor astfel de perturbări, ar trebui să se 
instituie o procedură prin care statele 
membre să informeze, prin intermediul 
punctelor unice de contact, celelalte state 
membre afectate. Având în vedere 
caracterul sensibil al anumitor incidente, 
ar trebui să se asigure o confidențialitate 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 99
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Entitățile critice ar trebui să notifice 
autorităților competente ale statelor 
membre, cât mai rapid posibil în mod 
rezonabil în circumstanțele date, 
incidentele care le perturbă în mod 
semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ operațiunile. 
Notificarea ar trebui să le permită 
autorităților competente să reacționeze 
rapid și în mod adecvat la incidente și să 
aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare 
asupra riscurilor globale cu care se 
confruntă entitățile critice. În acest scop, ar 
trebui să se instituie o procedură de 
notificare a anumitor incidente și să se 
definească parametri pentru a stabili când 
perturbarea reală sau potențială este 
semnificativă și, prin urmare, ar trebui să 
se notifice incidentele. Având în vedere 
eventualele impacturi transfrontaliere ale 
unor astfel de perturbări, ar trebui să se 
instituie o procedură prin care statele 
membre să informeze, prin intermediul 
punctelor unice de contact, celelalte state 

(25) Entitățile critice ar trebui să notifice 
autorităților competente ale statelor 
membre, cât mai rapid posibil în mod 
rezonabil în circumstanțele date, dar nu 
mai târziu de 24 de ore de la momentul 
constatării, incidentele care le perturbă în 
mod semnificativ sau care au potențialul de 
a le perturba în mod semnificativ 
operațiunile. Notificarea ar trebui să le 
permită autorităților competente să 
reacționeze rapid și în mod adecvat la 
incidente și să aibă o imagine de ansamblu 
cuprinzătoare asupra riscurilor globale cu 
care se confruntă entitățile critice. În acest 
scop, ar trebui să se instituie o procedură 
de notificare a anumitor incidente și să se 
definească parametri pentru a stabili când 
perturbarea reală sau potențială este 
semnificativă și, prin urmare, ar trebui să 
se notifice incidentele. Având în vedere 
eventualele impacturi transfrontaliere ale 
unor astfel de perturbări, ar trebui să se 
instituie o procedură prin care statele 
membre să informeze, prin intermediul 
punctelor unice de contact, celelalte state 
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membre afectate. membre afectate.

Or. en

Justificare

Este important să se ofere un termen clar. Statele membre pot opta pentru termene mai 
scurte, ca o cerință orizontală sau sectorială, în cazul în care consideră oportun acest lucru.

Amendamentul 100
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Entitățile critice ar trebui să notifice 
autorităților competente ale statelor 
membre, cât mai rapid posibil în mod 
rezonabil în circumstanțele date, 
incidentele care le perturbă în mod 
semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ operațiunile. 
Notificarea ar trebui să le permită 
autorităților competente să reacționeze 
rapid și în mod adecvat la incidente și să 
aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare 
asupra riscurilor globale cu care se 
confruntă entitățile critice. În acest scop, ar 
trebui să se instituie o procedură de 
notificare a anumitor incidente și să se 
definească parametri pentru a stabili când 
perturbarea reală sau potențială este 
semnificativă și, prin urmare, ar trebui să 
se notifice incidentele. Având în vedere 
eventualele impacturi transfrontaliere ale 
unor astfel de perturbări, ar trebui să se 
instituie o procedură prin care statele 
membre să informeze, prin intermediul 
punctelor unice de contact, celelalte state 
membre afectate.

(25) Entitățile critice ar trebui să notifice 
autorităților competente ale statelor 
membre, cât mai rapid posibil în mod 
rezonabil în circumstanțele date, 
incidentele care le perturbă sau care au 
potențialul de a le perturba operațiunile. 
Notificarea ar trebui să le permită 
autorităților competente să reacționeze 
rapid și în mod adecvat la incidente și să 
aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare 
asupra riscurilor globale cu care se 
confruntă entitățile critice. În acest scop, ar 
trebui să se instituie o procedură de 
notificare a anumitor incidente și să se 
definească parametri pentru a stabili când 
perturbarea reală sau potențială este 
semnificativă și, prin urmare, ar trebui să 
se notifice incidentele. Având în vedere 
eventualele impacturi transfrontaliere ale 
unor astfel de perturbări, ar trebui să se 
instituie o procedură prin care statele 
membre să informeze, prin intermediul 
punctelor unice de contact, celelalte state 
membre afectate.

Or. en
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Amendamentul 101
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cu toate că entitățile critice își 
desfășoară în general activitatea în cadrul 
unei rețele tot mai interconectate de 
furnizare de servicii și de infrastructuri și 
furnizează adesea servicii esențiale în mai 
multe state membre, unele dintre aceste 
entități au o importanță deosebită pentru 
Uniune, deoarece furnizează servicii 
esențiale către numeroase state membre și, 
prin urmare, trebuie să facă obiectul unei 
supravegheri specifice la nivelul Uniunii. 
Prin urmare, ar trebui să se instituie norme 
privind supravegherea specifică a acestor 
entități critice de importanță europeană 
deosebită. Aceste norme nu aduc atingere 
normelor privind supravegherea și 
asigurarea respectării legislației, prevăzute 
în prezenta directivă.

(26) Cu toate că entitățile critice își 
desfășoară în general activitatea în cadrul 
unei rețele tot mai interconectate de 
furnizare de servicii și de infrastructuri și 
furnizează adesea servicii esențiale în mai 
multe state membre, unele dintre aceste 
entități au o importanță deosebită pentru 
Uniune, deoarece furnizează servicii 
esențiale unui număr de cel puțin trei state 
membre și, prin urmare, trebuie să facă 
obiectul unei supravegheri specifice la 
nivelul Uniunii. Prin urmare, ar trebui să se 
instituie norme privind supravegherea 
specifică a acestor entități critice de 
importanță europeană deosebită. Aceste 
norme nu aduc atingere normelor privind 
supravegherea și asigurarea respectării 
legislației, prevăzute în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 102
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cu toate că entitățile critice își 
desfășoară în general activitatea în cadrul 
unei rețele tot mai interconectate de 
furnizare de servicii și de infrastructuri și 
furnizează adesea servicii esențiale în mai 
multe state membre, unele dintre aceste 
entități au o importanță deosebită pentru 
Uniune, deoarece furnizează servicii 
esențiale către numeroase state membre și, 
prin urmare, trebuie să facă obiectul unei 

(26) Cu toate că entitățile critice își 
desfășoară în general activitatea în cadrul 
unei rețele tot mai interconectate de 
furnizare de servicii și de infrastructuri și 
furnizează adesea servicii esențiale în mai 
multe state membre, unele dintre aceste 
entități au o importanță deosebită pentru 
Uniune, deoarece furnizează servicii 
esențiale în mai multe state membre și, 
prin urmare, trebuie să facă obiectul unei 



PE693.909v01-00 48/126 AM\1234326RO.docx

RO

supravegheri specifice la nivelul Uniunii. 
Prin urmare, ar trebui să se instituie norme 
privind supravegherea specifică a acestor 
entități critice de importanță europeană 
deosebită. Aceste norme nu aduc atingere 
normelor privind supravegherea și 
asigurarea respectării legislației, prevăzute 
în prezenta directivă.

supravegheri specifice la nivelul Uniunii. 
Prin urmare, ar trebui să se instituie norme 
privind supravegherea specifică a acestor 
entități critice de importanță europeană 
deosebită. Aceste norme nu aduc atingere 
normelor privind supravegherea și 
asigurarea respectării legislației, prevăzute 
în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 103
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Întrucât obiectivele prezentei 
directive, și anume asigurarea furnizării pe 
piața internă a serviciilor esențiale pentru 
menținerea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale și 
consolidarea rezilienței entităților critice 
care furnizează astfel de servicii, nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de către statele 
membre și, având în vedere efectele 
acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul 5 menționat, prezenta directivă 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective.

(33) Întrucât obiectivele prezentei 
directive, și anume asigurarea furnizării 
către populație a serviciilor esențiale 
pentru menținerea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale și 
consolidarea rezilienței entităților critice 
care furnizează astfel de servicii, nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de către statele 
membre și, având în vedere efectele 
acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul 5 menționat, prezenta directivă 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 104
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
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Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Prezenta directivă respectă Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene („Carta”). Obligațiile impuse 
statelor membre nu ar trebui să aibă 
efectul de a institui măsuri care nu sunt 
pe deplin conforme cu Carta.

Or. en

Amendamentul 105
Diana Riba i Giner

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă: 1. Prezenta directivă stabilește 
măsuri menite să asigure un nivel ridicat 
al rezilienței entităților critice pentru a 
asigura furnizarea serviciilor esențiale în 
Uniune și astfel asigurând funcționarea 
pieței interne și furnizarea serviciilor 
sociale esențiale.
În acest scop, prezenta directivă:

Or. en

Amendamentul 106
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilește obligații ale statelor 
membre de a lua anumite măsuri menite să 
asigure furnizarea pe piața internă a 
serviciilor esențiale pentru menținerea 
funcțiilor societale sau a activităților 

(a) stabilește obligații ale statelor 
membre de a lua anumite măsuri menite să 
protejeze populația și să asigure furnizarea 
pe piața internă a serviciilor esențiale 
pentru menținerea funcțiilor societale sau a 
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economice vitale, în special de a identifica 
entitățile critice și entitățile care trebuie să 
fie tratate ca fiind echivalente în anumite 
privințe și de a le permite acestora să își 
îndeplinească obligațiile;

activităților economice vitale, în special de 
a identifica entitățile critice și entitățile 
care trebuie să fie tratate ca fiind 
echivalente în anumite privințe și de a le 
permite acestora să își îndeplinească 
obligațiile;

Or. en

Amendamentul 107
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilește obligații ale statelor 
membre de a lua anumite măsuri menite să 
asigure furnizarea pe piața internă a 
serviciilor esențiale pentru menținerea 
funcțiilor societale sau a activităților 
economice vitale, în special de a identifica 
entitățile critice și entitățile care trebuie să 
fie tratate ca fiind echivalente în anumite 
privințe și de a le permite acestora să își 
îndeplinească obligațiile;

(a) stabilește obligații ale statelor 
membre de a lua măsuri specifice menite să 
asigure furnizarea pe piața internă a 
serviciilor esențiale pentru menținerea 
funcțiilor societale sau a activităților 
economice vitale, în special de a identifica 
entitățile critice și entitățile care trebuie să 
fie tratate ca fiind echivalente în anumite 
privințe și de a le permite acestora să își 
îndeplinească obligațiile;

Or. en

Justificare

Înlocuirea termenului „anumite” cu „specifice” clarifică faptul că aceste măsuri trebuie să 
fie bine orientate și bine definite.

Amendamentul 108
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instituie obligații aplicabile 
entităților critice, cu scopul de a le spori 

(b) instituie drepturi și obligații 
aplicabile entităților critice, cu scopul de a 
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reziliența și de a le îmbunătăți capacitatea 
de a furniza aceste servicii pe piața internă;

le spori reziliența și de a le îmbunătăți 
capacitatea de a furniza aceste servicii pe 
piața internă;

Or. en

Amendamentul 109
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instituie norme privind 
supravegherea entităților critice și 
asigurarea respectării legislației de către 
entitățile critice, precum și privind 
supravegherea specifică a entităților critice 
considerate ca fiind de importanță 
europeană deosebită.

(c) instituie norme armonizate privind 
supravegherea entităților critice și 
asigurarea respectării legislației de către 
entitățile critice, precum și privind 
supravegherea specifică a entităților critice 
considerate ca fiind de importanță 
europeană deosebită.

Or. en

Amendamentul 110
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Fără a aduce atingere articolului 
346 din TFUE, informațiile confidențiale 
în temeiul normelor Uniunii și al normelor 
naționale, cum ar fi cele privind secretul 
comercial, fac obiectul schimbului de 
informații cu Comisia și cu alte autorități 
relevante numai dacă acest lucru este 
necesar pentru aplicarea prezentei 
directive. Informațiile care fac obiectul 
schimbului se limitează la informații 
relevante și proporționale cu scopul 
respectivului schimb. Schimbul de 
informații păstrează confidențialitatea 

4. Fără a aduce atingere articolului 
346 din TFUE, informațiile confidențiale 
în temeiul normelor Uniunii și al normelor 
naționale, cum ar fi cele privind secretul 
comercial, fac obiectul schimbului de 
informații cu Comisia și cu alte autorități 
relevante numai dacă acest lucru este 
necesar pentru aplicarea prezentei 
directive. Informațiile care fac obiectul 
schimbului se limitează la informații 
relevante și proporționale cu scopul 
respectivului schimb. Schimbul de 
informații păstrează confidențialitatea 
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respectivelor informații și protejează 
securitatea și interesele comerciale ale 
entităților critice.

respectivelor informații și protejează 
securitatea entităților critice.

Or. en

Amendamentul 111
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „entitate critică” înseamnă o 
entitate publică sau privată de tipul celor 
menționate în anexă, care a fost 
identificată ca atare de un stat membru în 
conformitate cu articolul 5;

(1) „entitate critică” înseamnă un 
element, un sistem sau o componentă a 
acestuia, aflat pe teritoriul statelor 
membre, care este esențial pentru 
menținerea funcțiilor societale vitale, 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

Amendamentul 112
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „entitate critică” înseamnă o 
entitate publică sau privată de tipul celor 
menționate în anexă, care a fost identificată 
ca atare de un stat membru în conformitate 
cu articolul 5;

(1) „entitate critică” înseamnă o 
entitate publică sau privată de tipul celor 
menționate în anexă, care a fost identificată 
ca atare de un stat membru sau de Comisie 
în conformitate cu articolul 5;

Or. en
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Amendamentul 113
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „reziliență” înseamnă capacitatea 
de a preveni un incident care perturbă sau 
are potențialul de a perturba operațiunile 
unei entități critice, de a rezista în cazul 
producerii unui astfel de incident, de a 
atenua un astfel de incident, de a absorbi 
un astfel de incident, de a se adapta unui 
astfel de incident și de a se redresa în urma 
unui astfel de incident;

(2) „reziliență” înseamnă capacitatea 
de a preveni un incident care perturbă sau 
are potențialul de a perturba operațiunile 
unei entități critice, de a rezista în cazul 
producerii unui astfel de incident, de a 
atenua un astfel de incident, de a gestiona 
un astfel de incident, de a absorbi un astfel 
de incident, de a se adapta unui astfel de 
incident și de a se redresa în urma unui 
astfel de incident;

Or. en

Amendamentul 114
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „incident” înseamnă orice 
eveniment care are potențialul de a 
perturba sau care perturbă operațiunile 
entității critice;

(3) „incident” înseamnă orice 
eveniment care are ca rezultat 
întreruperea serviciilor esențiale sau 
distrugerea infrastructurii esențiale și are 
un efect transsectorial sau transfrontalier 
considerabil asupra asigurării serviciilor 
esențiale în unul sau mai multe state 
membre, deoarece nu este posibilă 
menținerea operațiunilor unei entități 
critice;

Or. en

Amendamentul 115



PE693.909v01-00 54/126 AM\1234326RO.docx

RO

Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „incident” înseamnă orice 
eveniment care are potențialul de a 
perturba sau care perturbă operațiunile 
entității critice;

(3) „incident” înseamnă orice 
eveniment care are potențialul de a 
perturba sau care perturbă furnizarea 
serviciilor esențiale de către entitatea 
critică;

Or. en

Amendamentul 116
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „infrastructură” înseamnă un activ, 
un sistem sau o componentă a acestuia, 
care este necesar(ă) pentru furnizarea unui 
serviciu esențial;

(4) „infrastructură” înseamnă active, 
inclusiv instalații, sisteme și echipamente 
sau componente ale acestora, care sunt 
necesare pentru furnizarea unui serviciu 
esențial;

Or. en

Justificare

O definiție mai precisă a „infrastructurii”.

Amendamentul 117
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „serviciu esențial” înseamnă un 
serviciu care este esențial pentru 
menținerea funcțiilor societale sau a 

(5) „serviciu esențial” înseamnă un 
serviciu care este esențial pentru 
bunăstarea populației și pentru 
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activităților economice vitale; menținerea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale, a siguranței 
publice, protejând mediul și statul de 
drept;

Or. en

Amendamentul 118
Diana Riba i Giner

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „serviciu esențial” înseamnă un 
serviciu care este esențial pentru 
menținerea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale;

(5) „serviciu esențial” înseamnă un 
serviciu care este esențial pentru 
menținerea funcțiilor societale sau a 
activităților economice vitale, a siguranței 
publice, a mediului, a statului de drept 
sau a drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 119
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „risc” înseamnă orice circumstanță 
sau eveniment care are un potențial efect 
negativ asupra rezilienței entităților critice;

(6) „risc” înseamnă orice circumstanță 
sau eveniment care are un potențial efect 
negativ asupra rezilienței entităților critice 
în ceea ce privește buna funcționare a 
serviciilor esențiale pe care le furnizează;

Or. en

Amendamentul 120
Patryk Jaki
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „risc” înseamnă orice circumstanță 
sau eveniment care are un potențial efect 
negativ asupra rezilienței entităților critice;

(6) „risc” înseamnă orice circumstanță 
sau eveniment care are un potențial efect 
negativ asupra capacității entităților critice 
de a-și exercita funcția;

Or. en

Justificare

Un risc nu prezintă o amenințare la adresa rezilienței. Un risc prezintă o amenințare la 
adresa capacității de a exercita o funcție. O reziliență îmbunătățită este răspunsul la un astfel 
de risc.

Amendamentul 121
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „risc” înseamnă orice circumstanță 
sau eveniment care are un potențial efect 
negativ asupra rezilienței entităților critice;

(6) „risc” înseamnă orice circumstanță 
sau eveniment care are un potențial efect 
negativ asupra furnizării serviciilor 
esențiale de către entitățile critice;

Or. en

Amendamentul 122
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „risc” înseamnă orice circumstanță 
sau eveniment care are un potențial efect 
negativ asupra rezilienței entităților critice;

(6) „risc” înseamnă orice 
vulnerabilitate, circumstanță sau 
eveniment care are un potențial efect 
negativ asupra rezilienței entităților critice;
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Or. en

Amendamentul 123
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „evaluarea riscurilor” înseamnă o 
metodologie de stabilire a naturii și a 
amplorii unui risc prin analizarea 
eventualelor amenințări și pericole și prin 
evaluarea condițiilor de vulnerabilitate 
existente care ar putea perturba 
operațiunile entității critice.

(7) „evaluarea riscurilor” înseamnă o 
metodologie de stabilire a naturii și a 
amplorii unui risc prin aprecierea amplorii 
eventualelor amenințări și pericole la 
adresa rezilienței entității critice, prin 
analizarea condițiilor de vulnerabilitate 
existente care ar putea favoriza 
perturbarea operațiunilor entității critice 
și prin evaluarea potențialului efect 
negativ pe care l-ar putea avea 
perturbarea operațiunilor asupra 
asigurării serviciilor esențiale.

Or. en

Amendamentul 124
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „evaluarea riscurilor” înseamnă o 
metodologie de stabilire a naturii și a 
amplorii unui risc prin analizarea 
eventualelor amenințări și pericole și prin 
evaluarea condițiilor de vulnerabilitate 
existente care ar putea perturba 
operațiunile entității critice.

(7) „evaluarea riscurilor” înseamnă o 
metodologie de stabilire a naturii și a 
amplorii unui risc prin analizarea 
eventualelor amenințări și pericole și prin 
evaluarea condițiilor de vulnerabilitate 
existente care ar putea perturba furnizarea 
serviciilor esențiale de către entitatea 
critică.

Or. en
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Amendamentul 125
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) „ofițer de legătură pentru 
securitate” înseamnă un punct de contact 
pentru aspecte care țin de securitate între 
proprietarul sau operatorul entității 
critice și autoritatea relevantă a statului 
membru.

Or. en

Amendamentul 126
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de [trei ani după intrarea 
în vigoare a prezentei directive], fiecare 
stat membru adoptă o strategie de 
consolidare a rezilienței entităților critice. 
Această strategie stabilește obiective 
strategice și măsuri de politică pentru 
atingerea și menținerea unui nivel ridicat 
de reziliență a entităților critice respective, 
care acoperă cel puțin sectoarele 
menționate în anexă.

1. În urma unor consultări care sunt 
deschise tuturor entităților afectate în 
statul membru respectiv, în termen de [trei 
ani după intrarea în vigoare a prezentei 
directive], fiecare stat membru adoptă o 
strategie de consolidare a rezilienței 
entităților critice. Această strategie 
stabilește obiective strategice și măsuri de 
politică pentru atingerea și menținerea unui 
nivel ridicat de reziliență a entităților 
critice respective, care acoperă cel puțin 
sectoarele menționate în anexă.

Or. en

Amendamentul 127
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de [trei ani după intrarea 
în vigoare a prezentei directive], fiecare 
stat membru adoptă o strategie de 
consolidare a rezilienței entităților critice. 
Această strategie stabilește obiective 
strategice și măsuri de politică pentru 
atingerea și menținerea unui nivel ridicat 
de reziliență a entităților critice respective, 
care acoperă cel puțin sectoarele 
menționate în anexă.

1. În termen de [un an după intrarea 
în vigoare a prezentei directive], fiecare 
stat membru adoptă o strategie de 
consolidare a rezilienței entităților critice. 
Această strategie stabilește obiective 
strategice și măsuri de politică pentru 
atingerea și menținerea unui nivel ridicat 
de reziliență a entităților critice respective, 
care acoperă cel puțin sectoarele 
menționate în anexă.

Or. en

Amendamentul 128
Pernando Barrena Arza

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, într-un stat membru, 
sunt adoptate mai multe strategii 
regionale, dispozițiile prezentului articol 
se aplică mutatis mutandis.

Or. en

Amendamentul 129
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obiectivele și prioritățile strategice 
în scopul consolidării rezilienței generale a 
entităților critice, ținând seama de 
interdependențele transfrontaliere și 
transsectoriale;

(a) obiectivele și prioritățile strategice 
în scopul consolidării rezilienței generale a 
entităților critice și a lanțului lor de 
aprovizionare, ținând seama de 
interdependențele transfrontaliere și 
transsectoriale;
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Or. en

Amendamentul 130
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un cadru de guvernanță pentru 
realizarea obiectivelor și priorităților 
strategice, inclusiv o descriere a rolurilor și 
responsabilităților diferitelor autorități, ale 
entităților critice și ale altor părți implicate 
în punerea în aplicare a strategiei;

(b) un cadru de guvernanță pentru 
realizarea obiectivelor și priorităților 
strategice, inclusiv o descriere a rolurilor și 
responsabilităților diferitelor autorități, ale 
entităților critice (publice și private) și ale 
altor părți implicate în punerea în aplicare a 
strategiei, în special ale poliției, ale 
structurilor de apărare și ale altor 
autorități naționale implicate în 
securitatea națională.

Or. en

Amendamentul 131
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un cadru de politică pentru o 
coordonare sporită între autoritățile 
competente desemnate în temeiul 
articolului 8 din prezenta directivă și în 
temeiul [Directivei NIS 2] în scopul 
schimbului de informații privind 
incidentele și amenințările cibernetice și al 
exercitării sarcinilor de supraveghere.

(d) un cadru de politică pentru o 
coordonare sporită între autoritățile 
competente desemnate în temeiul 
articolului 8 din prezenta directivă și în 
temeiul [Directivei NIS 2] menit să 
simplifice procedurile de raportare și să 
consolideze eficacitatea schimbului de 
informații privind incidentele și 
amenințările cibernetice între entitățile 
private și publice identificate ca entități 
critice și autoritățile desemnate, precum și 
între autoritățile desemnate în domenii 
transnaționale și transsectoriale 
interdependente, simplificând totodată 
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exercitarea sarcinilor de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 132
Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) un cadru de politică care să 
abordeze nevoile specifice ale entităților 
critice, luând în considerare specificitățile 
sectorului și natura entităților critice, cum 
ar fi entitățile publice sau private și 
întreprinderile mari, mici sau mijlocii;

Or. en

Amendamentul 133
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) un cadru de politică care să 
abordeze nevoile și caracteristicile 
specifice ale întreprinderilor mici și 
mijlocii identificate ca fiind entități critice 
în vederea îmbunătățirii rezilienței 
acestora;

Or. en

Amendamentul 134
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o listă a tuturor autorităților 
naționale și transfrontaliere implicate în 
punerea în aplicare a strategiei care 
acoperă sectoare multiple și 
interdependente;

Or. en

Amendamentul 135
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articol 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia se actualizează atunci când este 
necesar și cel puțin o dată la patru ani.

În urma unei consultări care este 
deschisă tuturor entităților critice în statul 
membru respectiv, strategia se actualizează 
atunci când este necesar și cel puțin o dată 
la patru ani.

Or. en

Amendamentul 136
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articol 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia se actualizează atunci când este 
necesar și cel puțin o dată la patru ani.

Strategia se actualizează atunci când este 
necesar și este reexaminată integral cel 
puțin o dată la patru ani.

Or. en

Justificare

Într-un mediu caracterizat de amenințări și aflat într-o schimbare rapidă, este oportun să nu 
luăm ca atare strategiile și abordările existente, ci să efectuăm o reexaminare detaliată cel 
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puțin o dată la patru ani.

Amendamentul 137
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articol 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia se actualizează atunci când este 
necesar și cel puțin o dată la patru ani.

Strategia se actualizează atunci când este 
necesar și cel puțin o dată la doi ani.

Or. en

Amendamentul 138
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente desemnate 
în temeiul articolului 8 stabilesc o listă a 
serviciilor esențiale din sectoarele 
menționate în anexă. Acestea efectuează în 
termen de [trei ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive] și, ulterior, atunci 
când este necesar și cel puțin o dată la 
patru ani, o evaluare a tuturor riscurilor 
relevante care pot afecta furnizarea 
serviciilor esențiale respective, pentru a 
identifica entitățile critice în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (1) și a le asista în 
ceea ce privește luarea măsurilor prevăzute 
la articolul 11.

1. Autoritățile competente desemnate 
în temeiul articolului 8 stabilesc o listă a 
serviciilor esențiale din sectoarele 
menționate în anexă. Acestea efectuează în 
termen de [trei ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive] și, ulterior, atunci 
când este necesar și cel puțin o dată la 
patru ani, o evaluare a tuturor riscurilor 
relevante, bazată pe specificații și 
metodologii comune conținând indicatori 
specifici stabiliți pentru fiecare sector 
vizat, care pot afecta furnizarea serviciilor 
esențiale respective, pentru a identifica 
entitățile critice în conformitate cu articolul 
5 alineatul (1) și a le asista în ceea ce 
privește luarea măsurilor prevăzute la 
articolul 11. Evaluările includ un număr 
minim de indicatori, pentru a evita 
divergențele între statele membre.

Or. en
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Amendamentul 139
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente desemnate 
în temeiul articolului 8 stabilesc o listă a 
serviciilor esențiale din sectoarele 
menționate în anexă. Acestea efectuează în 
termen de [trei ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive] și, ulterior, atunci 
când este necesar și cel puțin o dată la 
patru ani, o evaluare a tuturor riscurilor 
relevante care pot afecta furnizarea 
serviciilor esențiale respective, pentru a 
identifica entitățile critice în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (1) și a le asista în 
ceea ce privește luarea măsurilor prevăzute 
la articolul 11.

1. Autoritățile competente desemnate 
în temeiul articolului 8 stabilesc, în strânsă 
cooperare cu Comisia, o listă a serviciilor 
esențiale din sectoarele menționate în 
anexă. Acestea efectuează în termen de 
[trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] și, ulterior, atunci când 
este necesar și cel puțin o dată la patru ani, 
o evaluare a tuturor riscurilor relevante 
care pot afecta furnizarea serviciilor 
esențiale respective, pentru a identifica 
entitățile critice în conformitate cu articolul 
5 alineatul (1) și a le asista în ceea ce 
privește luarea măsurilor prevăzute la 
articolul 11.

Or. en

Amendamentul 140
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente desemnate 
în temeiul articolului 8 stabilesc o listă a 
serviciilor esențiale din sectoarele 
menționate în anexă. Acestea efectuează în 
termen de [trei ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive] și, ulterior, atunci 
când este necesar și cel puțin o dată la 
patru ani, o evaluare a tuturor riscurilor 
relevante care pot afecta furnizarea 
serviciilor esențiale respective, pentru a 
identifica entitățile critice în conformitate 

1. Autoritățile competente desemnate 
în temeiul articolului 8 stabilesc o listă a 
serviciilor esențiale din sectoarele 
menționate în anexă. Acestea efectuează în 
termen de [un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] și, ulterior, atunci când 
este necesar și cel puțin o dată la doi ani, o 
evaluare a tuturor riscurilor relevante care 
pot afecta furnizarea serviciilor esențiale 
respective, pentru a identifica entitățile 
critice în conformitate cu articolul 5 
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cu articolul 5 alineatul (1) și a le asista în 
ceea ce privește luarea măsurilor prevăzute 
la articolul 11.

alineatul (1) și a le asista în ceea ce 
privește luarea măsurilor prevăzute la 
articolul 11.

Or. en

Amendamentul 141
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articol 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea riscurilor ia în considerare toate 
riscurile naturale și provocate de om 
relevante, inclusiv accidentele, dezastrele 
naturale, situațiile de urgență din domeniul 
sănătății publice, amenințările antagoniste, 
inclusiv infracțiunile de terorism în sensul 
Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului34.

Evaluarea riscurilor ia în considerare toate 
riscurile naturale și provocate de om 
relevante, inclusiv accidentele, dezastrele 
naturale, situațiile de urgență din domeniul 
sănătății publice, amenințările antagoniste, 
inclusiv amenințările și acțiunile de 
sabotaj exercitate de persoane din 
interior, precum și infracțiunile de 
terorism în sensul Directivei (UE) 
2017/541 a Parlamentului European și a 
Consiliului34.

_________________ _________________
34 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2017 privind combaterea terorismului și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului și de modificare a Deciziei 
2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 
31.3.2017, p. 6).

34 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2017 privind combaterea terorismului și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului și de modificare a Deciziei 
2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Justificare

Acțiunile de sabotaj, inclusiv cele exercitate de persoane din interior sau de propriul 
personal, reprezintă o amenințare veche a cărei abordare este dificilă, dar esențială.

Amendamentul 142
Pernando Barrena Arza
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Propunere de directivă
Articol 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea riscurilor ia în considerare toate 
riscurile naturale și provocate de om 
relevante, inclusiv accidentele, dezastrele 
naturale, situațiile de urgență din domeniul 
sănătății publice, amenințările antagoniste, 
inclusiv infracțiunile de terorism în sensul 
Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului34.

Evaluarea riscurilor ia în considerare toate 
riscurile naturale și provocate de om 
relevante, inclusiv accidentele, dezastrele 
naturale, situațiile de urgență din domeniul 
sănătății publice, amenințările antagoniste, 
inclusiv infracțiunile de terorism în sensul 
titlului II din Directiva (UE) 2017/541 a 
Parlamentului European și a Consiliului34.

_________________ _________________
34 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2017 privind combaterea terorismului și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului și de modificare a Deciziei 
2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 
31.3.2017, p. 6).

34 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2017 privind combaterea terorismului și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului și de modificare a Deciziei 
2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Amendamentul 143
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articol 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea riscurilor ia în considerare toate 
riscurile naturale și provocate de om 
relevante, inclusiv accidentele, dezastrele 
naturale, situațiile de urgență din domeniul 
sănătății publice, amenințările antagoniste, 
inclusiv infracțiunile de terorism în sensul 
Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului34.

Evaluarea riscurilor ia în considerare toate 
riscurile naturale și provocate de om 
relevante, inclusiv accidentele, 
amenințările hibride, dezastrele naturale, 
situațiile de urgență din domeniul sănătății 
publice, amenințările antagoniste, inclusiv 
infracțiunile de terorism în sensul 
Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului34.

_________________ _________________
34 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2017 privind combaterea terorismului și de 

34 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2017 privind combaterea terorismului și de 
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înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului și de modificare a Deciziei 
2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 
31.3.2017, p. 6).

înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului și de modificare a Deciziei 
2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Amendamentul 144
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articol 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf litera (c), 
statele membre cooperează cu autoritățile 
competente ale altor state membre și țări 
terțe, după caz.

În sensul primului paragraf litera (c), 
statele membre cooperează cu autoritățile 
competente ale altor state membre, cu țări 
terțe și cu Comisia, după caz.

Or. en

Amendamentul 145
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Fiecare stat membru furnizează 
Comisiei date privind tipurile de riscuri 
identificate și rezultatele evaluărilor 
riscurilor, pentru fiecare sector și subsector 
menționat în anexă, în termen de [trei ani 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive] și, ulterior, atunci când este 
necesar și cel puțin o dată la patru ani.

4. Fiecare stat membru furnizează 
Comisiei date privind tipurile de riscuri 
identificate și rezultatele evaluărilor 
riscurilor, pentru fiecare sector și subsector 
menționat în anexă, în termen de [un an 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive] și, ulterior, atunci când este 
necesar și cel puțin o dată la doi ani.

Or. en

Amendamentul 146
Patryk Jaki
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia, în cooperare cu statele 
membre, poate elabora un model comun 
de raportare voluntar care să poată fi 
utilizat pentru asigurarea conformității cu 
alineatul (4).

5. Comisia, în cooperare cu statele 
membre, elaborează un model comun de 
raportare voluntar care să poată fi utilizat 
pentru asigurarea conformității cu alineatul 
(4).

Or. en

Justificare

În vederea unei aplicări coerente a dispozițiilor prezentei directive, există o valoare adăugată 
clară a unui model comun de raportare voluntar.

Amendamentul 147
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia, în cooperare cu statele 
membre, poate elabora un model comun 
de raportare voluntar care să poată fi 
utilizat pentru asigurarea conformității cu 
alineatul (4).

5. Comisia, în cooperare cu statele 
membre, elaborează un model comun de 
raportare voluntar care să poată fi utilizat 
pentru asigurarea conformității cu alineatul 
(4).

Or. en

Amendamentul 148
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de [trei ani și trei luni 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive], statele membre identifică 

1. În termen de [trei ani și trei luni 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive], statele membre identifică 
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entitățile critice pentru fiecare sector și 
subsector menționat în anexă, cu excepția 
punctelor 3, 4 și 8.

entitățile critice pentru fiecare sector și 
subsector menționat în anexă, cu excepția 
punctelor 3, 4 și 8, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 149
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de [trei ani și trei luni 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive], statele membre identifică 
entitățile critice pentru fiecare sector și 
subsector menționat în anexă, cu excepția 
punctelor 3, 4 și 8.

1. În termen de [trei ani și trei luni 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive], statele membre identifică 
entitățile critice pentru fiecare sector și 
subsector menționat în anexă, cu excepția 
punctelor 8 și 9.

Or. en

Amendamentul 150
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de [trei ani și trei luni 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive], statele membre identifică 
entitățile critice pentru fiecare sector și 
subsector menționat în anexă, cu excepția 
punctelor 3, 4 și 8.

1. În termen de [un an și șase luni 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive], statele membre identifică 
entitățile critice pentru fiecare sector și 
subsector menționat în anexă, cu excepția 
punctelor 3, 4 și 8.

Or. en

Amendamentul 151
Lukas Mandl
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea serviciului respectiv 
depinde de infrastructura situată în statul 
membru și

(b) furnizarea serviciului esențial 
respectiv depinde de infrastructura situată 
în statul membru și

Or. en

Amendamentul 152
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un incident ar avea efecte 
perturbatoare semnificative asupra 
furnizării serviciului respectiv sau a altor 
servicii esențiale din sectoarele menționate 
în anexă care depind de acel serviciu.

(c) un incident ar avea efecte 
perturbatoare semnificative asupra 
furnizării serviciului esențial respectiv sau 
a altor servicii esențiale din sectoarele 
menționate în anexă care depind de acel 
serviciu.

Or. en

Amendamentul 153
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În urma notificării menționate la 
alineatul (3), statele membre se asigură că 
entitățile critice informează autoritățile lor 
competente desemnate în temeiul 
articolului 8 din prezenta directivă dacă au 
fost identificate ca entitate critică în unul 
sau mai multe state membre. În cazul în 
care o entitate a fost identificată ca fiind 
critică de două sau mai multe state 

5. În urma notificării menționate la 
alineatul (3), statele membre se asigură că 
entitățile critice informează autoritățile lor 
competente desemnate în temeiul 
articolului 8 din prezenta directivă dacă au 
fost identificate ca entitate critică în unul 
sau mai multe state membre. În cazul în 
care o entitate a fost identificată ca fiind 
critică de două sau mai multe state 
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membre, aceste state membre se consultă 
reciproc pentru a reduce sarcina suportată 
de entitatea critică în legătură cu obligațiile 
care îi revin în temeiul capitolului III.

membre, aceste state membre se consultă 
reciproc pentru a atinge cel mai ridicat 
grad de coerență posibil și pentru a reduce 
sarcina suportată de entitatea critică în 
legătură cu obligațiile care îi revin în 
temeiul capitolului III.

Or. en

Amendamentul 154
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În urma notificării menționate la 
alineatul (3), statele membre se asigură că 
entitățile critice informează autoritățile lor 
competente desemnate în temeiul 
articolului 8 din prezenta directivă dacă au 
fost identificate ca entitate critică în unul 
sau mai multe state membre. În cazul în 
care o entitate a fost identificată ca fiind 
critică de două sau mai multe state 
membre, aceste state membre se consultă 
reciproc pentru a reduce sarcina suportată 
de entitatea critică în legătură cu obligațiile 
care îi revin în temeiul capitolului III.

5. Statele membre se asigură că 
entitățile critice informează autoritățile lor 
competente desemnate în temeiul 
articolului 8 din prezenta directivă dacă au 
fost identificate ca entitate critică în unul 
sau mai multe state membre. În cazul în 
care o entitate a fost identificată ca fiind 
critică de două sau mai multe state 
membre, aceste state membre se consultă 
reciproc pentru a reduce sarcina suportată 
de entitatea critică în legătură cu obligațiile 
care îi revin în temeiul capitolului III și 
pentru a atinge un nivel comparabil de 
reziliență la nivel transfrontalier.

Or. en

Amendamentul 155
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În sensul capitolului IV, statele 
membre se asigură că entitățile critice, în 
urma notificării menționate la alineatul (3), 

6. În sensul capitolului IV, statele 
membre se asigură că entitățile critice, în 
urma notificării menționate la alineatul (3), 
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informează autoritățile lor competente 
desemnate în temeiul articolului 8 din 
prezenta directivă dacă furnizează servicii 
esențiale către sau în peste o treime din 
statele membre. În acest caz, statul 
membru în cauză notifică Comisiei, fără 
întârzieri nejustificate, identitatea 
entităților critice respective.

informează autoritățile lor competente 
desemnate în temeiul articolului 8 din 
prezenta directivă dacă furnizează servicii 
esențiale către sau în mai mult de trei state 
membre. În acest caz, statul membru în 
cauză notifică Comisiei, fără întârzieri 
nejustificate, identitatea entităților critice 
respective.

Or. en

Amendamentul 156
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În sensul capitolului IV, statele 
membre se asigură că entitățile critice, în 
urma notificării menționate la alineatul (3), 
informează autoritățile lor competente 
desemnate în temeiul articolului 8 din 
prezenta directivă dacă furnizează servicii 
esențiale către sau în peste o treime din 
statele membre. În acest caz, statul 
membru în cauză notifică Comisiei, fără 
întârzieri nejustificate, identitatea 
entităților critice respective.

6. În sensul capitolului IV, statele 
membre se asigură că entitățile critice, în 
urma notificării menționate la alineatul (3), 
informează autoritățile lor competente 
desemnate în temeiul articolului 8 din 
prezenta directivă dacă furnizează servicii 
esențiale către sau în mai mult de trei state 
membre. În acest caz, statul membru în 
cauză notifică Comisiei, fără întârzieri 
nejustificate, identitatea entităților critice 
respective.

Or. en

Amendamentul 157
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În sensul capitolului IV, statele 
membre se asigură că entitățile critice, în 
urma notificării menționate la alineatul (3), 
informează autoritățile lor competente 

6. În sensul capitolului IV, statele 
membre se asigură că entitățile critice, în 
urma notificării menționate la alineatul (3), 
informează autoritățile lor competente 



AM\1234326RO.docx 73/126 PE693.909v01-00

RO

desemnate în temeiul articolului 8 din 
prezenta directivă dacă furnizează servicii 
esențiale către sau în peste o treime din 
statele membre. În acest caz, statul 
membru în cauză notifică Comisiei, fără 
întârzieri nejustificate, identitatea 
entităților critice respective.

desemnate în temeiul articolului 8 din 
prezenta directivă dacă furnizează servicii 
esențiale către sau în trei state membre. În 
acest caz, statul membru în cauză notifică 
Comisiei, fără întârzieri nejustificate, 
identitatea entităților critice respective.

Or. en

Amendamentul 158
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Atunci când este necesar și, în orice 
caz, cel puțin o dată la patru ani, statele 
membre revizuiesc și, după caz, 
actualizează lista entităților critice 
identificate.

7. Atunci când este necesar și, în orice 
caz, cel puțin o dată la doi ani, statele 
membre revizuiesc și, după caz, 
actualizează lista entităților critice 
identificate.

Or. en

Amendamentul 159
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articol 5 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care actualizările respective 
conduc la identificarea unor entități critice 
suplimentare, se aplică alineatele (3), (4), 
(5) și (6). În plus, statele membre se 
asigură că entitățile care nu mai sunt 
identificate ca entități critice în urma unei 
astfel de actualizări sunt notificate cu 
privire la aceasta și sunt informate că nu 
mai sunt supuse obligațiilor prevăzute în 
capitolul III, de la primirea informațiilor 
respective.

În cazul în care actualizările respective 
conduc la identificarea unor entități critice 
suplimentare, se aplică alineatele (3), (4), 
(5) și (6). În plus, statele membre se 
asigură că entitățile care nu mai sunt 
identificate ca entități critice în urma unei 
astfel de actualizări sunt notificate cu 
privire la aceasta și sunt informate în timp 
util că nu mai sunt supuse obligațiilor 
prevăzute în capitolul III, de la primirea 
informațiilor respective.
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Or. en

Amendamentul 160
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul de utilizatori care se 
bazează pe serviciul furnizat de entitate;

(a) numărul de utilizatori care se 
bazează pe serviciul esențial furnizat de 
entitate;

Or. en

Amendamentul 161
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul de utilizatori care se 
bazează pe serviciul furnizat de entitate;

(a) numărul de persoane care se 
bazează pe serviciul furnizat de entitate;

Or. en

Amendamentul 162
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dependența altor sectoare 
menționate în anexă de acest serviciu;

(b) dependența altor sectoare 
menționate în anexă de acest serviciu 
esențial;

Or. en
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Amendamentul 163
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) impacturile pe care l-ar putea avea 
incidentele, în ceea ce privește intensitatea 
și durata, asupra activităților economice și 
societale, a mediului și a siguranței 
publice;

(c) impacturile pe care l-ar putea avea 
incidentele, în ceea ce privește intensitatea 
și durata, asupra furnizării serviciilor 
esențiale populației afectate, a activităților 
economice și societale, a mediului și a 
siguranței publice;

Or. en

Amendamentul 164
Diana Riba i Giner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) impacturile pe care l-ar putea avea 
incidentele, în ceea ce privește intensitatea 
și durata, asupra activităților economice și 
societale, a mediului și a siguranței 
publice;

(c) impacturile pe care l-ar putea avea 
incidentele, în ceea ce privește intensitatea 
și durata, asupra activităților economice și 
societale, a mediului, a siguranței publice, 
a statului de drept și a drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 165
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) impacturile pe care l-ar putea avea 
incidentele, în ceea ce privește intensitatea 

(c) impacturile pe care l-ar putea avea 
incidentele, în ceea ce privește intensitatea 
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și durata, asupra activităților economice și 
societale, a mediului și a siguranței 
publice;

și durata, asupra activităților economice și 
societale, a mediului, a sănătății publice și 
a siguranței publice;

Or. en

Amendamentul 166
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) importanța entității pentru 
menținerea unui nivel suficient al 
serviciului, ținând cont de disponibilitatea 
unor mijloace alternative pentru furnizarea 
serviciului respectiv.

(f) importanța entității pentru 
menținerea unui nivel suficient al 
serviciului esențial, ținând cont de 
disponibilitatea unor mijloace alternative 
pentru furnizarea serviciului esențial 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 167
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) penuria de resurse necesare 
pentru producerea componentelor 
infrastructurii necesare pentru furnizarea 
serviciului.

Or. en

Amendamentul 168
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre transmit Comisiei 
în termen de [trei ani și trei luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive] 
următoarele informații:

2. Statele membre transmit Comisiei 
în termen de [un an și șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive] 
următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 169
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numărul de entități critice 
identificate pentru fiecare sector și 
subsector menționat în anexă și serviciul 
sau serviciile menționate la articolul 4 
alineatul (1) pe care le furnizează fiecare 
entitate;

(b) numărul de entități critice 
identificate pentru fiecare sector și 
subsector menționat în anexă și un 
rezumat cantitativ al serviciilor 
menționate la articolul 4 alineatul (1) care 
sunt furnizate de aceste entități;

Or. en

Justificare

Nu este necesar ca obligațiile de raportare din capitolul II – cadrele naționale să fie atât de 
specifice, având în vedere inclusiv faptul că există preocupări majore de securitate atunci 
când se gestionează infrastructura critică.

Amendamentul 170
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articol 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ulterior, statele membre transmit aceste 
informații atunci când este necesar și cel 
puțin o dată la patru ani.

Ulterior, statele membre transmit aceste 
informații atunci când este necesar și cel 
puțin o dată la doi ani.



PE693.909v01-00 78/126 AM\1234326RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 171
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. După consultarea Grupului privind 
reziliența entităților critice, Comisia poate 
adopta orientări pentru a facilita aplicarea 
criteriilor menționate la alineatul (1), 
ținând seama de informațiile menționate la 
alineatul (2).

3. După consultarea Grupului privind 
reziliența entităților critice, Comisia adoptă 
orientări pentru a facilita aplicarea 
criteriilor menționate la alineatul (1), 
ținând seama de informațiile menționate la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 172
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. După consultarea Grupului privind 
reziliența entităților critice, Comisia poate 
adopta orientări pentru a facilita aplicarea 
criteriilor menționate la alineatul (1), 
ținând seama de informațiile menționate la 
alineatul (2).

3. După consultarea Grupului privind 
reziliența entităților critice, Comisia adoptă 
orientări pentru a facilita aplicarea 
criteriilor menționate la alineatul (1), 
ținând seama de informațiile menționate la 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Astfel de orientări sunt utile, iar obligația de a le elabora ar ajuta statele membre și 
operatorii infrastructurii critice.

Amendamentul 173
Pernando Barrena Arza
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În ceea ce privește sectoarele 
menționate la punctele 3, 4 și 8 din anexă, 
statele membre identifică, în termen de 
[trei ani și trei luni după intrarea în vigoare 
a prezentei directive], entitățile care trebuie 
tratate ca fiind echivalente cu entitățile 
critice în sensul prezentului capitol. Statele 
membre aplică, în ceea ce privește 
entitățile respective, dispozițiile prevăzute 
la articolul 3, articolul 4, articolul 5 
alineatele (1)-(4) și (7) și articolul 9.

1. În ceea ce privește sectoarele 
menționate la punctele 8 și 9 din anexă, 
statele membre identifică, în termen de 
[trei ani și trei luni după intrarea în vigoare 
a prezentei directive], entitățile care trebuie 
tratate ca fiind echivalente cu entitățile 
critice în sensul prezentului capitol. Statele 
membre aplică, în ceea ce privește 
entitățile respective, dispozițiile prevăzute 
la articolul 3, articolul 4, articolul 5 
alineatele (1)-(4) și (7) și articolul 9.

Or. en

Amendamentul 174
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În ceea ce privește sectoarele 
menționate la punctele 3, 4 și 8 din anexă, 
statele membre identifică, în termen de 
[trei ani și trei luni după intrarea în vigoare 
a prezentei directive], entitățile care trebuie 
tratate ca fiind echivalente cu entitățile 
critice în sensul prezentului capitol. Statele 
membre aplică, în ceea ce privește 
entitățile respective, dispozițiile prevăzute 
la articolul 3, articolul 4, articolul 5 
alineatele (1)-(4) și (7) și articolul 9.

1. În ceea ce privește sectoarele 
menționate la punctele 3, 4 și 8 din anexă, 
statele membre identifică, în termen de [un 
an și șase luni după intrarea în vigoare a 
prezentei directive], entitățile care trebuie 
tratate ca fiind echivalente cu entitățile 
critice în sensul prezentului capitol. Statele 
membre aplică, în ceea ce privește 
entitățile respective, dispozițiile prevăzute 
la articolul 3, articolul 4, articolul 5 
alineatele (1)-(4) și (7) și articolul 9.

Or. en

Amendamentul 175
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
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Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În ceea ce privește entitățile din 
sectoarele menționate la punctele 3 și 4 
din anexă identificate în temeiul 
alineatului (1), statele membre se asigură 
că, în scopul aplicării articolului 8 
alineatul (1), autoritățile desemnate ca 
autorități competente sunt autoritățile 
competente desemnate în temeiul 
articolului 41 din [Regulamentul DORA].

eliminat

Or. en

Amendamentul 176
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru desemnează 
una sau mai multe autorități competente 
responsabile cu aplicarea corectă și, după 
caz, cu asigurarea respectării dispozițiilor 
prezentei directive la nivel național 
(„autoritatea competentă”). Statele membre 
pot desemna o autoritate existentă sau 
autorități existente.

1. Fiecare stat membru desemnează 
una sau mai multe autorități competente 
responsabile cu aplicarea corectă și, după 
caz, cu asigurarea respectării dispozițiilor 
prezentei directive („autoritatea 
competentă”). Statele membre pot desemna 
o autoritate existentă sau autorități 
existente.

Or. en

Amendamentul 177
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articol 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care desemnează mai multe 
autorități, acestea stabilesc în mod clar 

În cazul în care desemnează mai multe 
autorități, acestea stabilesc în mod clar 



AM\1234326RO.docx 81/126 PE693.909v01-00

RO

sarcinile fiecăreia dintre autoritățile în 
cauză și se asigură că acestea cooperează în 
mod eficace în vederea îndeplinirii 
sarcinilor care le revin în temeiul prezentei 
directive, inclusiv în ceea ce privește 
desemnarea și activitățile punctului unic de 
contact menționat la alineatul (2).

delimitarea teritorială a competențelor și 
a sarcinilor fiecăreia dintre autoritățile în 
cauză și se asigură că acestea cooperează în 
mod eficace în vederea îndeplinirii 
sarcinilor care le revin în temeiul prezentei 
directive, inclusiv în ceea ce privește 
desemnarea și activitățile punctului unic de 
contact menționat la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 178
Nicola Procaccini

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia publică recomandări 
privind cerințele minime și orientări 
referitoare la funcționarea și guvernanța 
autorităților competente.

Or. en

Amendamentul 179
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fiecare stat membru desemnează, 
în cadrul autorității competente, un punct 
unic de contact care să exercite o funcție de 
legătură pentru a asigura cooperarea 
transfrontalieră cu autoritățile competente 
ale altor state membre și cu Grupul privind 
reziliența entităților critice menționat la 
articolul 16 („punct unic de contact”).

2. Fiecare stat membru desemnează, 
în cadrul autorității competente, un punct 
unic de contact care să exercite o funcție de 
legătură pentru a asigura cooperarea 
transfrontalieră cu autoritățile competente 
ale altor state membre, cu Comisia și cu 
Grupul privind reziliența entităților critice 
menționat la articolul 16 („punct unic de 
contact”).

Or. en
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Amendamentul 180
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
stabilite în cadrele legislative sectoriale și 
în Directiva NIS 2, punctul unic de 
contact menționat la alineatul (2) este 
singurul punct de contact pentru entitățile 
critice publice și private care furnizează 
servicii transfrontaliere atunci când 
raportează incidente sau riscuri de 
incidente care apar în statul membru al 
punctului unic de contact, pentru a 
asigura o coordonare rapidă și 
simplificată a informațiilor.

Or. en

Amendamentul 181
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În termen de [trei ani și șase luni 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive] și, ulterior, în fiecare an, 
punctele unice de contact prezintă Comisiei 
și Grupului privind reziliența entităților 
critice un raport de sinteză privind 
notificările primite, care include numărul 
de notificări, natura incidentelor notificate 
și măsurile luate în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (3).

3. În termen de [un an și șase luni 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive] și, ulterior, în fiecare an, 
punctele unice de contact prezintă Comisiei 
și Grupului privind reziliența entităților 
critice un raport de sinteză privind 
notificările primite, care include numărul 
de notificări, natura incidentelor notificate 
și măsurile luate în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 182
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente se consultă și 
cooperează, după caz și în conformitate cu 
dreptul Uniunii și cu dreptul intern, cu alte 
autorități naționale relevante, în special cu 
cele responsabile cu protecția civilă, cu 
asigurarea respectării legii și cu protecția 
datelor cu caracter personal, precum și cu 
părțile interesate relevante, inclusiv 
entitățile critice.

5. Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente se consultă și 
cooperează, în mod regulat și în 
conformitate cu dreptul Uniunii și cu 
dreptul intern, cu alte autorități naționale 
relevante, în special cu cele responsabile cu 
securitatea națională, apărarea, protecția 
civilă, cu asigurarea respectării legii și cu 
protecția datelor cu caracter personal, 
precum și cu părțile interesate relevante, 
inclusiv entitățile critice și asigură 
proceduri eficace de coordonare pentru a 
acorda asistență entităților critice și a 
prelucra informațiile furnizate de acestea.

Or. en

Amendamentul 183
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente se consultă și 
cooperează, după caz și în conformitate cu 
dreptul Uniunii și cu dreptul intern, cu alte 
autorități naționale relevante, în special cu 
cele responsabile cu protecția civilă, cu 
asigurarea respectării legii și cu protecția 
datelor cu caracter personal, precum și cu 
părțile interesate relevante, inclusiv 
entitățile critice.

5. Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente se consultă și 
cooperează, după caz și în conformitate cu 
dreptul Uniunii și cu dreptul intern, cu alte 
autorități naționale relevante și cu 
autoritățile competente ale altor state 
membre, în special cu cele responsabile cu 
protecția civilă, cu asigurarea respectării 
legii și cu protecția datelor cu caracter 
personal, precum și cu părțile interesate 
relevante, inclusiv entitățile critice.

Or. en



PE693.909v01-00 84/126 AM\1234326RO.docx

RO

Amendamentul 184
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente se consultă și 
cooperează, după caz și în conformitate cu 
dreptul Uniunii și cu dreptul intern, cu alte 
autorități naționale relevante, în special cu 
cele responsabile cu protecția civilă, cu 
asigurarea respectării legii și cu protecția 
datelor cu caracter personal, precum și cu 
părțile interesate relevante, inclusiv 
entitățile critice.

5. Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente se consultă și 
cooperează, după caz și în conformitate cu 
dreptul Uniunii și cu dreptul intern, cu alte 
autorități naționale relevante, în special cu 
cele responsabile cu protecția civilă, cu 
asigurarea respectării legii și cu protecția 
datelor cu caracter personal, precum și cu 
părțile interesate relevante, inclusiv mediul 
academic, societatea civilă și entitățile 
critice.

Or. en

Amendamentul 185
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente desemnate în 
temeiul prezentului articol cooperează cu 
autoritățile competente desemnate în 
temeiul [Directivei NIS 2] în ceea ce 
privește riscurile de securitate cibernetică 
și incidentele cibernetice care afectează 
entitățile critice, precum și măsurile luate 
de autoritățile competente desemnate în 
temeiul [Directivei NIS 2] relevante pentru 
entitățile critice.

6. Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente desemnate în 
temeiul prezentului articol cooperează cu 
autoritățile competente ale altor state 
membre desemnate în temeiul prezentei 
directive și cu autoritățile competente 
desemnate în temeiul [Directivei NIS 2] în 
ceea ce privește riscurile de securitate 
cibernetică și incidentele cibernetice care 
afectează entitățile critice, precum și 
măsurile luate de autoritățile competente 
desemnate în temeiul [Directivei NIS 2] 
relevante pentru entitățile critice.

Or. en
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Amendamentul 186
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente desemnate în 
temeiul prezentului articol cooperează cu 
autoritățile competente desemnate în 
temeiul [Directivei NIS 2] în ceea ce 
privește riscurile de securitate cibernetică 
și incidentele cibernetice care afectează 
entitățile critice, precum și măsurile luate 
de autoritățile competente desemnate în 
temeiul [Directivei NIS 2] relevante pentru 
entitățile critice.

6. Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente desemnate în 
temeiul prezentului articol cooperează cu 
autoritățile competente desemnate în 
temeiul [Directivei NIS 2] în ceea ce 
privește riscurile și incidentele care 
afectează entitățile critice, precum și 
măsurile luate de autoritățile competente 
desemnate în temeiul [Directivei NIS 2] 
relevante pentru entitățile critice.

Or. en

Amendamentul 187
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Fiecare stat membru notifică 
Comisiei desemnarea autorității 
competente și a punctului unic de contact 
în termen de trei luni de la desemnare, 
inclusiv sarcinile și responsabilitățile 
precise care le revin în temeiul prezentei 
directive, datele lor de contact și orice 
modificare ulterioară a acestora. Fiecare 
stat membru face publică desemnarea 
autorității competente și a punctului unic 
de contact.

7. Fiecare stat membru notifică 
Comisiei desemnarea autorității 
competente și a punctului unic de contact 
în termen de o lună de la desemnare, 
inclusiv sarcinile și responsabilitățile 
precise care le revin în temeiul prezentei 
directive, datele lor de contact și orice 
modificare ulterioară a acestora. Fiecare 
stat membru face publică desemnarea 
autorității competente și a punctului unic 
de contact.

Or. en
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Amendamentul 188
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Fiecare stat membru pune în 
aplicare un mecanism de comunicare 
adecvat între autoritatea competentă a 
statului membru și ofițerul de legătură 
pentru securitate sau echivalentul 
acestuia în scopul schimbului de 
informații relevante privind riscurile și 
amenințările identificate în legătură cu 
entitățile critice respective. Mecanismul 
de comunicare respectiv nu aduce 
atingere cerințelor naționale privind 
accesul la informații sensibile și 
clasificate.

Or. en

Amendamentul 189
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Comisia publică lista punctelor 
unice de contact ale statelor membre.

8. Comisia publică lista punctelor 
unice de contact ale statelor membre și 
încurajează statele membre să facă 
schimb de bune practici și să colaboreze 
prin intermediul punctelor unice de 
contact ale acestora.

Or. en

Amendamentul 190
Annalisa Tardino

Propunere de directivă



AM\1234326RO.docx 87/126 PE693.909v01-00

RO

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre acordă sprijin 
entităților critice în vederea consolidării 
rezilienței acestora. Sprijinul poate include 
elaborarea de materiale de orientare și 
metodologii, sprijinul pentru organizarea 
de exerciții pentru a testa reziliența acestor 
entități și formarea personalului entităților 
critice.

1. Statele membre acordă sprijin 
entităților critice în vederea consolidării 
rezilienței acestora, inclusiv a elaborării 
de protocoale specifice, bune practici și 
acorduri între actorii publici și privați 
implicați. Sprijinul poate include 
elaborarea de materiale de orientare și 
metodologii, sprijinul pentru organizarea 
de exerciții pentru a testa reziliența acestor 
entități și formarea personalului entităților 
critice.

Or. en

Amendamentul 191
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre acordă sprijin 
entităților critice în vederea consolidării 
rezilienței acestora. Sprijinul poate include 
elaborarea de materiale de orientare și 
metodologii, sprijinul pentru organizarea 
de exerciții pentru a testa reziliența acestor 
entități și formarea personalului entităților 
critice.

1. Statele membre acordă sprijin 
entităților critice în vederea consolidării 
rezilienței acestora și se asigură că un 
astfel de sprijin este acordat la toate 
nivelurile de guvernare. Sprijinul poate 
include elaborarea de materiale de 
orientare și metodologii, sprijinul pentru 
organizarea de exerciții pentru a testa 
reziliența acestor entități și formarea 
personalului entităților critice.

Or. en

Amendamentul 192
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre acordă sprijin 
entităților critice în vederea consolidării 
rezilienței acestora. Sprijinul poate include 
elaborarea de materiale de orientare și 
metodologii, sprijinul pentru organizarea 
de exerciții pentru a testa reziliența acestor 
entități și formarea personalului entităților 
critice.

1. Statele membre acordă sprijin 
entităților critice, inclusiv din punct de 
vedere financiar, pentru a consolida 
reziliența acestora. Sprijinul poate include 
elaborarea de materiale de orientare și 
metodologii, sprijinul pentru organizarea 
de exerciții pentru a testa reziliența acestor 
entități și formarea personalului entităților 
critice.

Or. en

Amendamentul 193
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre instituie 
instrumente de schimb de informații pentru 
a sprijini schimbul voluntar de informații 
între entitățile critice în ceea ce privește 
aspectele reglementate de prezenta 
directivă, în conformitate cu dreptul 
Uniunii și cu dreptul intern privind, în 
special, concurența și protecția datelor cu 
caracter personal.

3. Statele membre instituie 
instrumente de schimb de informații pentru 
a sprijini schimbul voluntar de informații 
care nu sunt date cu caracter personal 
între entitățile critice în ceea ce privește 
aspectele reglementate de prezenta 
directivă, în conformitate cu dreptul 
Uniunii și cu dreptul intern.

Or. en

Amendamentul 194
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre instituie 
instrumente de schimb de informații pentru 
a sprijini schimbul voluntar de informații 

3. Statele membre instituie 
instrumente de schimb de informații pentru 
a sprijini schimbul de informații între 
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între entitățile critice în ceea ce privește 
aspectele reglementate de prezenta 
directivă, în conformitate cu dreptul 
Uniunii și cu dreptul intern privind, în 
special, concurența și protecția datelor cu 
caracter personal.

entitățile critice în ceea ce privește 
aspectele reglementate de prezenta 
directivă, în conformitate cu dreptul 
Uniunii și cu dreptul intern privind, în 
special, concurența și protecția datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 195
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că entitățile 
critice evaluează, în termen de șase luni 
după primirea notificării menționate la 
articolul 5 alineatul (3) și, ulterior, atunci 
când este necesar și cel puțin o dată la 
patru ani, pe baza evaluărilor de risc 
realizate de statele membre și a altor surse 
relevante de informații, toate riscurile 
relevante care le pot perturba operațiunile.

Statele membre se asigură că entitățile 
critice evaluează, în termen de șase luni 
după primirea notificării menționate la 
articolul 5 alineatul (3) și, ulterior, atunci 
când este necesar și cel puțin o dată la 
patru ani, pe baza evaluărilor de risc 
realizate de statele membre și a altor surse 
relevante de informații, toate riscurile 
relevante care le pot perturba furnizarea 
serviciilor esențiale.

Or. en

Amendamentul 196
Petar Vitanov, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că entitățile 
critice evaluează, în termen de șase luni 
după primirea notificării menționate la 
articolul 5 alineatul (3) și, ulterior, atunci 
când este necesar și cel puțin o dată la 
patru ani, pe baza evaluărilor de risc 
realizate de statele membre și a altor surse 

Statele membre se asigură că entitățile 
critice evaluează, în termen de 12 luni după 
primirea notificării menționate la 
articolul 5 alineatul (3) și, ulterior, atunci 
când este necesar și cel puțin o dată la 
patru ani, pe baza evaluărilor de risc 
realizate de statele membre și a altor surse 
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relevante de informații, toate riscurile 
relevante care le pot perturba operațiunile.

relevante de informații, toate riscurile 
relevante care le pot perturba operațiunile.

Or. en

Amendamentul 197
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că entitățile 
critice evaluează, în termen de șase luni 
după primirea notificării menționate la 
articolul 5 alineatul (3) și, ulterior, atunci 
când este necesar și cel puțin o dată la 
patru ani, pe baza evaluărilor de risc 
realizate de statele membre și a altor surse 
relevante de informații, toate riscurile 
relevante care le pot perturba operațiunile.

Statele membre se asigură că entitățile 
critice evaluează, în termen de șase luni 
după primirea notificării menționate la 
articolul 5 alineatul (3) și, ulterior, atunci 
când este necesar și cel puțin o dată la doi 
ani, pe baza evaluărilor de risc realizate de 
statele membre și a altor surse relevante de 
informații, toate riscurile relevante care le 
pot perturba operațiunile.

Or. en

Amendamentul 198
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea riscurilor ține seama de toate 
riscurile relevante menționate la articolul 4 
alineatul (1) care ar putea provoca 
perturbarea furnizării serviciilor esențiale. 
Această evaluare ține seama de orice 
dependență a altor sectoare menționate în 
anexă de serviciul esențial furnizat de 
entitatea critică, inclusiv în statele membre 
și țările terțe învecinate, după caz, precum 
și de impactul pe care o perturbare a 
furnizării serviciilor esențiale din unul sau 
mai multe dintre aceste sectoare l-ar putea 

Evaluarea riscurilor ține seama de toate 
riscurile relevante menționate la articolul 4 
alineatul (1) care ar putea provoca 
perturbarea furnizării serviciilor esențiale, 
incluzând o evaluare a situației 
internaționale. Această evaluare ține 
seama de orice dependență a altor sectoare 
menționate în anexă de serviciul esențial 
furnizat de entitatea critică, inclusiv în 
statele membre și țările terțe învecinate, 
după caz, precum și de impactul pe care o 
perturbare a furnizării serviciilor esențiale 
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avea asupra serviciului esențial furnizat de 
entitatea critică.

din unul sau mai multe dintre aceste 
sectoare l-ar putea avea asupra serviciului 
esențial furnizat de entitatea critică.

Or. en

Amendamentul 199
Diana Riba i Giner

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a preveni incidentele, inclusiv prin 
măsuri de reducere a riscului de dezastre și 
de adaptare la schimbările climatice;

(a) a preveni incidentele, inclusiv prin 
măsuri de reducere a riscului de dezastre și 
de adaptare la schimbările climatice și prin 
măsuri care contribuie la combaterea 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 200
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a se redresa în urma incidentelor, 
inclusiv prin măsuri de asigurare a 
continuității activității și identificarea unor 
lanțuri de aprovizionare alternative;

(d) a se redresa în urma incidentelor, 
inclusiv prin măsuri de asigurare a 
continuității activității și identificarea unor 
lanțuri de aprovizionare alternative pentru 
a asigura continuarea furnizării 
serviciului esențial;

Or. en

Amendamentul 201
Diana Riba i Giner

Propunere de directivă
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Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) a asigura gestionarea adecvată a 
securității angajaților, inclusiv prin 
stabilirea categoriilor de personal care 
exercită funcții critice, stabilirea drepturilor 
de acces la zonele, la instalațiile și la alte 
infrastructuri sensibile, la informațiile 
sensibile, precum și prin identificarea 
categoriilor specifice de personal în sensul 
articolului 12;

(e) a asigura gestionarea adecvată a 
securității angajaților, inclusiv prin 
stabilirea categoriilor de personal care 
exercită funcții critice, stabilirea drepturilor 
de acces la zonele, la instalațiile și la alte 
infrastructuri sensibile, la informațiile 
sensibile, precum și prin identificarea 
categoriilor specifice de personal în sensul 
articolului 12. În cazul în care furnizorii 
externi sunt implicați în gestionarea 
securității, entitățile critice ar trebui să se 
asigure că respectă standardele și 
specificațiile general acceptate;

Or. en

Amendamentul 202
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) a asigura gestionarea adecvată a 
securității angajaților, inclusiv prin 
stabilirea categoriilor de personal care 
exercită funcții critice, stabilirea drepturilor 
de acces la zonele, la instalațiile și la alte 
infrastructuri sensibile, la informațiile 
sensibile, precum și prin identificarea 
categoriilor specifice de personal în sensul 
articolului 12;

(e) a asigura gestionarea adecvată a 
securității personalului, inclusiv prin 
stabilirea categoriilor de personal care 
exercită funcții critice, în conformitate cu 
cerințele privind formarea și cu 
calificările aplicabile, stabilirea drepturilor 
de acces la zonele, la instalațiile și la alte 
infrastructuri sensibile, la informațiile 
sensibile, precum și prin identificarea 
categoriilor specifice de personal în sensul 
articolului 12;

Or. en

Amendamentul 203
Fabienne Keller
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) a asigura gestionarea adecvată a 
securității angajaților, inclusiv prin 
stabilirea categoriilor de personal care 
exercită funcții critice, stabilirea drepturilor 
de acces la zonele, la instalațiile și la alte 
infrastructuri sensibile, la informațiile 
sensibile, precum și prin identificarea 
categoriilor specifice de personal în sensul 
articolului 12;

(e) a asigura gestionarea adecvată a 
securității angajaților, inclusiv prin 
stabilirea categoriilor de personal care 
exercită funcții critice, asigurând cerințe 
privind formarea și calificările adecvate, 
stabilirea drepturilor de acces la zonele, la 
instalațiile și la alte infrastructuri sensibile, 
la informațiile sensibile, precum și prin 
identificarea categoriilor specifice de 
personal în sensul articolului 12;

Or. en

Amendamentul 204
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) a asigura gestionarea adecvată a 
securității angajaților, inclusiv prin 
stabilirea categoriilor de personal care 
exercită funcții critice, stabilirea drepturilor 
de acces la zonele, la instalațiile și la alte 
infrastructuri sensibile, la informațiile 
sensibile, precum și prin identificarea 
categoriilor specifice de personal în sensul 
articolului 12;

(e) a asigura gestionarea adecvată a 
securității și formarea angajaților, inclusiv 
prin stabilirea categoriilor de personal care 
exercită funcții critice, stabilirea drepturilor 
de acces la zonele, la instalațiile și la alte 
infrastructuri sensibile, la informațiile 
sensibile, precum și prin identificarea 
categoriilor specifice de personal în sensul 
articolului 12;

Or. en

Amendamentul 205
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) a asigura gestionarea adecvată a 
securității angajaților, inclusiv prin 
stabilirea categoriilor de personal care 
exercită funcții critice, stabilirea drepturilor 
de acces la zonele, la instalațiile și la alte 
infrastructuri sensibile, la informațiile 
sensibile, precum și prin identificarea 
categoriilor specifice de personal în sensul 
articolului 12;

(e) a asigura gestionarea adecvată a 
securității și formarea angajaților, inclusiv 
prin stabilirea categoriilor de personal care 
exercită funcții critice, stabilirea drepturilor 
de acces la zonele, la instalațiile și la alte 
infrastructuri sensibile, la informațiile 
sensibile, precum și prin identificarea 
categoriilor specifice de personal în sensul 
articolului 12;

Or. en

Amendamentul 206
Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) a se asigura că un ofițer de 
legătură pentru reziliență sau un 
echivalent al acestuia este desemnat 
pentru toate entitățile critice desemnate 
pentru a facilita cooperarea și 
comunicarea cu autoritatea competentă a 
statului membru și cu Comisia;

Or. en

Amendamentul 207
Diana Riba i Giner

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sensibilizarea personalului relevant 
cu privire la măsurile menționate la literele 
(a)-(e).

(f) sensibilizarea personalului relevant 
cu privire la măsurile menționate la literele 
(a)-(e), inclusiv stabilirea unor cerințe 
privind formarea și calificările adecvate.
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Or. en

Amendamentul 208
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) a evalua personalul critic cu 
scopul de a asigura faptul că acesta are 
capacitatea de a-și exercita profesia.

Or. en

Amendamentul 209
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care măsurile menționate la 
alineatul (1) au potențialul de a limita 
exercitarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice, 
aceste limitări se limitează la ceea ce este 
strict necesar și proporțional într-o 
societate democratică.

Or. en

Amendamentul 210
Diana Riba i Giner

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La cererea statului membru care a 3. La cererea statului membru care a 
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identificat entitatea critică și cu acordul 
entității critice în cauză, Comisia 
organizează misiuni de consiliere, conform 
modalităților stabilite la articolul 15 
alineatele (4), (5), (7) și (8), pentru a oferi 
consultanță entității critice în cauză în 
vederea îndeplinirii obligațiilor care îi 
revin în temeiul capitolului III. Misiunea 
de consiliere raportează constatările sale 
Comisiei, statului membru respectiv și 
entității critice în cauză.

identificat entitatea critică și cu acordul 
entității critice în cauză, Comisia 
organizează misiuni de consiliere, conform 
modalităților stabilite la articolul 15 
alineatele (4), (5), (7) și (8), pentru a oferi 
consultanță entității critice în cauză în 
vederea îndeplinirii obligațiilor care îi 
revin în temeiul capitolului III. Misiunea 
de consiliere raportează constatările sale 
Comisiei, statului membru respectiv și 
entității critice în cauză. Dacă este necesar 
și oportun, Comisia poate mobiliza sprijin 
financiar pentru statul membru respectiv 
și entitatea critică relevantă, inclusiv din 
Fondul pentru securitate internă, fără a 
aduce atingere procedurilor și 
controalelor bugetare aplicabile.

Or. en

Amendamentul 211
Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La cererea statului membru care a 
identificat entitatea critică și cu acordul 
entității critice în cauză, Comisia 
organizează misiuni de consiliere, conform 
modalităților stabilite la articolul 15 
alineatele (4), (5), (7) și (8), pentru a oferi 
consultanță entității critice în cauză în 
vederea îndeplinirii obligațiilor care îi 
revin în temeiul capitolului III. Misiunea 
de consiliere raportează constatările sale 
Comisiei, statului membru respectiv și 
entității critice în cauză.

3. La cererea statului membru care a 
identificat entitatea critică și cu acordul 
entității critice în cauză, Comisia 
organizează misiuni de consiliere, conform 
modalităților stabilite la articolul 15 
alineatele (4), (5), (7) și (8), pentru a oferi 
consultanță entității critice în cauză în 
vederea îndeplinirii obligațiilor care îi 
revin în temeiul capitolului III. Misiunea 
de consiliere raportează constatările sale 
Comisiei, statului membru respectiv și 
entității critice în cauză. De asemenea, 
Comisia poate oferi misiuni de consiliere 
entităților critice stabilite în țări terțe, la 
cererea acestora. 

Or. en
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Amendamentul 212
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La cererea statului membru care a 
identificat entitatea critică și cu acordul 
entității critice în cauză, Comisia 
organizează misiuni de consiliere, conform 
modalităților stabilite la articolul 15 
alineatele (4), (5), (7) și (8), pentru a oferi 
consultanță entității critice în cauză în 
vederea îndeplinirii obligațiilor care îi 
revin în temeiul capitolului III. Misiunea 
de consiliere raportează constatările sale 
Comisiei, statului membru respectiv și 
entității critice în cauză.

3. La cererea statului membru care a 
identificat entitatea critică, Comisia 
organizează misiuni de evaluare, conform 
modalităților stabilite la articolul 15 
alineatele (4), (5), (7) și (8), pentru a 
evalua respectarea de către entitatea 
critică în cauză a obligațiilor care îi revin 
în temeiul capitolului III. Misiunea de 
evaluare raportează constatările sale 
Comisiei, statului membru respectiv și 
entității critice în cauză.

Or. en

Amendamentul 213
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 21, 
acte delegate de completare a alineatului 
(1) prin stabilirea unor norme detaliate 
care să specifice unele sau toate măsurile 
care trebuie luate în temeiul alineatului 
respectiv. Comisia adoptă respectivele acte 
delegate în măsura în care acest lucru 
este necesar pentru aplicarea eficace și 
consecventă a alineatului menționat, în 
conformitate cu obiectivele prezentei 
directive, ținând seama de orice evoluții 
relevante în ceea ce privește riscurile, 
tehnologia sau furnizarea serviciilor în 
cauză, precum și de orice specificități 
legate de anumite sectoare și tipuri de 

eliminat
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entități.

Or. en

Justificare

Opțiunea stabilirii de către Comisie a unor „norme detaliate” care „să specifice” măsurile 
care trebuie luate este disproporționată având în vedere că aceasta este o dispoziție 
prevăzută la capitolul III, unde nu există o dimensiune europeană semnificativă.

Amendamentul 214
Nicola Procaccini

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 21, acte 
delegate de completare a alineatului (1) 
prin stabilirea unor norme detaliate care să 
specifice unele sau toate măsurile care 
trebuie luate în temeiul alineatului 
respectiv. Comisia adoptă respectivele acte 
delegate în măsura în care acest lucru este 
necesar pentru aplicarea eficace și 
consecventă a alineatului menționat, în 
conformitate cu obiectivele prezentei 
directive, ținând seama de orice evoluții 
relevante în ceea ce privește riscurile, 
tehnologia sau furnizarea serviciilor în 
cauză, precum și de orice specificități 
legate de anumite sectoare și tipuri de 
entități.

4. Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 21, acte 
delegate de completare a alineatului (1) 
prin stabilirea unor norme detaliate care să 
specifice unele sau toate măsurile care 
trebuie luate în temeiul alineatului 
respectiv. Comisia adoptă respectivele acte 
delegate, în vederea armonizării normelor 
naționale la nivelul Uniunii, în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru 
aplicarea eficace și consecventă a 
alineatului menționat, în conformitate cu 
obiectivele prezentei directive. Actele 
delegate țin seama de orice evoluții 
relevante în ceea ce privește riscurile, 
tehnologia sau furnizarea serviciilor în 
cauză, precum și de orice specificități 
legate de anumite sectoare și tipuri de 
entități.

Or. en

Amendamentul 215
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice pot depune cereri de 
verificare a antecedentelor persoanelor care 
se încadrează în anumite categorii specifice 
de personal, inclusiv ale persoanelor avute 
în vedere pentru recrutare în posturi care se 
încadrează în categoriile respective, și că 
respectivele cereri sunt evaluate rapid de 
către autoritățile competente să efectueze 
astfel de verificări ale antecedentelor.

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice pot depune cereri de 
verificare a antecedentelor persoanelor care 
se încadrează în anumite categorii specifice 
de personal, inclusiv ale persoanelor avute 
în vedere pentru recrutare în posturi care se 
încadrează în categoriile respective, și că 
respectivele cereri sunt evaluate rapid de 
către autoritățile competente să efectueze 
astfel de verificări ale antecedentelor. 
Verificările antecedentelor sunt 
proporționale și strict limitate la ceea ce 
este necesar și relevant pentru 
îndeplinirea atribuțiilor personalului în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 216
Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice pot depune cereri de 
verificare a antecedentelor persoanelor care 
se încadrează în anumite categorii specifice 
de personal, inclusiv ale persoanelor avute 
în vedere pentru recrutare în posturi care se 
încadrează în categoriile respective, și că 
respectivele cereri sunt evaluate rapid de 
către autoritățile competente să efectueze 
astfel de verificări ale antecedentelor.

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice pot depune cereri de 
verificare a antecedentelor persoanelor care 
se încadrează în anumite categorii 
profesionale specifice care au fost stabilite 
de statele membre în conformitate cu 
legislația națională relevantă după 
consultarea entităților critice, inclusiv ale 
persoanelor avute în vedere pentru 
recrutare în posturi care se încadrează în 
categoriile respective, și că respectivele 
cereri sunt evaluate rapid de către 
autoritățile competente să efectueze astfel 
de verificări ale antecedentelor.

Or. en
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Amendamentul 217
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice pot depune cereri de 
verificare a antecedentelor persoanelor care 
se încadrează în anumite categorii specifice 
de personal, inclusiv ale persoanelor avute 
în vedere pentru recrutare în posturi care se 
încadrează în categoriile respective, și că 
respectivele cereri sunt evaluate rapid de 
către autoritățile competente să efectueze 
astfel de verificări ale antecedentelor.

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice pot depune cereri de 
verificare a antecedentelor persoanelor care 
se încadrează în anumite categorii specifice 
de personal și care îndeplinesc sarcini 
sensibile, inclusiv ale persoanelor avute în 
vedere pentru recrutare în posturi care se 
încadrează în categoriile respective, și că 
respectivele cereri sunt evaluate rapid de 
către autoritățile competente să efectueze 
astfel de verificări ale antecedentelor.

Or. en

Amendamentul 218
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În conformitate cu dreptul Uniunii 
și cu dreptul intern aplicabil, inclusiv cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, fiecare stat 
membru se asigură că o verificare a 
antecedentelor menționată la alineatul (1) 
poate fi, de asemenea, extinsă, pe baza 
unei cereri justificate în mod 
corespunzător din partea entității critice, 
pentru a include date operative furnizate 
de serviciile de informații și orice alte 
informații obiective disponibile care ar 
putea fi necesare pentru a stabili dacă 
persoana în cauză este adecvată pentru a 
ocupa postul în legătură cu care entitatea 
critică a solicitat o verificare extinsă a 
antecedentelor.

eliminat



AM\1234326RO.docx 101/126 PE693.909v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 219
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice notifică fără întârzieri 
nejustificate autorității competente 
incidentele care le perturbă în mod 
semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ operațiunile. 
Notificările includ toate informațiile 
disponibile de care autoritatea competentă 
are nevoie pentru a înțelege natura, cauza 
și posibilele consecințe ale incidentului, 
inclusiv pentru a stabili orice impact 
transfrontalier al incidentului. O astfel de 
notificare nu sporește răspunderea 
entităților critice.

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice notifică fără întârzieri 
nejustificate autorității competente 
incidentele care le perturbă în mod 
semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ furnizarea 
serviciilor esențiale. Notificările includ 
toate informațiile disponibile de care 
autoritatea competentă are nevoie pentru a 
înțelege natura, cauza și posibilele 
consecințe ale incidentului, inclusiv pentru 
a stabili orice impact transfrontalier al 
incidentului. O astfel de notificare nu 
sporește răspunderea entităților critice. În 
cazul în care există deja standarde 
naționale sau internaționale pentru 
gestionarea crizelor care implică un 
sistem de notificare, statele membre nu 
pun în aplicare cerințe de notificare 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 220
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice notifică fără întârzieri 
nejustificate autorității competente 
incidentele care le perturbă în mod 

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice notifică fără întârzieri 
nejustificate autorității competente 
incidentele care le perturbă în mod 
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semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ operațiunile. 
Notificările includ toate informațiile 
disponibile de care autoritatea competentă 
are nevoie pentru a înțelege natura, cauza 
și posibilele consecințe ale incidentului, 
inclusiv pentru a stabili orice impact 
transfrontalier al incidentului. O astfel de 
notificare nu sporește răspunderea 
entităților critice.

semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ operațiunile. 
O notificare inițială se depune în termen 
de 24 de ore de la constatarea 
incidentului, urmată de un raport final 
detaliat prezentat într-un termen ulterior 
de cel mult o lună. Notificările includ toate 
informațiile disponibile de care autoritatea 
competentă are nevoie pentru a înțelege 
natura, cauza și posibilele consecințe ale 
incidentului, inclusiv pentru a stabili orice 
impact transfrontalier al incidentului. O 
astfel de notificare nu sporește răspunderea 
entităților critice.

Or. en

Justificare

Similar cu dispozițiile din Directiva NIS 2.

Amendamentul 221
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice notifică fără întârzieri 
nejustificate autorității competente 
incidentele care le perturbă în mod 
semnificativ sau care au potențialul de a 
le perturba în mod semnificativ 
operațiunile. Notificările includ toate 
informațiile disponibile de care autoritatea 
competentă are nevoie pentru a înțelege 
natura, cauza și posibilele consecințe ale 
incidentului, inclusiv pentru a stabili orice 
impact transfrontalier al incidentului. O 
astfel de notificare nu sporește răspunderea 
entităților critice.

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice notifică fără întârzieri 
nejustificate autorității competente 
incidentele. Notificările includ toate 
informațiile disponibile de care autoritatea 
competentă are nevoie pentru a înțelege 
natura, cauza și posibilele consecințe ale 
incidentului, inclusiv pentru a stabili orice 
impact transfrontalier al incidentului. O 
astfel de notificare nu sporește răspunderea 
entităților critice.

Or. en
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Justificare

Toate incidentele ar trebui notificate.

Amendamentul 222
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice notifică fără întârzieri 
nejustificate autorității competente 
incidentele care le perturbă în mod 
semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ operațiunile. 
Notificările includ toate informațiile 
disponibile de care autoritatea competentă 
are nevoie pentru a înțelege natura, cauza 
și posibilele consecințe ale incidentului, 
inclusiv pentru a stabili orice impact 
transfrontalier al incidentului. O astfel de 
notificare nu sporește răspunderea 
entităților critice.

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice notifică fără întârzieri 
nejustificate și în termen de 24 de ore 
autorității competente incidentele care le 
perturbă în mod semnificativ sau care au 
potențialul de a le perturba în mod 
semnificativ operațiunile. Notificările 
includ toate informațiile disponibile de care 
autoritatea competentă are nevoie pentru a 
înțelege natura, cauza și posibilele 
consecințe ale incidentului, inclusiv pentru 
a stabili orice impact transfrontalier al 
incidentului. O astfel de notificare nu 
sporește răspunderea entităților critice.

Or. en

Justificare

Este important să se ofere un termen clar. Statele membre pot opta pentru termene mai 
scurte, ca o cerință orizontală sau sectorială, în cazul în care consideră oportun acest lucru.

Amendamentul 223
Nicola Procaccini

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice notifică fără întârzieri 
nejustificate autorității competente 
incidentele care le perturbă în mod 

1. Statele membre se asigură că 
entitățile critice notifică în termen de 24 de 
ore autorității competente incidentele care 
le perturbă în mod semnificativ sau care au 
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semnificativ sau care au potențialul de a le 
perturba în mod semnificativ operațiunile. 
Notificările includ toate informațiile 
disponibile de care autoritatea competentă 
are nevoie pentru a înțelege natura, cauza 
și posibilele consecințe ale incidentului, 
inclusiv pentru a stabili orice impact 
transfrontalier al incidentului. O astfel de 
notificare nu sporește răspunderea 
entităților critice.

potențialul de a le perturba în mod 
semnificativ operațiunile. Notificările 
includ toate informațiile disponibile de care 
autoritatea competentă are nevoie pentru a 
înțelege natura, cauza și posibilele 
consecințe ale incidentului, inclusiv pentru 
a stabili orice impact transfrontalier al 
incidentului. O astfel de notificare nu 
sporește răspunderea entităților critice.

Or. en

Amendamentul 224
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a determina importanța 
perturbării sau perturbării potențiale a 
operațiunilor entității critice care rezultă 
în urma unui incident, se iau în 
considerare, în special, următorii 
parametri:

eliminat

(a) numărul de utilizatori afectați de 
perturbare sau de perturbarea potențială;
(b) durata perturbării sau durata 
anticipată a unei perturbări potențiale;
(c) zona geografică afectată de perturbare 
sau de perturbarea potențială.

Or. en

Justificare

Ca urmare a eliminării de mai sus, aceste mențiuni nu sunt necesare dacă toate incidentele ar 
trebui notificate.

Amendamentul 225
Pernando Barrena Arza
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul de utilizatori afectați de 
perturbare sau de perturbarea potențială;

eliminat

Or. en

Amendamentul 226
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) durata perturbării sau durata 
anticipată a unei perturbări potențiale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 227
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) zona geografică afectată de 
perturbare sau de perturbarea potențială.

eliminat

Or. en

Amendamentul 228
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. Pe baza informațiilor furnizate în 
notificare de către entitatea critică, 
autoritatea competentă, prin intermediul 
punctului său unic de contact, informează 
punctul unic de contact al altor state 
membre afectate dacă incidentul are sau 
poate avea un impact semnificativ asupra 
entităților critice și asupra continuității 
furnizării de servicii esențiale în unul sau 
mai multe alte state membre.

3. Pe baza informațiilor furnizate în 
notificare de către entitatea critică, 
autoritatea competentă, prin intermediul 
punctului său unic de contact, informează 
punctul unic de contact al altor state 
membre afectate dacă incidentul are sau 
poate avea un impact asupra entităților 
critice și asupra continuității furnizării de 
servicii esențiale în unul sau mai multe alte 
state membre.

Or. en

Amendamentul 229
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articol 13 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest sens, punctele unice de contact, în 
conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 
legislația națională conformă cu dreptul 
Uniunii, tratează informațiile într-un mod 
care respectă confidențialitatea acestora și 
protejează securitatea și interesele 
comerciale ale entității critice în cauză.

În acest sens, punctele unice de contact, în 
conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 
legislația națională conformă cu dreptul 
Uniunii, tratează informațiile într-un mod 
care respectă confidențialitatea acestora și 
protejează securitatea entității critice în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 230
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Autoritatea competentă în cauză 
informează publicul despre incident sau 
solicită entității critice să informeze 
publicul, în cazul în care autoritatea 
competentă consideră că informarea în 
legătură cu incidentul ar prezenta interes 
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public.

Or. en

Amendamentul 231
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care există o amenințare 
deosebită și semnificativă a producerii 
unui incident care vizează entitățile 
critice, entitățile critice informează 
respectivii utilizatori ai serviciilor lor care 
ar putea fi afectați de incident sau de 
perturbarea serviciilor, precum și de 
consecințele sale și, după caz, cu privire la 
orice măsură de siguranță sau remedii 
posibile care ar putea fi întreprinse de 
utilizatori.

Or. en

Amendamentul 232
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. O dată pe an, autoritatea 
competentă în cauză transmite Comisiei și 
Grupului privind reziliența entităților 
critice un raport de sinteză privind 
notificările primite și acțiunile întreprinse 
în conformitate cu prezentul articol.

Or. en
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Amendamentul 233
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. O entitate este considerată entitate 
critică de importanță europeană deosebită 
atunci când a fost identificată ca entitate 
critică, furnizează servicii esențiale către 
sau în mai mult de o treime din statele 
membre și a fost notificată ca atare 
Comisiei în temeiul articolului 5 
alineatul (1) și, respectiv, al alineatului (6).

2. O entitate este considerată entitate 
critică de importanță europeană deosebită 
atunci când a fost identificată ca entitate 
critică, furnizează servicii esențiale către 
sau în mai mult de trei state membre și a 
fost notificată ca atare Comisiei în temeiul 
articolului 5 alineatul (1) și, respectiv, al 
alineatului (6).

Or. en

Amendamentul 234
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. O entitate este considerată entitate 
critică de importanță europeană deosebită 
atunci când a fost identificată ca entitate 
critică, furnizează servicii esențiale către 
sau în mai mult de o treime din statele 
membre și a fost notificată ca atare 
Comisiei în temeiul articolului 5 
alineatul (1) și, respectiv, al alineatului (6).

2. O entitate este considerată entitate 
critică de importanță europeană deosebită 
atunci când a fost identificată ca entitate 
critică, furnizează servicii esențiale către 
sau în mai mult de trei state membre și a 
fost notificată ca atare Comisiei în temeiul 
articolului 5 alineatul (1) și, respectiv, al 
alineatului (6).

Or. en

Amendamentul 235
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. O entitate este considerată entitate 
critică de importanță europeană deosebită 
atunci când a fost identificată ca entitate 
critică, furnizează servicii esențiale către 
sau în mai mult de o treime din statele 
membre și a fost notificată ca atare 
Comisiei în temeiul articolului 5 
alineatul (1) și, respectiv, al alineatului (6).

2. O entitate este considerată entitate 
critică de importanță europeană deosebită 
atunci când a fost identificată ca entitate 
critică, furnizează servicii esențiale către 
sau în trei state membre și a fost notificată 
ca atare Comisiei în temeiul articolului 5 
alineatul (1) și, respectiv, al alineatului (6).

Or. en

Amendamentul 236
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La primirea notificării prevăzute la 
articolul 5 alineatul (6), Comisia notifică 
entității în cauză, fără întârzieri 
nejustificate, faptul că este considerată o 
entitate critică de importanță europeană 
deosebită, informând-o cu privire la 
obligațiile care îi revin în temeiul 
prezentului capitol și cu privire la data de 
la care obligațiile respective i se aplică.

3. La primirea notificării prevăzute la 
articolul 5 alineatul (6), Comisia notifică 
entității în cauză, fără întârzieri 
nejustificate, faptul că este considerată o 
entitate critică de importanță europeană 
deosebită, informând-o cu privire la 
drepturile și obligațiile care îi revin în 
temeiul prezentului capitol și cu privire la 
data de la care drepturile și obligațiile 
respective i se aplică.

Or. en

Amendamentul 237
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La cererea unuia sau mai multor 
state membre sau a Comisiei, statul 
membru în care se află infrastructura 

1. La cererea unuia sau mai multor 
state membre sau a Comisiei, o entitate 
critică de importanță europeană deosebită 
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entității critice de importanță europeană 
deosebită informează, împreună cu 
entitatea respectivă, Comisia și Grupul 
privind reziliența entităților critice în 
legătură cu rezultatul evaluării riscurilor 
efectuate în temeiul articolului 10 și cu 
măsurile luate în conformitate cu 
articolul 11.

informează Grupul privind reziliența 
entităților critice în legătură cu rezultatul 
evaluării riscurilor efectuate în temeiul 
articolului 10 și cu măsurile luate în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en

Amendamentul 238
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La cererea unuia sau mai multor 
state membre sau a Comisiei, statul 
membru în care se află infrastructura 
entității critice de importanță europeană 
deosebită informează, împreună cu 
entitatea respectivă, Comisia și Grupul 
privind reziliența entităților critice în 
legătură cu rezultatul evaluării riscurilor 
efectuate în temeiul articolului 10 și cu 
măsurile luate în conformitate cu 
articolul 11.

1. La cererea unuia sau mai multor 
state membre sau a Comisiei, statul 
membru în care se află sediile centrale 
europene sau în care se desfășoară 
operațiunea principală a entității critice de 
importanță europeană deosebită 
informează, împreună cu entitatea 
respectivă, Comisia și Grupul privind 
reziliența entităților critice în legătură cu 
rezultatul evaluării riscurilor efectuate în 
temeiul articolului 10 și cu măsurile luate 
în conformitate cu articolul 11.

Or. en

Justificare

Operatorii infrastructurii critice care furnizează servicii în mai multe state membre au adesea 
o amprentă semnificativă atât în ceea ce privește organizarea, cât și infrastructura fizică, în 
mai multe state membre. În conformitate cu alte acte legislative ale UE privind piața internă, 
statul membru cu prezența juridică sau operațională principală trebuie să fie identificat și să 
i se atribuie responsabilitatea pentru orice acțiune legată de prezenta directivă.

Amendamentul 239
Pernando Barrena Arza
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru respectiv informează, de 
asemenea, fără întârzieri nejustificate, 
Comisia și Grupul privind reziliența 
entităților critice în legătură cu orice 
măsuri de supraveghere sau de asigurare a 
respectării legislației, inclusiv orice 
evaluări ale conformității sau ordine emise, 
pe care autoritatea sa competentă le-a 
întreprins în temeiul articolelor 18 și 19 cu 
privire la entitatea respectivă.

Entitatea respectivă informează, de 
asemenea, fără întârzieri nejustificate, 
Grupul privind reziliența entităților critice 
în legătură cu orice măsuri de supraveghere 
sau de asigurare a respectării legislației, 
inclusiv orice evaluări ale conformității sau 
ordine emise în temeiul articolelor 18 și 19 
cu privire la entitatea respectivă.

Or. en

Amendamentul 240
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La cererea unuia sau mai multor 
state membre sau din proprie inițiativă și 
în acord cu statul membru în care se află 
infrastructura entității critice de 
importanță europeană deosebită, Comisia 
organizează o misiune de consiliere pentru 
a evalua măsurile instituite de entitate 
pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin 
în temeiul capitolului III. Atunci când este 
necesar, misiunile de consiliere pot solicita 
expertiză specifică în domeniul gestionării 
riscului de dezastre prin intermediul 
Centrului de coordonare a răspunsului la 
situații de urgență.

2. La cererea unuia sau mai multor 
state membre, Comisia organizează o 
misiune de evaluare pentru a evalua 
măsurile instituite de entitate pentru a-și 
îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul 
capitolului III. Atunci când este necesar, 
misiunile de evaluare pot solicita expertiză 
specifică în domeniul gestionării riscului 
de dezastre prin intermediul Centrului de 
coordonare a răspunsului la situații de 
urgență.

Or. en

Amendamentul 241
Patryk Jaki
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La cererea unuia sau mai multor 
state membre sau din proprie inițiativă și în 
acord cu statul membru în care se află 
infrastructura entității critice de 
importanță europeană deosebită, Comisia 
organizează o misiune de consiliere pentru 
a evalua măsurile instituite de entitate 
pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin 
în temeiul capitolului III. Atunci când este 
necesar, misiunile de consiliere pot solicita 
expertiză specifică în domeniul gestionării 
riscului de dezastre prin intermediul 
Centrului de coordonare a răspunsului la 
situații de urgență.

2. La cererea unuia sau mai multor 
state membre sau din proprie inițiativă și în 
acord cu statul membru în care se află 
sediile centrale europene sau în care se 
desfășoară operațiunea principală a 
entității critice de importanță europeană 
deosebită, Comisia organizează o misiune 
de consiliere pentru a evalua măsurile 
instituite de entitate pentru a-și îndeplini 
obligațiile care îi revin în temeiul 
capitolului III. Atunci când este necesar, 
misiunile de consiliere pot solicita 
expertiză specifică în domeniul gestionării 
riscului de dezastre prin intermediul 
Centrului de coordonare a răspunsului la 
situații de urgență.

Or. en

Justificare

Operatorii infrastructurii critice care furnizează servicii în mai multe state membre au adesea 
o amprentă semnificativă atât în ceea ce privește organizarea, cât și infrastructura fizică, în 
mai multe state membre. În conformitate cu alte acte legislative ale UE privind piața internă, 
statul membru cu prezența juridică sau operațională principală trebuie să fie identificat și să 
i se atribuie responsabilitatea pentru orice acțiune legată de prezenta directivă.

Amendamentul 242
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La cererea unuia sau mai multor 
state membre sau din proprie inițiativă și în 
acord cu statul membru în care se află 
infrastructura entității critice de importanță 
europeană deosebită, Comisia organizează 
o misiune de consiliere pentru a evalua 

2. La cererea unuia sau mai multor 
state membre sau din proprie inițiativă și în 
consultare cu statul membru în care se află 
infrastructura entității critice de importanță 
europeană deosebită, Comisia organizează 
o misiune de consiliere pentru a evalua 
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măsurile instituite de entitate pentru a-și 
îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul 
capitolului III. Atunci când este necesar, 
misiunile de consiliere pot solicita 
expertiză specifică în domeniul gestionării 
riscului de dezastre prin intermediul 
Centrului de coordonare a răspunsului la 
situații de urgență.

măsurile instituite de entitate pentru a-și 
îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul 
capitolului III. Atunci când este necesar, 
misiunile de consiliere pot solicita 
expertiză specifică în domeniul gestionării 
riscului de dezastre prin intermediul 
Centrului de coordonare a răspunsului la 
situații de urgență.

Or. en

Amendamentul 243
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La cererea unuia sau mai multor 
state membre sau din proprie inițiativă și în 
acord cu statul membru în care se află 
infrastructura entității critice de importanță 
europeană deosebită, Comisia organizează 
o misiune de consiliere pentru a evalua 
măsurile instituite de entitate pentru a-și 
îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul 
capitolului III. Atunci când este necesar, 
misiunile de consiliere pot solicita 
expertiză specifică în domeniul gestionării 
riscului de dezastre prin intermediul 
Centrului de coordonare a răspunsului la 
situații de urgență.

2. La cererea unuia sau mai multor 
state membre sau din proprie inițiativă și 
după informarea statului membru în care 
se află infrastructura entității critice de 
importanță europeană deosebită, Comisia 
organizează o misiune de consiliere pentru 
a evalua măsurile instituite de entitate 
pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin 
în temeiul capitolului III. Atunci când este 
necesar, misiunile de consiliere pot solicita 
expertiză specifică în domeniul gestionării 
riscului de dezastre prin intermediul 
Centrului de coordonare a răspunsului la 
situații de urgență.

Or. en

Amendamentul 244
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Misiunea de consiliere raportează 3. Misiunea de evaluare raportează 
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constatările sale Comisiei, Grupului 
privind reziliența entităților critice și 
entității critice de importanță europeană 
deosebită în cauză în termen de trei luni 
după încheierea misiunii de consiliere.

constatările sale Grupului privind reziliența 
entităților critice și entității critice de 
importanță europeană deosebită în cauză în 
termen de trei luni după încheierea misiunii 
de consiliere.

Or. en

Amendamentul 245
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articol 15 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestui aviz, Comisia transmite 
statului membru în care se află 
infrastructura entității respective, 
Grupului privind reziliența entităților 
critice și entității în cauză opinia sa cu 
privire la respectarea sau nerespectarea de 
către entitate a obligațiilor care îi revin în 
temeiul capitolului III și, după caz, cu 
privire la măsurile care ar putea fi luate 
pentru a îmbunătăți reziliența entității 
respective.

Comisia transmite avizul statelor membre 
în care își desfășoară activitatea entitatea 
respectivă, Grupului privind reziliența 
entităților critice și entității în cauză cu 
privire la respectarea sau nerespectarea de 
către entitate a obligațiilor care îi revin în 
temeiul capitolului III și, după caz, cu 
privire la măsurile care ar putea fi luate 
pentru a îmbunătăți reziliența entității 
respective.

Or. en

Amendamentul 246
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articol 15 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru în cauză ține seama în mod 
corespunzător de aceste opinii și furnizează 
informații Comisiei și Grupului privind 
reziliența entităților critice cu privire la 
orice măsuri pe care le-a luat în temeiul 
comunicării.

Statele membre țin seama în mod 
corespunzător de aceste opinii și furnizează 
informații Comisiei și Grupului privind 
reziliența entităților critice cu privire la 
orice măsuri pe care le-au luat în temeiul 
comunicării.
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Or. en

Amendamentul 247
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. O misiune de consiliere este 
alcătuită din experți ai statelor membre și 
din reprezentanți ai Comisiei. Statele 
membre pot propune candidați care să facă 
parte dintr-o misiune de consiliere. 
Comisia selectează și numește membrii 
fiecărei misiuni de consiliere în funcție de 
capacitatea lor profesională și asigurând o 
reprezentare echilibrată din punct de 
vedere geografic între statele membre. 
Comisia suportă costurile legate de 
participarea la misiunea de consiliere.

4. O misiune de evaluare este 
alcătuită din experți ai statelor membre și 
ai Comisiei. Statele membre 
nominalizează candidați care să facă parte 
dintr-o misiune de evaluare. Comisia 
selectează și numește membrii fiecărei 
misiuni de consiliere în funcție de 
capacitatea lor profesională și asigurând o 
reprezentare echilibrată din punct de 
vedere geografic între statele membre. 
Comisia suportă costurile legate de 
participarea la misiunea de evaluare.

Or. en

Amendamentul 248
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia organizează programul unei 
misiuni de consiliere în consultare cu 
membrii respectivei misiuni de consiliere 
și în acord cu statul membru în care se 
află infrastructura entității critice sau a 
entității critice de importanță europeană 
în cauză.

Comisia organizează programul unei 
misiuni de evaluare în consultare cu 
membrii respectivei misiuni de evaluare.

Or. en
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Amendamentul 249
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia organizează programul unei 
misiuni de consiliere în consultare cu 
membrii respectivei misiuni de consiliere și 
în acord cu statul membru în care se află 
infrastructura entității critice sau a entității 
critice de importanță europeană în cauză.

Comisia organizează programul unei 
misiuni de consiliere în consultare cu 
membrii respectivei misiuni de consiliere și 
cu statul membru în care se află 
infrastructura entității critice sau a entității 
critice de importanță europeană în cauză.

Or. en

Amendamentul 250
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia adoptă un act de punere în 
aplicare de stabilire a normelor privind 
dispozițiile procedurale referitoare la 
desfășurarea misiunilor de consiliere și 
privind rapoartele prezentate de acestea. 
Acest act de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 20 alineatul (2).

5. Comisia adoptă un act de punere în 
aplicare de stabilire a normelor privind 
dispozițiile procedurale referitoare la 
desfășurarea misiunilor de evaluare și 
privind rapoartele prezentate de acestea. 
Acest act de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 20 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 251
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre se asigură că 6. Statele membre se asigură că 
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entitatea critică de importanță europeană 
deosebită în cauză oferă misiunii de 
consiliere acces la toate informațiile, 
sistemele și instalațiile legate de furnizarea 
serviciilor sale esențiale de care are nevoie 
pentru a-și îndeplini sarcinile.

entitatea critică de importanță europeană 
deosebită în cauză oferă misiunii de 
evaluare acces la toate informațiile, 
sistemele și instalațiile legate de furnizarea 
serviciilor sale esențiale de care are nevoie 
pentru a-și îndeplini sarcinile.

Or. en

Amendamentul 252
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Misiunea de consiliere se 
desfășoară în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă a statului membru în 
care se află infrastructura respectivă.

7. Misiunea de evaluare se desfășoară 
în conformitate cu legislația națională 
aplicabilă a statului membru în care se află 
infrastructura respectivă.

Or. en

Amendamentul 253
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Atunci când organizează misiunile 
de consiliere, Comisia ia în considerare 
rapoartele tuturor inspecțiilor efectuate de 
Comisie în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 300/2008 și al Regulamentului (CE) 
nr. 725/2004, precum și rapoartele privind 
orice monitorizare efectuată de Comisie în 
temeiul Directivei 2005/65/CE în ceea ce 
privește entitatea critică sau entitatea 
critică de importanță europeană deosebită, 
după caz.

8. Atunci când organizează misiunile 
de evaluare, Comisia ia în considerare 
rapoartele tuturor inspecțiilor efectuate de 
Comisie în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 300/2008 și al Regulamentului (CE) 
nr. 725/2004, precum și rapoartele privind 
orice monitorizare efectuată de Comisie în 
temeiul Directivei 2005/65/CE în ceea ce 
privește entitatea critică sau entitatea 
critică de importanță europeană deosebită, 
după caz.

Or. en
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Amendamentul 254
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Grupul privind reziliența entităților 
critice este alcătuit din reprezentanți ai 
statelor membre și ai Comisiei. Dacă este 
relevant pentru îndeplinirea sarcinilor sale, 
Grupul privind reziliența entităților critice 
poate invita reprezentanți ai părților 
interesate să participe la lucrările sale.

2. Grupul privind reziliența entităților 
critice este alcătuit din reprezentanți ai 
statelor membre și ai Comisiei. Dacă este 
relevant pentru îndeplinirea sarcinilor sale, 
Grupul privind reziliența entităților critice 
invită reprezentanți ai părților interesate, 
cum ar fi mediul academic, societatea 
civilă și entitățile critice, să participe la 
lucrările sale.

Or. en

Amendamentul 255
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Grupul privind reziliența entităților 
critice este alcătuit din reprezentanți ai 
statelor membre și ai Comisiei. Dacă este 
relevant pentru îndeplinirea sarcinilor sale, 
Grupul privind reziliența entităților critice 
poate invita reprezentanți ai părților 
interesate să participe la lucrările sale.

2. Grupul privind reziliența entităților 
critice este alcătuit din reprezentanți ai 
statelor membre și ai Comisiei. Dacă este 
relevant pentru îndeplinirea sarcinilor sale, 
Grupul privind reziliența entităților critice 
poate invita reprezentanți ai Parlamentului 
European și ai părților interesate să 
participe la lucrările sale.

Or. en

Amendamentul 256
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini

Propunere de directivă
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Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Grupul privind reziliența entităților 
critice este alcătuit din reprezentanți ai 
statelor membre și ai Comisiei. Dacă este 
relevant pentru îndeplinirea sarcinilor sale, 
Grupul privind reziliența entităților critice 
poate invita reprezentanți ai părților 
interesate să participe la lucrările sale.

2. Grupul privind reziliența entităților 
critice este alcătuit din reprezentanți ai 
statelor membre, ai Comisiei și ai 
Parlamentului European. Dacă este 
relevant pentru îndeplinirea sarcinilor sale, 
Grupul privind reziliența entităților critice 
invită reprezentanți ai entităților relevante 
să participe la lucrările sale.

Or. en

Amendamentul 257
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articol 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reprezentantul Comisiei prezidează 
Grupul privind reziliența entităților critice.

Președintele Grupului privind reziliența 
entităților critice este ales de Grupul 
privind reziliența entităților critice.

Or. en

Amendamentul 258
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia prezintă Grupului privind 
reziliența entităților critice un raport de 
sinteză privind informațiile furnizate de 
statele membre în temeiul articolului 3 
alineatul (3) și al articolului 4 alineatul (4) 
în termen de [trei ani și șase luni după 
intrarea în vigoare a prezentei directive] și, 
ulterior, atunci când este necesar și cel 

7. Comisia prezintă Grupului privind 
reziliența entităților critice un raport de 
sinteză privind informațiile furnizate de 
statele membre în temeiul articolului 3 
alineatul (3) și al articolului 4 alineatul (4) 
în termen de [un an și șase luni după 
intrarea în vigoare a prezentei directive] și, 
ulterior, atunci când este necesar și cel 
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puțin o dată la patru ani. puțin o dată la patru ani.

Or. en

Amendamentul 259
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a efectua inspecții in situ la sediile 
pe care le utilizează entitatea critică pentru 
a furniza serviciile sale esențiale, precum și 
a supraveghea ex situ măsurile luate de 
entitățile critice în conformitate cu 
articolul 11;

(a) a efectua inspecții in situ 
neanunțate la sediile pe care le utilizează 
entitatea critică pentru a furniza serviciile 
sale esențiale, precum și a supraveghea ex 
situ măsurile luate de entitățile critice în 
conformitate cu articolul 11;

Or. en

Amendamentul 260
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a efectua sau a comanda audituri 
ale entităților respective.

(b) a efectua audituri ale entităților 
respective.

Or. en

Amendamentul 261
Nicola Procaccini

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Comisia stabilește metodologia și 
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conținutul unui sistem de evaluare inter 
pares pentru monitorizarea și evaluarea 
eficacității măsurilor de punere în 
aplicare ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 262
Nicola Procaccini

Propunere de directivă
Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
nerespectării dispozițiilor naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive și 
iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute 
sunt eficace, proporționale și disuasive. 
Statele membre notifică dispozițiile 
respective Comisiei în termen de [doi ani 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive] și îi comunică acesteia fără 
întârziere orice modificare ulterioară 
privind aceste norme.

Statele membre asigură impunerea de 
amenzi administrative care se aplică în 
cazul nerespectării obligațiilor stabilite în 
prezenta directivă și iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura aplicarea 
acestora. Sancțiunile prevăzute sunt 
eficace, proporționale și disuasive. Statele 
membre notifică dispozițiile respective 
Comisiei în termen de [doi ani după 
intrarea în vigoare a prezentei directive] și 
îi comunică acesteia fără întârziere orice 
modificare ulterioară privind aceste norme.

Or. en

Amendamentul 263
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de [54 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive], Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport în care evaluează 
măsura în care statele membre au luat 
măsurile necesare pentru a se conforma 

În termen de [54 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive], Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport în care evaluează 
măsura în care diferitele state membre au 
luat măsurile necesare pentru a se 
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prezentei directive. conforma prezentei directive. Raportul 
conține capitole separate pentru fiecare 
țară cu privire la progresele concrete 
înregistrate în fiecare stat membru în ceea 
ce privește punerea în aplicare.

Or. en

Amendamentul 264
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia examinează periodic funcționarea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului. 
Raportul evaluează în special impactul și 
valoarea adăugată a prezentei directive în 
ceea ce privește asigurarea rezilienței 
entităților critice, precum și dacă domeniul 
de aplicare al directivei ar trebui extins la 
alte sectoare sau subsectoare. Primul raport 
se prezintă în termen de [șase ani după 
intrarea în vigoare a prezentei directive] și 
evaluează în special dacă domeniul de 
aplicare al directivei ar trebui extins pentru 
a include sectorul producției, prelucrării 
și distribuției de produse alimentare.

Comisia examinează periodic funcționarea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului. 
Raportul evaluează în special impactul și 
valoarea adăugată a prezentei directive în 
ceea ce privește asigurarea rezilienței 
entităților critice, precum și dacă domeniul 
de aplicare al directivei ar trebui extins la 
alte sectoare sau subsectoare. Primul raport 
se prezintă în termen de [șase ani după 
intrarea în vigoare a prezentei directive] și 
evaluează în special dacă domeniul de 
aplicare al directivei ar trebui extins.

Or. en

Amendamentul 265
Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia examinează periodic funcționarea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului. 

Comisia examinează periodic funcționarea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului. 
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Raportul evaluează în special impactul și 
valoarea adăugată a prezentei directive în 
ceea ce privește asigurarea rezilienței 
entităților critice, precum și dacă domeniul 
de aplicare al directivei ar trebui extins la 
alte sectoare sau subsectoare. Primul raport 
se prezintă în termen de [șase ani după 
intrarea în vigoare a prezentei directive] și 
evaluează în special dacă domeniul de 
aplicare al directivei ar trebui extins pentru 
a include sectorul producției, prelucrării și 
distribuției de produse alimentare.

Raportul evaluează în special impactul și 
valoarea adăugată a prezentei directive în 
ceea ce privește asigurarea rezilienței 
entităților critice, precum și dacă domeniul 
de aplicare al directivei ar trebui extins la 
alte sectoare sau subsectoare. Primul raport 
se prezintă în termen de [doi ani după 
intrarea în vigoare a prezentei directive] și 
evaluează în special dacă domeniul de 
aplicare al directivei ar trebui extins pentru 
a include sectorul producției, prelucrării și 
distribuției de produse alimentare.
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Amendamentul 266
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia examinează periodic funcționarea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului. 
Raportul evaluează în special impactul și 
valoarea adăugată a prezentei directive în 
ceea ce privește asigurarea rezilienței 
entităților critice, precum și dacă domeniul 
de aplicare al directivei ar trebui extins la 
alte sectoare sau subsectoare. Primul raport 
se prezintă în termen de [șase ani după 
intrarea în vigoare a prezentei directive] și 
evaluează în special dacă domeniul de 
aplicare al directivei ar trebui extins pentru 
a include sectorul producției, prelucrării și 
distribuției de produse alimentare.

Comisia examinează periodic funcționarea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului. 
Raportul evaluează în special impactul și 
valoarea adăugată a prezentei directive în 
ceea ce privește asigurarea rezilienței 
entităților critice, precum și dacă domeniul 
de aplicare al directivei ar trebui extins la 
alte sectoare sau subsectoare. Primul raport 
se prezintă în termen de [doi ani după 
intrarea în vigoare a prezentei directive] și 
evaluează în special modul în care 
domeniul de aplicare al directivei ar trebui 
extins pentru a include sectorul producției, 
prelucrării și distribuției de produse 
alimentare.

Or. en

Amendamentul 267
Petar Vitanov, Łukasz Kohut, Elena Yoncheva, Maria Grapini
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Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Sectorul sănătății 5. Sectorul sănătății

— Furnizorii de servicii medicale 
menționați la articolul 3 litera (g) din 
Directiva 2011/24/UE

— Furnizorii de servicii medicale 
menționați la articolul 3 litera (g) din 
Directiva 2011/24/UE

— Laboratoarele de referință ale UE 
menționate la articolul 15 din 
Regulamentul [XX] privind amenințările 
transfrontaliere grave pentru sănătate

— Laboratoarele de referință ale UE 
menționate la articolul 15 din 
Regulamentul [XX] privind amenințările 
transfrontaliere grave pentru sănătate

— Entitățile care desfășoară activități 
de cercetare și dezvoltare a 
medicamentelor menționate la articolul 1 
punctul 2 din Directiva 2001/83/CE

— Entitățile care desfășoară activități 
de cercetare și dezvoltare a 
medicamentelor menționate la articolul 1 
punctul 2 din Directiva 2001/83/CE

— Entitățile care fabrică produse 
farmaceutice de bază și preparate 
farmaceutice menționate în secțiunea C 
diviziunea 21 din NACE Rev. 2

— Entitățile care fabrică produse 
farmaceutice de bază și preparate 
farmaceutice menționate în secțiunea C 
diviziunea 21 din NACE Rev. 2

— Entitățile care fabrică dispozitive 
medicale considerate esențiale în contextul 
unei urgențe de sănătate publică („lista 
dispozitivelor esențiale pentru urgența de 
sănătate publică”) menționate la articolul 
20 din Regulamentul XXXX

— Entitățile care fabrică dispozitive 
medicale considerate esențiale în contextul 
unei urgențe de sănătate publică („lista 
dispozitivelor esențiale pentru urgența de 
sănătate publică”) menționate la articolul 
20 din Regulamentul XXXX

— Entitățile care dețin o autorizație 
de distribuție menționată la articolul 79 
din Directiva 2001/83/CE

Or. en

Justificare

A se adăuga ultimul rând în partea relevantă a tabelului.

Amendamentul 268
Lukas Mandl

Propunere de directivă
 Anexă – secțiunea 5 – punctul 6 (nou) 
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Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

— Entitățile care dețin o autorizație 
de distribuție menționată la articolul 79 
din Directiva 2001/83/CE
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Amendamentul 269
Lukas Mandl

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea 10 a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

10a. Producția, prelucrarea și distribuția 
de alimente

— Întreprinderile cu profil alimentar 
menționate la articolul 3 punctul 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (31)
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Amendamentul 270
Fulvio Martusciello, Salvatore De Meo

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea 10 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Sectorul agroalimentar
Piețele angro
Entitățile de interes public care asigură 
un serviciu esențial pentru furnizarea și 
distribuția către lanțul agroalimentar a 
producției agricole, de pescuit și 
alimentare proaspete și perisabile până la 
consumatorul final, pentru zone regionale 
și interregionale vaste.
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