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Amendamentul 85
Peter Kofod

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului11 
vizează consolidarea capacităților în 
materie de securitate cibernetică în întreaga 
Uniune, atenuarea amenințărilor la adresa 
rețelelor și a sistemelor informatice 
utilizate pentru a furniza servicii esențiale 
în sectoare-cheie și asigurarea continuității 
acestor servicii atunci când se confruntă cu 
incidente de securitate cibernetică, 
contribuind astfel la funcționarea eficace a 
economiei și a societății Uniunii.

(1) Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului11 
vizează consolidarea capacităților în 
materie de securitate cibernetică în întreaga 
Uniune, atenuarea amenințărilor la adresa 
rețelelor și a sistemelor informatice 
utilizate pentru a furniza servicii esențiale 
în sectoare-cheie și asigurarea continuității 
acestor servicii atunci când se confruntă cu 
incidente de securitate cibernetică, 
contribuind astfel la funcționarea eficace a 
securității, a economiei și a societății 
Uniunii.

_________________ _________________
11 Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un 
nivel comun ridicat de securitate a rețelelor 
și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 
194/1, 19.7.2016, p. 1).

11 Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un 
nivel comun ridicat de securitate a rețelelor 
și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 
194/1, 19.7.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 86
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De la intrarea în vigoare a 
Directivei (UE) 2016/1148, s-au înregistrat 
progrese semnificative în ceea ce privește 
creșterea nivelului de reziliență a securității 
cibernetice în Uniune. Revizuirea directivei 
respective a arătat că aceasta a servit drept 

(2) De la intrarea în vigoare a 
Directivei (UE) 2016/1148, s-au înregistrat 
progrese semnificative în ceea ce privește 
creșterea nivelului de reziliență a securității 
cibernetice în Uniune. Revizuirea directivei 
respective a arătat că aceasta a servit drept 
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catalizator pentru abordarea instituțională 
și de reglementare a securității cibernetice 
în Uniune, deschizând calea pentru o 
schimbare semnificativă de mentalitate. 
Această directivă a asigurat finalizarea 
cadrelor naționale prin definirea strategiilor 
naționale de securitate cibernetică, prin 
stabilirea de capacități naționale și prin 
punerea în aplicare a măsurilor de 
reglementare care vizează infrastructurile 
esențiale și actorii identificați de fiecare 
stat membru. De asemenea, a contribuit la 
cooperarea la nivelul Uniunii prin 
instituirea Grupului de cooperare12 și a 
unei rețele de echipe naționale de 
intervenție în caz de incidente de securitate 
informatică („rețeaua CSIRT”)13. În pofida 
acestor realizări, revizuirea Directivei (UE) 
2016/1148 a evidențiat deficiențe inerente 
care o împiedică să abordeze în mod 
eficace provocările contemporane și 
emergente în materie de securitate 
cibernetică.

catalizator pentru abordarea instituțională 
și de reglementare a securității cibernetice 
în Uniune, deschizând calea pentru o 
schimbare semnificativă de mentalitate. 
Această directivă a asigurat finalizarea 
cadrelor naționale prin definirea strategiilor 
naționale de securitate cibernetică, prin 
stabilirea de capacități naționale și prin 
punerea în aplicare a măsurilor de 
reglementare care vizează infrastructurile 
esențiale și actorii identificați de fiecare 
stat membru. De asemenea, a contribuit la 
cooperarea la nivelul Uniunii prin 
instituirea Grupului de cooperare12 și a 
unei rețele de echipe naționale de 
intervenție în caz de incidente de securitate 
informatică („rețeaua CSIRT”)13. În pofida 
acestor realizări, revizuirea Directivei (UE) 
2016/1148 a evidențiat deficiențe inerente 
care o împiedică să abordeze în mod 
eficace provocările contemporane și 
emergente în materie de securitate 
cibernetică. Extinderea activităților online 
în contextul pandemiei de COVID-19 a 
evidențiat importanța atât a problemelor 
de securitate cibernetică, cât și a educației 
și instruirii în domeniu la scară largă, 
practic pentru întreaga populație a 
planetei.

_________________ _________________
12 Articolul 11 din Directiva (UE) 
2016/1148.

12 Articolul 11 din Directiva (UE) 
2016/1148.

13 Articolul 12 din Directiva (UE) 
2016/1148.

13 Articolul 12 din Directiva (UE) 
2016/1148.

Or. ro

Amendamentul 87
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Rețelele și sistemele informatice (3) Rețelele și sistemele informatice 
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reprezintă acum o componentă centrală a 
vieții de zi cu zi, odată cu transformarea 
digitală rapidă și interconectarea societății, 
inclusiv în cadrul schimburilor 
transfrontaliere. Această transformare a 
condus la o extindere a situației 
amenințărilor la adresa securității 
cibernetice, generând noi provocări, care 
necesită răspunsuri adaptate, coordonate și 
inovatoare în toate statele membre. 
Incidentele de securitate sunt tot mai 
numeroase, mai ample, mai sofisticate și cu 
un impact tot mai mare, acestea 
reprezentând o amenințare gravă la adresa 
funcționării rețelelor și a sistemelor 
informatice. Prin urmare, incidentele 
cibernetice pot să împiedice desfășurarea 
activităților economice pe piața internă, să 
genereze pierderi financiare substanțiale, să 
submineze încrederea utilizatorilor și să 
provoace pagube majore economiei și 
societății Uniunii. Prin urmare, pregătirea 
și eficacitatea în materie de securitate 
cibernetică sunt acum mai importante ca 
niciodată pentru buna funcționare a pieței 
interne.

reprezintă acum o componentă centrală a 
vieții de zi cu zi, odată cu transformarea 
digitală rapidă și interconectarea societății, 
inclusiv în cadrul schimburilor 
transfrontaliere. Această transformare a 
condus la o extindere a situației 
amenințărilor la adresa securității 
cibernetice, generând noi provocări, care 
necesită răspunsuri adaptate, coordonate și 
inovatoare în toate statele membre. 
Incidentele de securitate sunt tot mai 
numeroase, mai ample, mai sofisticate și cu 
un impact tot mai mare, acestea 
reprezentând o amenințare gravă la adresa 
funcționării rețelelor și a sistemelor 
informatice. Prin urmare, incidentele 
cibernetice pot să împiedice desfășurarea 
activităților economice pe piața internă, să 
genereze pierderi financiare substanțiale, să 
submineze încrederea utilizatorilor și să 
provoace pagube majore economiei și 
societății Uniunii. Prin urmare, pregătirea 
și eficacitatea în materie de securitate 
cibernetică sunt acum mai importante ca 
niciodată pentru buna funcționare a pieței 
interne. Activitățile cibernetice 
răuvoitoare ne amenință nu numai 
economiile, ci și funcționarea 
democrațiilor, libertatea și valorile 
noastre. Securitatea noastră viitoare 
depinde de transformarea capacității 
noastre de a proteja UE împotriva 
amenințărilor cibernetice atât 
infrastructura civilă, cât și capacitatea 
militară.

Or. ro

Amendamentul 88
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Toate aceste divergențe implică o (5) Toate aceste divergențe implică o 
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fragmentare a pieței interne și pot avea un 
efect negativ asupra funcționării acesteia, 
afectând în special furnizarea 
transfrontalieră de servicii și nivelul de 
reziliență în materie de securitate 
cibernetică din cauza aplicării unor 
standarde diferite. Prezenta directivă 
urmărește să elimine divergențele 
importante dintre statele membre, în 
special prin stabilirea unor norme minime 
privind funcționarea unui cadru de 
reglementare coordonat, prin stabilirea 
unor mecanisme pentru cooperarea eficace 
între autoritățile responsabile din fiecare 
stat membru, prin actualizarea listei 
sectoarelor și a activităților care fac 
obiectul obligațiilor în materie de securitate 
cibernetică și prin instituirea unor căi de 
atac și sancțiuni eficace care sunt esențiale 
pentru asigurarea eficace a respectării 
acestor obligații. Directiva (UE) 2016/1148 
trebuie, prin urmare, abrogată și înlocuită 
cu prezenta directivă.

fragmentare a pieței interne și pot avea un 
efect negativ asupra funcționării acesteia, 
afectând în special furnizarea 
transfrontalieră de servicii și nivelul de 
reziliență în materie de securitate 
cibernetică din cauza aplicării unor 
standarde diferite. Securitatea cibernetică 
trebuie să stea la baza transformării 
digitale a activităților de zi cu zi în toată 
Uniunea Europeană și să consolideze 
cooperarea dintre organismele UE și 
autoritățile statelor membre responsabile 
de prevenirea și descurajarea atacurilor 
cibernetice. Prezenta directivă urmărește să 
elimine divergențele importante dintre 
statele membre, în special prin stabilirea 
unor norme minime privind funcționarea 
unui cadru de reglementare coordonat, prin 
stabilirea unor mecanisme pentru 
cooperarea eficace între autoritățile 
responsabile din fiecare stat membru, prin 
actualizarea listei sectoarelor și a 
activităților care fac obiectul obligațiilor în 
materie de securitate cibernetică și prin 
instituirea unor căi de atac și sancțiuni 
eficace care sunt esențiale pentru 
asigurarea eficace a respectării acestor 
obligații. Directiva (UE) 2016/1148 
trebuie, prin urmare, abrogată și înlocuită 
cu prezenta directivă.

Or. ro

Amendamentul 89
Peter Kofod

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Toate aceste divergențe implică o 
fragmentare a pieței interne și pot avea un 
efect negativ asupra funcționării acesteia, 
afectând în special furnizarea 
transfrontalieră de servicii și nivelul de 
reziliență în materie de securitate 

(5) Toate aceste divergențe implică o 
fragmentare a pieței interne și pot avea un 
efect negativ asupra funcționării acesteia, 
afectând în special furnizarea 
transfrontalieră de servicii și nivelul de 
reziliență în materie de securitate 
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cibernetică din cauza aplicării unor 
standarde diferite. Prezenta directivă 
urmărește să elimine divergențele 
importante dintre statele membre, în 
special prin stabilirea unor norme minime 
privind funcționarea unui cadru de 
reglementare coordonat, prin stabilirea 
unor mecanisme pentru cooperarea eficace 
între autoritățile responsabile din fiecare 
stat membru, prin actualizarea listei 
sectoarelor și a activităților care fac 
obiectul obligațiilor în materie de securitate 
cibernetică și prin instituirea unor căi de 
atac și sancțiuni eficace care sunt esențiale 
pentru asigurarea eficace a respectării 
acestor obligații. Directiva (UE) 2016/1148 
trebuie, prin urmare, abrogată și înlocuită 
cu prezenta directivă.

cibernetică din cauza aplicării unor 
standarde diferite, și în egală măsură 
amenință securitatea globală a Uniunii. 
Prezenta directivă urmărește să elimine 
divergențele importante dintre statele 
membre, în special prin stabilirea unor 
norme minime privind funcționarea unui 
cadru de reglementare coordonat, prin 
stabilirea unor mecanisme pentru 
cooperarea eficace între autoritățile 
responsabile din fiecare stat membru, prin 
actualizarea listei sectoarelor și a 
activităților care fac obiectul obligațiilor în 
materie de securitate cibernetică și prin 
instituirea unor căi de atac și sancțiuni 
eficace care sunt esențiale pentru 
asigurarea eficace a respectării acestor 
obligații. Directiva (UE) 2016/1148 
trebuie, prin urmare, abrogată și înlocuită 
cu prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 90
Peter Kofod

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezenta directivă nu aduce 
atingere posibilității de care dispun statele 
membre de a lua măsurile necesare pentru 
a asigura protecția intereselor sale esențiale 
de securitate, a apăra ordinea și siguranța 
publică și a permite investigarea, 
detectarea și urmărirea infracțiunilor, în 
conformitate cu legislația Uniunii. În 
conformitate cu articolul 346 din TFUE, 
niciun stat membru nu are obligația de a 
furniza informații a căror divulgare ar fi 
contrară intereselor esențiale ale siguranței 
sale publice. În acest context, sunt 
relevante normele naționale și cele ale 
Uniunii privind protecția informațiilor 
clasificate și acordurile de nedivulgare sau 

(6) Prezenta directivă nu aduce 
atingere posibilității de care dispun statele 
membre de a lua măsurile necesare pentru 
a asigura protecția intereselor sale esențiale 
de securitate națională, a apăra ordinea și 
siguranța publică și a permite investigarea, 
detectarea și urmărirea infracțiunilor, în 
conformitate cu legislația Uniunii. În 
conformitate cu articolul 346 din TFUE, 
niciun stat membru nu are obligația de a 
furniza informații a căror divulgare ar fi 
contrară intereselor esențiale ale siguranței 
sale publice. În acest context, sunt 
relevante normele naționale și cele ale 
Uniunii privind protecția informațiilor 
clasificate și acordurile de nedivulgare sau 
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acordurile de nedivulgare informale, 
precum „Traffic Light Protocol”14.

acordurile de nedivulgare informale, 
precum „Traffic Light Protocol”14.

_________________ _________________
14 Traffic Light Protocol (TLP) este un 
mijloc prin care cineva care face schimb de 
informații își informează publicul cu 
privire la eventualele limitări în 
răspândirea în continuare a acestor 
informații. Acest instrument este utilizat în 
aproape toate comunitățile CSIRT și în 
unele centre de schimb de informații și de 
analiză (ISAC).

14 Traffic Light Protocol (TLP) este un 
mijloc prin care cineva care face schimb de 
informații își informează publicul cu 
privire la eventualele limitări în 
răspândirea în continuare a acestor 
informații. Acest instrument este utilizat în 
aproape toate comunitățile CSIRT și în 
unele centre de schimb de informații și de 
analiză (ISAC).

Or. en

Amendamentul 91
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu Directiva (UE) 
2016/1148, statele membre au fost 
responsabile de stabilirea entităților care 
îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate 
operatori de servicii esențiale („procesul de 
identificare”). Pentru a elimina 
divergențele mari dintre statele membre în 
această privință și pentru a asigura 
securitatea juridică în ceea ce privește 
cerințele de gestionare a riscurilor și 
obligațiile de raportare pentru toate 
entitățile relevante, ar trebui stabilit un 
criteriu uniform care să stabilească care 
sunt entitățile ce intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive. Acest 
criteriu ar trebui să constea în aplicarea 
regulii privind criteriul de dimensiune, 
conform căruia toate întreprinderile 
mijlocii și mari, astfel cum sunt definite în 
Recomandarea 2003/361/CE15 a Comisiei, 
care își desfășoară activitatea în sectoarele 
reglementate de prezenta directivă sau 
furnizează tipul de servicii reglementate de 

(8) În conformitate cu Directiva (UE) 
2016/1148, statele membre au fost 
responsabile de stabilirea entităților care 
îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate 
operatori de servicii esențiale („procesul de 
identificare”). Pentru a elimina 
divergențele mari dintre statele membre în 
această privință și pentru a asigura 
securitatea juridică în ceea ce privește 
cerințele de gestionare a riscurilor și 
obligațiile de raportare pentru toate 
entitățile relevante, ar trebui stabilit un 
criteriu uniform care să stabilească care 
sunt entitățile ce intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive. Acest 
criteriu ar trebui să constea în aplicarea 
regulii privind criteriul de dimensiune, 
conform căruia toate întreprinderile 
mijlocii și mari, astfel cum sunt definite în 
Recomandarea 2003/361/CE15 a Comisiei, 
care își desfășoară activitatea în sectoarele 
reglementate de prezenta directivă sau 
furnizează tipul de servicii reglementate de 
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aceasta intră în domeniul său de aplicare. 
Statele membre nu ar trebui să aibă 
obligația de a întocmi o listă a entităților 
care îndeplinesc acest criteriu general 
aplicabil în ceea ce privește dimensiunea.

aceasta intră în domeniul său de aplicare. 
Statele membre nu ar trebui să aibă 
obligația de a întocmi o listă a entităților 
care îndeplinesc acest criteriu general 
aplicabil în ceea ce privește dimensiunea. 
Totuși, având în vedere modul diferit în 
care sunt alcătuite administrațiile publice 
în statele membre, procesul de identificare 
prevăzut în Directiva (UE) 2016/1148 
rămâne un mecanism adecvat pentru a 
stabili entitățile administrației publice 
care ar trebui să intre sub incidența 
prezentei directive.

_________________ _________________
15 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).

15 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).

Or. en

Amendamentul 92
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Luând în considerare diferențele 
dintre cadrele naționale de administrație 
publică, statele membre păstrează 
autonomia decizională deplină în ceea ce 
privește chestiunea identificării entităților 
administrației publice și, dacă au decis în 
acest sens, entitățile care trebuie să fie 
identificate. De asemenea, ar fi posibil ca 
legislația națională să prevadă că anumite 
categorii de entități ale administrației 
publice sunt identificate ca intrând sub 
incidența prezentei directive. În plus, 
statele membre ar trebui să poată 
structura obligațiile pentru entitățile 
administrației publice în privința 
cerințelor de securitate, a notificării 
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incidentelor, a supravegherii și a 
sancțiunilor.

Or. en

Amendamentul 93
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În funcție de sectorul în care își 
desfășoară activitatea sau de tipul de 
serviciu pe care îl furnizează, entitățile care 
intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui clasificate în două 
categorii: esențiale și importante. Această 
clasificare ar trebui să țină seama de 
nivelul critic al sectorului sau al tipului de 
serviciu, precum și de nivelul de 
dependență al altor sectoare sau tipuri de 
servicii. Entitățile esențiale și cele 
importante ar trebui să fie supuse acelorași 
cerințe de gestionare a riscurilor și 
acelorași obligații de raportare. Regimurile 
de supraveghere și de sancționare 
corespunzătoare acestor două categorii de 
entități ar trebui diferențiate pentru a 
asigura un echilibru corect între cerințe și 
obligații, pe de o parte, și sarcina 
administrativă care decurge din 
supravegherea conformității, pe de altă 
parte.

(11) În funcție de sectorul în care își 
desfășoară activitatea sau de tipul de 
serviciu pe care îl furnizează, entitățile care 
intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive ar trebui clasificate în trei 
categorii: esențiale, importante și ale 
administrației publice. Această clasificare 
ar trebui să țină seama de nivelul critic al 
sectorului sau al tipului de serviciu, precum 
și de nivelul de dependență al altor sectoare 
sau tipuri de servicii. Entitățile esențiale, 
cele importante și cele ale administrației 
publice ar trebui să fie supuse acelorași 
cerințe de gestionare a riscurilor și 
acelorași obligații de raportare. Statele 
membre ar trebui să aibă dreptul de a 
exclude obligațiile pentru entitățile 
administrației publice. Regimurile de 
supraveghere și de sancționare 
corespunzătoare entităților esențiale și 
celor importante ar trebui diferențiate 
pentru a asigura un echilibru corect între 
cerințe și obligații, pe de o parte, și sarcina 
administrativă care decurge din 
supravegherea conformității, pe de altă 
parte. Regimurile de supraveghere și 
sancțiuni pentru entitățile administrației 
publice ar trebui prevăzute în 
conformitate cu legislația și sistemul 
juridic național.

Or. en
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Amendamentul 94
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Respectarea și menținerea unui 
sistem fiabil, rezilient și sigur de nume de 
domenii (DNS) este un factor-cheie pentru 
menținerea integrității internetului, esențial 
pentru funcționarea sa continuă și stabilă, 
de care depind economia digitală și 
societatea. Prin urmare, prezenta directivă 
ar trebui să se aplice tuturor furnizorilor 
de servicii DNS de-a lungul lanțului de 
rezoluție a DNS, inclusiv operatorilor de 
servere pentru numele primare, de servere 
cu nume de domeniu de prim nivel (TLD), 
de servere cu nume de utilizator autorizat 
pentru nume de domenii și de rezolvere 
recursive.

(15) Respectarea și menținerea unui 
sistem fiabil, rezilient și sigur de nume de 
domenii (DNS) este un factor-cheie pentru 
menținerea integrității internetului, esențial 
pentru funcționarea sa continuă și stabilă, 
de care depind economia digitală și 
societatea.

Or. en

Amendamentul 95
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Aceste interdependențe din ce în ce 
mai mari sunt rezultatul unei rețele din ce 
în ce mai transfrontaliere și 
interdependente de furnizare de servicii 
care utilizează infrastructuri-cheie din 
întreaga Uniune în sectoare precum 
energia, transporturile, infrastructura 
digitală, apa potabilă și apele uzate, 
sănătatea, anumite aspecte ale 
administrației publice, precum și spațiul, în 
măsura în care furnizarea anumitor servicii 
în funcție de infrastructurile terestre care 

(20) Aceste interdependențe din ce în ce 
mai mari sunt rezultatul unei rețele din ce 
în ce mai transfrontaliere și 
interdependente de furnizare de servicii 
care utilizează infrastructuri-cheie din 
întreaga Uniune în sectoare precum 
energia, transporturile, infrastructura 
digitală, apa potabilă și apele uzate, 
sănătatea, anumite aspecte ale 
administrației publice, precum și spațiul, în 
măsura în care furnizarea anumitor servicii 
în funcție de infrastructurile terestre care 
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sunt deținute, gestionate și exploatate fie de 
statele membre, fie de părți private, nu 
acoperă, prin urmare, infrastructurile 
deținute, gestionate sau exploatate de 
Uniune sau în numele acesteia, ca parte a 
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 efecte negative 
de amploare și de lungă durată asupra 
furnizării 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.

sunt deținute, gestionate și exploatate fie de 
statele membre, fie de părți private, nu 
acoperă, prin urmare, infrastructurile 
deținute, gestionate sau exploatate de 
Uniune sau în numele acesteia, ca parte a 
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 efecte negative 
de amploare și de lungă durată asupra 
furnizării 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. Securitatea cibernetică trebuie 
să fie una dintre prioritățile UE în 
răspunsul la pandemia de COVID-19, în 
timpul căreia atacurile cibernetice s-au 
intensificat, ceea ce va trebui să determine 
investiții suplimentare în acest domeniu.

Or. ro

Amendamentul 96
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Este vitală creșterea gradului de 
conștientizare și reziliență în domeniul 
cibernetic în cadrul entităților 
administrației publice. În același timp, 
este deopotrivă esențial să se țină seama 
de elementele particulare ale structurii 
administrațiilor publice naționale. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să aibă 
flexibilitatea de a decide dacă entitățile 
administrației publice, și care dintre ele, 
ar trebui să facă obiectul prezentei 
directive și, de asemenea, dreptul de a 
exclude anumite obligații pentru entitățile 
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respective. Identificarea entităților 
administrației publice ar trebui să fie la 
discreția exclusivă a fiecărui stat membru.

Or. en

Amendamentul 97
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere diferențele dintre 
structurile naționale de guvernanță și 
pentru a salvgarda acordurile sectoriale sau 
organismele de supraveghere și de 
reglementare ale Uniunii deja existente, 
statele membre ar trebui să fie capabile să 
desemneze mai multe autorități naționale 
competente responsabile cu îndeplinirea 
atribuțiilor legate de securitatea rețelelor și 
a sistemelor informatice ale operatorilor de 
servicii esențiale și ale entităților 
importante în temeiul prezentei directive. 
Statele membre ar trebui să fie capabile să 
atribuie acest rol unei autorități existente.

(21) Având în vedere diferențele dintre 
structurile naționale de guvernanță și 
pentru a salvgarda acordurile sectoriale sau 
organismele de supraveghere și de 
reglementare ale Uniunii deja existente, 
statele membre ar trebui să fie capabile să 
desemneze mai multe autorități naționale 
competente responsabile cu îndeplinirea 
atribuțiilor legate de securitatea rețelelor și 
a sistemelor informatice ale operatorilor de 
servicii esențiale și ale entităților 
importante în temeiul prezentei directive. 
Statele membre ar trebui să fie capabile să 
atribuie acest rol unei autorități existente și 
să se asigure că aceasta dispune de 
resurse adecvate pentru a-și îndeplini în 
mod eficace și eficient atribuțiile.

Or. ro

Amendamentul 98
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere diferențele dintre 
structurile naționale de guvernanță și 
pentru a salvgarda acordurile sectoriale sau 

(21) Având în vedere diferențele dintre 
structurile naționale de guvernanță și 
pentru a salvgarda acordurile sectoriale sau 
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organismele de supraveghere și de 
reglementare ale Uniunii deja existente, 
statele membre ar trebui să fie capabile să 
desemneze mai multe autorități naționale 
competente responsabile cu îndeplinirea 
atribuțiilor legate de securitatea rețelelor și 
a sistemelor informatice ale operatorilor de 
servicii esențiale și ale entităților 
importante în temeiul prezentei directive. 
Statele membre ar trebui să fie capabile să 
atribuie acest rol unei autorități existente.

organismele de supraveghere și de 
reglementare ale Uniunii deja existente, 
statele membre ar trebui să fie capabile să 
desemneze mai multe autorități naționale 
competente responsabile cu îndeplinirea 
atribuțiilor legate de securitatea rețelelor și 
a sistemelor informatice ale operatorilor de 
servicii esențiale, ale entităților importante 
și ale entităților administrației publice în 
temeiul prezentei directive. Statele membre 
ar trebui să fie capabile să atribuie acest rol 
unei autorități existente.

Or. en

Amendamentul 99
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În ceea ce privește datele cu 
caracter personal, CSIRT ar trebui să 
poată furniza, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului19, în ceea ce privește datele cu 
caracter personal, în numele și la cererea 
unei entități în temeiul prezentei directive, 
o scanare proactivă a rețelei și a 
sistemelor informatice utilizate pentru 
furnizarea serviciilor lor. Statele membre 
ar trebui să vizeze asigurarea unui nivel 
egal al capacităților tehnice pentru toate 
CSIRT-urile sectoriale. Statele membre pot 
solicita asistența Agenției Uniunii 
Europene pentru Securitate Cibernetică 
(ENISA) la dezvoltarea echipelor CSIRT 
naționale.

(25) Statele membre ar trebui să vizeze 
asigurarea unui nivel egal al capacităților 
tehnice pentru toate CSIRT-urile sectoriale. 
Statele membre pot solicita asistența 
Agenției Uniunii Europene pentru 
Securitate Cibernetică (ENISA) la 
dezvoltarea echipelor CSIRT naționale.

_________________
19 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
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persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 100
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În ceea ce privește datele cu 
caracter personal, CSIRT ar trebui să poată 
furniza, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului19, în ceea ce privește 
datele cu caracter personal, în numele și la 
cererea unei entități în temeiul prezentei 
directive, o scanare proactivă a rețelei și a 
sistemelor informatice utilizate pentru 
furnizarea serviciilor lor. Statele membre 
ar trebui să vizeze asigurarea unui nivel 
egal al capacităților tehnice pentru toate 
CSIRT-urile sectoriale. Statele membre pot 
solicita asistența Agenției Uniunii 
Europene pentru Securitate Cibernetică 
(ENISA) la dezvoltarea echipelor CSIRT 
naționale.

(25) În ceea ce privește datele cu 
caracter personal, CSIRT ar trebui să poată 
furniza, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului19, în ceea ce privește 
datele cu caracter personal, în numele și la 
cererea unei entități în temeiul prezentei 
directive, o scanare proactivă a rețelei și a 
sistemelor informatice utilizate pentru 
furnizarea serviciilor lor. Statele membre 
ar trebui să vizeze asigurarea unui nivel 
egal al capacităților tehnice pentru toate 
CSIRT-urile sectoriale. Statele membre pot 
solicita asistența Agenției Uniunii 
Europene pentru Securitate Cibernetică 
(ENISA) la dezvoltarea echipelor CSIRT 
naționale. De asemenea, riscurile privind 
securitatea cibernetică nu ar trebui 
niciodată utilizate ca pretext pentru 
încălcarea drepturilor omului.

_________________ _________________
19 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 

19 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
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datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. ro

Amendamentul 101
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În conformitate cu anexa la 
Recomandarea (UE) 2017/1584 a Comisiei 
privind răspunsul coordonat la incidentele 
și crizele de securitate cibernetică de mare 
amploare („Blueprint”)20 , un incident de 
mare anvergură ar trebui să însemne un 
incident cu un impact semnificativ asupra a 
cel puțin două state membre sau care 
provoacă o perturbare ce depășește 
capacitatea unui stat membru de a 
reacționa la acesta. În funcție de cauza și 
de impactul lor, incidentele de mare 
amploare pot escalada și se pot transforma 
în crize de sine stătătoare, care să 
împiedice buna funcționare a pieței interne. 
Având în vedere domeniul larg de aplicare 
și, în cele mai multe cazuri, natura 
transfrontalieră a unor astfel de incidente, 
statele membre și instituțiile, organele și 
agențiile relevante ale Uniunii ar trebui să 
coopereze la nivel tehnic, operațional și 
politic pentru a coordona în mod 
corespunzător răspunsul în întreaga 
Uniune.

(27) În conformitate cu anexa la 
Recomandarea (UE) 2017/1584 a Comisiei 
privind răspunsul coordonat la incidentele 
și crizele de securitate cibernetică de mare 
amploare („Blueprint”)20 , un incident de 
mare anvergură ar trebui să însemne un 
incident cu un impact semnificativ asupra a 
cel puțin două state membre sau care 
provoacă o perturbare ce depășește 
capacitatea unui stat membru de a 
reacționa la acesta. În funcție de cauza și 
de impactul lor, incidentele de mare 
amploare pot escalada și se pot transforma 
în crize de sine stătătoare, care să 
împiedice buna funcționare a pieței interne. 
Având în vedere domeniul larg de aplicare 
și, în cele mai multe cazuri, natura 
transfrontalieră a unor astfel de incidente, 
statele membre și instituțiile, organele și 
agențiile relevante ale Uniunii ar trebui să 
coopereze la nivel tehnic, operațional și 
politic pentru a coordona în mod 
corespunzător răspunsul în întreaga 
Uniune. Securitatea cibernetică este 
indispensabilă pentru conectivitatea 
la rețele cât și la internetul mondial și, de 
aceea, îmbunătățirea securității 
cibernetice este esențială pentru ca 
cetățenii UE să aibă încredere în inovare 
și conectivitate, având în vedere 
extinderea activităților online, în 
contextul pandemiei de COVID-19.

_________________ _________________
20 Recomandarea (UE) 2017/1584 a 20 Recomandarea (UE) 2017/1584 a 
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Comisiei din 13 septembrie 2017 privind 
răspunsul coordonat la incidentele și 
crizele de securitate cibernetică de mare 
amploare (JO L 239, 19.9.2017, p. 36).

Comisiei din 13 septembrie 2017 privind 
răspunsul coordonat la incidentele și 
crizele de securitate cibernetică de mare 
amploare (JO L 239, 19.9.2017, p. 36).

Or. ro

Amendamentul 102
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Prin urmare, statele membre ar 
trebui să ia măsuri pentru a facilita 
divulgarea coordonată a vulnerabilităților 
prin stabilirea unei politici naționale 
relevante. În acest sens, statele membre ar 
trebui să desemneze o echipă CSIRT care 
să preia rolul de „coordonator”, acționând 
ca intermediar între entitățile raportoare și 
producătorii ori furnizorii de produse sau 
servicii TIC, dacă este necesar. Sarcinile 
coordonatorului CSIRT ar trebui să 
includă, în special, identificarea și 
contactarea entităților vizate, sprijinirea 
entităților raportoare, negocierea 
calendarelor de divulgare și gestionarea 
vulnerabilităților care afectează mai multe 
organizații (divulgarea vulnerabilităților 
mai multor părți). Atunci când 
vulnerabilitățile afectează mai mulți 
producători ori furnizori de produse sau 
servicii TIC stabiliți în mai multe state 
membre, CSIRT desemnate din fiecare 
dintre statele membre afectate ar trebui să 
coopereze în cadrul rețelei CSIRT.

(29) Prin urmare, statele membre ar 
trebui să ia măsuri pentru a facilita 
divulgarea coordonată a vulnerabilităților 
prin stabilirea unei politici naționale 
relevante. În acest sens, statele membre ar 
trebui să desemneze o echipă CSIRT care 
să preia rolul de „coordonator”, acționând 
ca intermediar între entitățile raportoare și 
producătorii ori furnizorii de produse sau 
servicii TIC, dacă este necesar. Sarcinile 
coordonatorului CSIRT ar trebui să 
includă, în special, identificarea și 
contactarea entităților vizate, sprijinirea 
entităților raportoare, negocierea 
calendarelor de divulgare și gestionarea 
vulnerabilităților care afectează mai multe 
organizații (divulgarea vulnerabilităților 
mai multor părți). Atunci când 
vulnerabilitățile afectează mai mulți 
producători ori furnizori de produse sau 
servicii TIC stabiliți în mai multe state 
membre, CSIRT desemnate din fiecare 
dintre statele membre afectate ar trebui să 
coopereze în cadrul rețelei CSIRT. Statele 
membre trebuie să monitorizeze în comun 
punerea în aplicare a normelor UE, să se 
sprijine reciproc în cazul unor probleme 
transfrontaliere, să stabilească un dialog 
mai structurat cu sectorul privat și să 
colaboreze în ceea ce privește riscurile de 
securitate și amenințările legate de noile 
tehnologii, așa cum s-a întâmplat în cazul 
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tehnologiei 5G.

Or. ro

Amendamentul 103
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Accesul la informații corecte și în 
timp util cu privire la vulnerabilitățile care 
afectează produsele și serviciile TIC 
contribuie la o mai bună gestionare a 
riscurilor în materie de securitate 
cibernetică. În această privință, sursele de 
informații accesibile publicului cu privire 
la vulnerabilități reprezintă un instrument 
important atât pentru entități și utilizatorii 
acestora, cât și pentru autoritățile naționale 
competente și CSIRT. Din acest motiv, 
ENISA ar trebui să creeze un registru al 
vulnerabilităților în care entitățile esențiale 
și importante și furnizorii acestora, precum 
și entitățile care nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive pot, în mod 
voluntar, să divulge vulnerabilitățile și să 
furnizeze informații privind 
vulnerabilitățile, astfel încât utilizatorii să 
ia măsuri de atenuare adecvate.

(30) Accesul la informații corecte și în 
timp util cu privire la vulnerabilitățile care 
afectează produsele și serviciile TIC 
contribuie la o mai bună gestionare a 
riscurilor în materie de securitate 
cibernetică. În această privință, sursele de 
informații accesibile publicului cu privire 
la vulnerabilități reprezintă un instrument 
important atât pentru entități și utilizatorii 
acestora, cât și pentru autoritățile naționale 
competente și CSIRT. Din acest motiv, 
ENISA ar trebui să creeze un registru al 
vulnerabilităților în care entitățile esențiale 
și importante și furnizorii acestora, precum 
și entitățile care nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive pot, în mod 
voluntar, să divulge vulnerabilitățile și să 
furnizeze informații privind 
vulnerabilitățile, astfel încât utilizatorii să 
ia măsuri de atenuare adecvate. Statele 
membre trebuie să se sprijine reciproc în 
cazul unor probleme transfrontaliere, să 
stabilească un dialog mai structurat cu 
sectorul privat și să colaboreze în ceea ce 
privește riscurile de securitate și 
amenințările legate de noile tehnologii, 
așa cum s-a întâmplat în cazul tehnologiei 
5G.

Or. ro

Amendamentul 104
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
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Šimečka, Moritz Körner

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Dacă este posibil, Uniunea ar trebui 
să încheie, în conformitate cu articolul 218 
din TFUE, acorduri internaționale cu țări 
terțe sau organizații internaționale, care să 
permită și să organizeze participarea 
acestora la anumite activități ale Grupului 
de cooperare și ale rețelei CSIRT. Astfel de 
acorduri ar trebui să asigure o protecție 
adecvată a datelor.

(36) Dacă este posibil, Uniunea ar trebui 
să încheie, în conformitate cu articolul 218 
din TFUE, acorduri internaționale cu țări 
terțe sau organizații internaționale, care să 
permită și să organizeze participarea 
acestora la anumite activități ale Grupului 
de cooperare și ale rețelei CSIRT. În cazul 
în care datele cu caracter personal sunt 
transferate unei țări terțe sau unei 
organizații internaționale, se aplică 
capitolul V din Regulamentul (UE) 
2016/679.

Or. en

Amendamentul 105
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Statele membre ar trebui să 
contribuie la instituirea cadrului UE de 
răspuns la crizele de securitate cibernetică 
prevăzut în Recomandarea (UE) 2017/1584 
prin intermediul rețelelor de cooperare 
existente, în special prin rețeaua 
Organizației de legătură în caz de criză 
cibernetică (EU-CyCLONe), rețeaua 
CSIRT și Grupul de cooperare. 
EUCyCLONe și rețeaua CSIRT ar trebui 
să coopereze pe baza modalităților 
procedurale care definesc modalitățile 
acestei cooperări. Regulamentul de 
procedură al EU-CyCLONe ar trebui să 
precizeze în detaliu modalitățile prin care 
ar trebui să funcționeze rețeaua, inclusiv, 

(37) Statele membre ar trebui să 
contribuie la instituirea cadrului UE de 
răspuns la crizele de securitate cibernetică 
prevăzut în Recomandarea (UE) 2017/1584 
prin intermediul rețelelor de cooperare 
existente, în special prin rețeaua 
Organizației de legătură în caz de criză 
cibernetică (EU-CyCLONe), rețeaua 
CSIRT și Grupul de cooperare. 
EUCyCLONe și rețeaua CSIRT ar trebui 
să coopereze pe baza modalităților 
procedurale care definesc modalitățile 
acestei cooperări. Regulamentul de 
procedură al EU-CyCLONe ar trebui să 
precizeze în detaliu modalitățile prin care 
ar trebui să funcționeze rețeaua, inclusiv, 
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dar fără a se limita la acestea, rolurile, 
modurile de cooperare, interacțiunile cu 
alți actori relevanți și modelele pentru 
schimbul de informații, precum și 
mijloacele de comunicare. Pentru 
gestionarea crizelor la nivelul Uniunii, 
părțile relevante ar trebui să se bazeze pe 
mecanismul integrat pentru un răspuns 
politic la crize (IPCR). În acest scop, 
Comisia ar trebui să utilizeze procesul 
ARGUS de coordonare transsectorială la 
nivel înalt în situații de criză. În cazul în 
care criza are o importantă dimensiune 
externă sau de politică de securitate și 
apărare comună (PSAC), ar trebui activat 
mecanismul de răspuns în caz de criză al 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE).

dar fără a se limita la acestea, rolurile, 
modurile de cooperare, interacțiunile cu 
alți actori relevanți și modelele pentru 
schimbul de informații, precum și 
mijloacele de comunicare. Pentru 
gestionarea crizelor la nivelul Uniunii, 
părțile relevante ar trebui să se bazeze pe 
mecanismul integrat pentru un răspuns 
politic la crize (IPCR). În acest scop, 
Comisia ar trebui să utilizeze procesul 
ARGUS de coordonare transsectorială la 
nivel înalt în situații de criză. În cazul în 
care criza afectează două sau mai multe 
state membre și este de natură 
infracțională sau poate fi suspectată a fi 
astfel, ar trebui luată în considerare 
activarea Protocolului UE privind 
răspunsul în caz de urgență al 
autorităților de aplicare a legii. În cazul 
în care criza are o importantă dimensiune 
externă sau de politică de securitate și 
apărare comună (PSAC), ar trebui activat 
mecanismul de răspuns în caz de criză al 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE).

Or. en

Amendamentul 106
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Entitățile esențiale și importante ar 
trebui să asigure securitatea rețelelor și a 
sistemelor informatice pe care le utilizează 
pentru a-și desfășura activitatea. Acestea 
sunt în principal rețele și sisteme 
informatice private, gestionarea securității 
lor fiind efectuată de către personalul IT 
intern sau externalizată. Cerințele de 
raportare și de gestionare a riscurilor în 
materie de securitate cibernetică în temeiul 
prezentei directive ar trebui să se aplice 

(42) Entitățile esențiale, cele importante 
și cele ale administrației publice ar trebui 
să asigure securitatea rețelelor și a 
sistemelor informatice pe care le utilizează 
pentru a-și desfășura activitatea. Acestea 
sunt în principal rețele și sisteme 
informatice private, gestionarea securității 
lor fiind efectuată de către personalul IT 
intern sau externalizată. Cerințele de 
raportare și de gestionare a riscurilor în 
materie de securitate cibernetică în temeiul 
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entităților esențiale și importante relevante, 
indiferent dacă acestea efectuează la nivel 
intern întreținerea rețelelor și a sistemelor 
lor informatice sau dacă le externalizează.

prezentei directive ar trebui să se aplice 
entităților esențiale, entităților importante 
și entităților administrației publice 
relevante, indiferent dacă acestea 
efectuează la nivel intern întreținerea 
rețelelor și a sistemelor lor informatice sau 
dacă le externalizează.

Or. en

Amendamentul 107
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Entitățile ar trebui, de asemenea, să 
abordeze riscurile de securitate cibernetică 
care decurg din interacțiunile și din relațiile 
lor cu alte părți interesate în cadrul unui 
ecosistem mai larg. În special, entitățile ar 
trebui să ia măsurile adecvate pentru a se 
asigura că activitatea lor de cooperare cu 
instituțiile academice și de cercetare se 
desfășoară în conformitate cu politicile lor 
în materie de securitate cibernetică și 
respectă bunele practici în ceea ce privește 
accesul și diseminarea în condiții de 
siguranță a informațiilor, în general, și 
protecția proprietății intelectuale, în 
special. În mod similar, având în vedere 
importanța și valoarea datelor pentru 
activitățile pe care le desfășoară entitățile, 
atunci când se bazează pe servicii de 
transformare și de analiză a datelor 
furnizate de terți, entitățile ar trebui să ia 
toate măsurile care se impun în materie de 
securitate cibernetică.

(45) Entitățile ar trebui, de asemenea, să 
abordeze riscurile de securitate cibernetică 
care decurg din interacțiunile și din relațiile 
lor cu alte părți interesate în cadrul unui 
ecosistem mai larg. În special, entitățile ar 
trebui să ia măsurile adecvate pentru a se 
asigura că activitatea lor de cooperare cu 
instituțiile academice și de cercetare se 
desfășoară în conformitate cu politicile lor 
în materie de securitate cibernetică și 
respectă bunele practici în ceea ce privește 
accesul și diseminarea în condiții de 
siguranță a informațiilor, în general, și 
protecția proprietății intelectuale, în 
special. În mod similar, având în vedere 
importanța și valoarea datelor pentru 
activitățile pe care le desfășoară entitățile, 
atunci când se bazează pe servicii de 
transformare și de analiză a datelor 
furnizate de terți, entitățile ar trebui să ia 
toate măsurile care se impun în materie de 
securitate cibernetică și să raporteze 
eventualele atacuri cibernetice 
identificate.

Or. ro
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Amendamentul 108
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Pentru a aborda în continuare 
principalele riscuri din cadrul lanțului de 
aprovizionare și pentru a oferi asistență 
entităților care își desfășoară activitatea în 
sectoarele reglementate de prezenta 
directivă în gestionarea adecvată a 
riscurilor în materie de securitate 
cibernetică legate de lanțul de 
aprovizionare și de furnizori, Grupul de 
cooperare, la care participă autoritățile 
naționale relevante, ar trebui să efectueze, 
în cooperare cu Comisia și ENISA, 
evaluări sectoriale coordonate ale riscurilor 
la nivelul lanțului de aprovizionare, astfel 
cum s-a procedat deja în cazul rețelelor 5G 
ca urmare a Recomandării (UE) 2019/534 
privind securitatea cibernetică a rețelelor 
5G21, cu scopul de a identifica, pentru 
fiecare sector în parte, care sunt serviciile, 
sistemele sau produsele TIC critice, 
amenințările și vulnerabilitățile relevante.

(46) Pentru a aborda în continuare 
principalele riscuri din cadrul lanțului de 
aprovizionare și pentru a oferi asistență 
entităților care își desfășoară activitatea în 
sectoarele reglementate de prezenta 
directivă în gestionarea adecvată a 
riscurilor în materie de securitate 
cibernetică legate de lanțul de 
aprovizionare și de furnizori, Grupul de 
cooperare, la care participă autoritățile 
naționale relevante, ar trebui să efectueze, 
în cooperare cu Comisia și ENISA, 
evaluări sectoriale coordonate ale riscurilor 
la nivelul lanțului de aprovizionare, astfel 
cum s-a procedat deja în cazul rețelelor 5G 
ca urmare a Recomandării (UE) 2019/534 
privind securitatea cibernetică a rețelelor 
5G21, cu scopul de a identifica, pentru 
fiecare sector în parte, care sunt serviciile, 
sistemele sau produsele TIC critice, 
amenințările și vulnerabilitățile relevante. 
O atenție specială ar trebui acordată 
faptului că serviciile, sistemele sau 
produsele TIC care fac obiectul unor 
cerințe specifice în țara de origine ar 
putea reprezenta un obstacol în calea 
respectării legislației UE privind 
confidențialitatea și protecția datelor. 
După caz, CEPD ar trebui consultat în 
cadrul unor astfel de evaluări de risc.

_________________ _________________
21 Recomandarea (UE) 2019/534 a 
Comisiei din 26 martie 2019 Securitatea 
cibernetică a rețelelor 5G (JO L 88, 
29.3.2019, p. 42).

21 Recomandarea (UE) 2019/534 a 
Comisiei din 26 martie 2019 Securitatea 
cibernetică a rețelelor 5G (JO L 88, 
29.3.2019, p. 42).

Or. en
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Amendamentul 109
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Pentru a aborda în continuare 
principalele riscuri din cadrul lanțului de 
aprovizionare și pentru a oferi asistență 
entităților care își desfășoară activitatea în 
sectoarele reglementate de prezenta 
directivă în gestionarea adecvată a 
riscurilor în materie de securitate 
cibernetică legate de lanțul de 
aprovizionare și de furnizori, Grupul de 
cooperare, la care participă autoritățile 
naționale relevante, ar trebui să efectueze, 
în cooperare cu Comisia și ENISA, 
evaluări sectoriale coordonate ale riscurilor 
la nivelul lanțului de aprovizionare, astfel 
cum s-a procedat deja în cazul rețelelor 5G 
ca urmare a Recomandării (UE) 2019/534 
privind securitatea cibernetică a rețelelor 
5G21, cu scopul de a identifica, pentru 
fiecare sector în parte, care sunt serviciile, 
sistemele sau produsele TIC critice, 
amenințările și vulnerabilitățile relevante.

(46) Pentru a aborda în continuare 
principalele riscuri din cadrul lanțului de 
aprovizionare și pentru a oferi asistență 
entităților care își desfășoară activitatea în 
sectoarele reglementate de prezenta 
directivă, precum și entităților 
administrației publice, în gestionarea 
adecvată a riscurilor în materie de 
securitate cibernetică legate de lanțul de 
aprovizionare și de furnizori, Grupul de 
cooperare, la care participă autoritățile 
naționale relevante, ar trebui să efectueze, 
în cooperare cu Comisia și ENISA, 
evaluări sectoriale coordonate ale riscurilor 
la nivelul lanțului de aprovizionare, astfel 
cum s-a procedat deja în cazul rețelelor 5G 
ca urmare a Recomandării (UE) 2019/534 
privind securitatea cibernetică a rețelelor 
5G21, cu scopul de a identifica, pentru 
fiecare sector în parte, care sunt serviciile, 
sistemele sau produsele TIC critice, 
amenințările și vulnerabilitățile relevante.

_________________ _________________
21 Recomandarea (UE) 2019/534 a 
Comisiei din 26 martie 2019 Securitatea 
cibernetică a rețelelor 5G (JO L 88, 
29.3.2019, p. 42).

21 Recomandarea (UE) 2019/534 a 
Comisiei din 26 martie 2019 Securitatea 
cibernetică a rețelelor 5G (JO L 88, 
29.3.2019, p. 42).

Or. en

Amendamentul 110
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(46a) Software-ul liber și cu sursă 
deschisă, precum și hardware-ul cu sursă 
deschisă ar putea aduce beneficii imense 
în ceea ce privește securitatea cibernetică, 
în special în materie de transparență și 
posibilitate de verificare a 
caracteristicilor. Deoarece acest lucru ar 
putea contribui la abordarea și atenuarea 
riscurilor specifice din lanțul de 
aprovizionare, utilizarea lor ar trebui 
preferată acolo unde este posibil.

Or. en

Amendamentul 111
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Evaluările riscurilor din cadrul 
lanțului de aprovizionare, având în vedere 
caracteristicile sectorului în cauză, ar trebui 
să țină seama atât de factori tehnici, cât și, 
după caz, de factori fără caracter tehnic, 
inclusiv de cei definiți în Recomandarea 
(UE) 2019/534, în evaluarea coordonată la 
nivelul UE a riscurilor legate de securitatea 
rețelelor 5G și în setul de instrumente al 
UE privind securitatea cibernetică 5G 
convenit de Grupul de cooperare. Pentru a 
identifica lanțurile de aprovizionare care ar 
trebui să facă obiectul unei evaluări 
coordonate a riscurilor, ar trebui să se țină 
seama de următoarele criterii: (i) în ce 
măsură entitățile esențiale și importante 
utilizează și se bazează pe servicii, sisteme 
sau produse TIC critice specifice; (ii) 
relevanța serviciilor, a sistemelor sau a 
produselor TIC critice specifice pentru 
îndeplinirea funcțiilor critice sau sensibile, 
printre care se numără și prelucrarea 
datelor cu caracter personal; (iii) 
disponibilitatea unor servicii, sisteme sau 
produse TIC alternative; (iv) reziliența 

(47) Evaluările riscurilor din cadrul 
lanțului de aprovizionare, având în vedere 
caracteristicile sectorului în cauză, ar trebui 
să țină seama atât de factori tehnici, cât și, 
după caz, de factori fără caracter tehnic, 
inclusiv de cei definiți în Recomandarea 
(UE) 2019/534, în evaluarea coordonată la 
nivelul UE a riscurilor legate de securitatea 
rețelelor 5G și în setul de instrumente al 
UE privind securitatea cibernetică 5G 
convenit de Grupul de cooperare. Pentru a 
identifica lanțurile de aprovizionare care ar 
trebui să facă obiectul unei evaluări 
coordonate a riscurilor, ar trebui să se țină 
seama de următoarele criterii: (i) în ce 
măsură entitățile esențiale, cele importante 
și cele ale administrației publice utilizează 
și se bazează pe servicii, sisteme sau 
produse TIC critice specifice; (ii) relevanța 
serviciilor, a sistemelor sau a produselor 
TIC critice specifice pentru îndeplinirea 
funcțiilor critice sau sensibile, printre care 
se numără și prelucrarea datelor cu caracter 
personal; (iii) disponibilitatea unor servicii, 
sisteme sau produse TIC alternative; (iv) 
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întregului lanț de aprovizionare cu servicii, 
sisteme sau produse TIC împotriva 
evenimentelor perturbatoare și (v) pentru 
serviciile, sistemele sau produsele TIC 
emergente, potențiala lor importanță pentru 
activitățile pe care le vor desfășura 
entitățile în viitor.

reziliența întregului lanț de aprovizionare 
cu servicii, sisteme sau produse TIC 
împotriva evenimentelor perturbatoare și 
(v) pentru serviciile, sistemele sau 
produsele TIC emergente, potențiala lor 
importanță pentru activitățile pe care le vor 
desfășura entitățile în viitor.

Or. en

Amendamentul 112
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48a) Întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-urilor) le lipsesc deseori amploarea 
și resursele necesare pentru satisfacerea 
unei game largi și tot mai mari de nevoi în 
materie de securitate cibernetică într-o 
lume interconectată, caracterizată printr-
o creștere a muncii de la distanță. Prin 
urmare, în strategiile lor naționale de 
securitate cibernetică statele membre ar 
trebui să ofere orientări și sprijin pentru 
IMM-uri.

Or. en

Justificare

În mod obișnuit, IMM-urile sunt excluse din sfera de aplicare a prezentei directive. Totuși, 
IMM-urile sunt actori relevanți în creșterea nivelurilor de securitate cibernetică ale 
societăților și economiilor. Prin urmare, strategiile naționale ar trebui să acorde atenție 
nevoilor și vulnerabilităților lor specifice.

Amendamentul 113
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 51
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Piața internă depinde mai mult 
decât oricând de funcționarea internetului. 
Aproape toate serviciile entităților esențiale 
și importante depind de serviciile furnizate 
pe internet. Pentru a asigura furnizarea fără 
probleme a serviciilor asigurate de entități 
esențiale și importante, este important ca 
rețelele publice de comunicații electronice, 
cum ar fi, de exemplu, magistralele de 
internet sau cablurile de comunicații 
submarine, să dispună de măsuri adecvate 
în materie de securitate cibernetică și să 
raporteze incidentele legate de aceasta.

(51) Piața internă depinde mai mult 
decât oricând de funcționarea internetului. 
Aproape toate serviciile entităților 
esențiale, ale entităților importante și ale 
entităților administrației publice depind de 
serviciile furnizate pe internet. Pentru a 
asigura furnizarea fără probleme a 
serviciilor asigurate de entități esențiale, de 
cele importante și de cele ale 
administrației publice, este important ca 
rețelele publice de comunicații electronice, 
cum ar fi, de exemplu, magistralele de 
internet sau cablurile de comunicații 
submarine, să dispună de măsuri adecvate 
în materie de securitate cibernetică și să 
raporteze incidentele legate de aceasta.

Or. en

Amendamentul 114
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51a) Pentru a oferi transparența 
necesară pentru atenuarea riscurilor 
specifice din lanțul de aprovizionare, ar 
trebui favorizate produsele de securitate 
cibernetică (software și hardware) cu 
sursă deschisă, inclusiv criptarea cu sursă 
deschisă, în conformitate cu 
Avizul 5/2021 al Autorității Europene 
pentru Protecția Datelor15a.

_________________
15a Avizul 5/2021 al Autorității Europene 
pentru Protecția Datelor privind Strategia 
de securitate cibernetică și Directiva NIS 
2.0, 11 martie 2021.

Or. en
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Amendamentul 115
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) În special, furnizorii de rețele 
publice de comunicații electronice sau de 
servicii de comunicații electronice 
destinate publicului ar trebui să îi 
informeze pe destinatarii serviciilor cu 
privire la amenințările cibernetice specifice 
și semnificative și cu privire la măsurile pe 
care le pot lua pentru a-și proteja 
securitatea comunicațiilor, de exemplu prin 
folosirea unor anumite tipuri de software 
sau de tehnologii de criptare.

(53) În special, furnizorii de rețele 
publice de comunicații electronice sau de 
servicii de comunicații electronice 
destinate publicului ar trebui să pună în 
aplicare securitatea de la stadiul 
conceperii și securitatea implicită și să îi 
informeze pe destinatarii serviciilor cu 
privire la amenințările cibernetice specifice 
și semnificative și cu privire la măsurile pe 
care le pot lua pentru a-și proteja 
securitatea dispozitivelor și a 
comunicațiilor, de exemplu prin folosirea 
unor anumite tipuri de software sau de 
tehnologii de criptare. Pentru a spori 
securitatea hardware-ului și software-
ului, furnizorii ar trebui încurajați să 
utilizeze hardware cu sursă deschisă și 
liber.

Or. en

Amendamentul 116
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se garanta securitatea 
rețelelor și a serviciilor de comunicații 
electronice, ar trebui promovată utilizarea 
criptării, în special a criptării de la un capăt 
la altul și, dacă este necesar, acest tip de 
criptare ar trebui să fie obligatoriu pentru 
furnizorii de astfel de servicii și rețele, în 

(54) Pentru a se garanta securitatea 
rețelelor și a serviciilor de comunicații 
electronice, ar trebui promovată utilizarea 
criptării, în special a criptării de la un capăt 
la altul și, dacă este necesar, acest tip de 
criptare ar trebui să fie obligatoriu pentru 
furnizorii de astfel de servicii și rețele, în 
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conformitate cu principiile securității și 
protecției vieții private în mod implicit și 
începând cu momentul conceperii, în 
sensul articolului 18. Utilizarea criptării de 
la un capăt la altul ar trebui să fie 
reconciliată cu competențele statelor 
membre de a asigura protecția intereselor 
lor esențiale în materie de securitate și de 
siguranță publică și de a permite 
investigarea, depistarea și urmărirea 
penală a infracțiunilor în conformitate cu 
dreptul Uniunii. Soluțiile pentru accesul 
legal la informații în comunicațiile 
criptate de la un capăt la altul ar trebui să 
mențină eficacitatea criptării în ceea ce 
privește protecția vieții private și 
securitatea comunicațiilor, oferind, în 
același timp, un răspuns eficace la 
criminalitate.

conformitate cu principiile securității și 
protecției vieții private în mod implicit și 
începând cu momentul conceperii, în 
sensul articolului 18. Nicio dispoziție din 
prezenta directivă nu ar trebui 
interpretată ca o aprobare pentru sau o 
obligație de slăbire a criptării de la un 
capăt la altul, fie prin „crearea de uși 
secrete”, fie prin alte soluții.

Or. en

Amendamentul 117
Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Propunere de directivă
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se garanta securitatea 
rețelelor și a serviciilor de comunicații 
electronice, ar trebui promovată utilizarea 
criptării, în special a criptării de la un capăt 
la altul și, dacă este necesar, acest tip de 
criptare ar trebui să fie obligatoriu pentru 
furnizorii de astfel de servicii și rețele, în 
conformitate cu principiile securității și 
protecției vieții private în mod implicit și 
începând cu momentul conceperii, în 
sensul articolului 18. Utilizarea criptării de 
la un capăt la altul ar trebui să fie 
reconciliată cu competențele statelor 
membre de a asigura protecția intereselor 
lor esențiale în materie de securitate și de 
siguranță publică și de a permite 
investigarea, depistarea și urmărirea 

(54) Pentru a se garanta securitatea 
rețelelor și a serviciilor de comunicații 
electronice, ar trebui promovată utilizarea 
criptării, în special a criptării de la un capăt 
la altul, care este o tehnologie critică și de 
neînlocuit pentru protecția și 
confidențialitatea eficientă a datelor, și, 
dacă este necesar, acest tip de criptare ar 
trebui să fie obligatoriu pentru furnizorii de 
astfel de servicii și rețele, în conformitate 
cu principiile securității și protecției vieții 
private în mod implicit și începând cu 
momentul conceperii, în sensul articolului 
18. Nicio dispoziție din prezenta directivă 
nu ar trebui considerată drept efort de 
slăbire a criptării de la un capăt la altul, fie 
prin „crearea de uși secrete”, fie prin 
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penală a infracțiunilor în conformitate cu 
dreptul Uniunii. Soluțiile pentru accesul 
legal la informații în comunicațiile 
criptate de la un capăt la altul ar trebui să 
mențină eficacitatea criptării în ceea ce 
privește protecția vieții private și 
securitatea comunicațiilor, oferind, în 
același timp, un răspuns eficace la 
criminalitate.

soluții similare.

Or. en

Amendamentul 118
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se garanta securitatea 
rețelelor și a serviciilor de comunicații 
electronice, ar trebui promovată utilizarea 
criptării, în special a criptării de la un capăt 
la altul și, dacă este necesar, acest tip de 
criptare ar trebui să fie obligatoriu pentru 
furnizorii de astfel de servicii și rețele, în 
conformitate cu principiile securității și 
protecției vieții private în mod implicit și 
începând cu momentul conceperii, în 
sensul articolului 18. Utilizarea criptării de 
la un capăt la altul ar trebui să fie 
reconciliată cu competențele statelor 
membre de a asigura protecția intereselor 
lor esențiale în materie de securitate și de 
siguranță publică și de a permite 
investigarea, depistarea și urmărirea 
penală a infracțiunilor în conformitate cu 
dreptul Uniunii. Soluțiile pentru accesul 
legal la informații în comunicațiile 
criptate de la un capăt la altul ar trebui să 
mențină eficacitatea criptării în ceea ce 
privește protecția vieții private și 
securitatea comunicațiilor, oferind, în 
același timp, un răspuns eficace la 

(54) Esențială pentru a garanta 
securitatea rețelelor și a serviciilor de 
comunicații electronice, precum și dreptul 
fundamental la viața privată, utilizarea 
criptării, în special a criptării de la un capăt 
la altul, ar trebui să fie promovată și 
obligatorie pentru furnizorii de astfel de 
servicii și rețele, în conformitate cu 
principiile securității și protecției vieții 
private în mod implicit și începând cu 
momentul conceperii, în sensul articolului 
18. Nicio interferență cu 
confidențialitatea comunicațiilor private 
nu ar trebui să conducă la „crearea de uși 
secrete” sau la slăbirea criptării, 
garantându-se în același timp că nu sunt 
compromise confidențialitatea și 
securitatea datelor criptate, inclusiv ale 
comunicațiilor criptate de la un capăt la 
altul.



PE695.133v01-00 30/103 AM\1235509RO.docx

RO

criminalitate.

Or. en

Justificare

Statele membre nu trebuie să mandateze în mod legal și nici să stimuleze în alt mod slăbirea 
criptării din orice motiv, deoarece acest lucru ar submina în mod inevitabil securitatea 
rețelelor și a informațiilor pentru toți utilizatorii și toate instituțiile.

Amendamentul 119
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se garanta securitatea 
rețelelor și a serviciilor de comunicații 
electronice, ar trebui promovată utilizarea 
criptării, în special a criptării de la un capăt 
la altul și, dacă este necesar, acest tip de 
criptare ar trebui să fie obligatoriu pentru 
furnizorii de astfel de servicii și rețele, în 
conformitate cu principiile securității și 
protecției vieții private în mod implicit și 
începând cu momentul conceperii, în 
sensul articolului 18. Utilizarea criptării de 
la un capăt la altul ar trebui să fie 
reconciliată cu competențele statelor 
membre de a asigura protecția intereselor 
lor esențiale în materie de securitate și de 
siguranță publică și de a permite 
investigarea, depistarea și urmărirea penală 
a infracțiunilor în conformitate cu dreptul 
Uniunii. Soluțiile pentru accesul legal la 
informații în comunicațiile criptate de la un 
capăt la altul ar trebui să mențină 
eficacitatea criptării în ceea ce privește 
protecția vieții private și securitatea 
comunicațiilor, oferind, în același timp, un 
răspuns eficace la criminalitate.

(54) Pentru a se garanta securitatea 
rețelelor și a serviciilor de comunicații 
electronice, ar trebui promovată utilizarea 
criptării, în special a criptării de la un capăt 
la altul și, dacă este necesar, acest tip de 
criptare ar trebui să fie obligatoriu pentru 
furnizorii de astfel de servicii și rețele, în 
conformitate cu principiile securității și 
protecției vieții private în mod implicit și 
începând cu momentul conceperii, în 
sensul articolului 18. Utilizarea criptării de 
la un capăt la altul ar trebui să fie 
reconciliată cu competențele statelor 
membre de a asigura protecția intereselor 
lor esențiale în materie de securitate și de 
siguranță publică și de a permite 
investigarea, depistarea și urmărirea penală 
a infracțiunilor în conformitate cu dreptul 
Uniunii. Soluțiile pentru accesul legal la 
informații în comunicațiile criptate de la un 
capăt la altul ar trebui să mențină 
eficacitatea criptării în ceea ce privește 
protecția vieții private și a securității 
comunicațiilor nu trebuie să fie subminată 
în orice circumstanță, orice lacună de 
criptare este deschisă pentru a fi 
explorată sau exploatată de actori, 
indiferent de legitimitatea sau intenția 
acestora.
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Amendamentul 120
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54a) orice măsură care vizează slăbirea 
criptării sau eludarea arhitecturii 
tehnologiei poate prezenta riscuri 
semnificative pentru capacitățile eficace 
de protecție pe care le implică, 
compromițând astfel în mod inevitabil 
protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private, ducând la o pierdere globală 
a încrederii în controalele de securitate. 
Orice decriptare neautorizată, inginerie 
inversă a codurilor de criptare sau 
monitorizare a comunicațiilor electronice 
în afara autorităților juridice ar trebui 
interzisă pentru a asigura eficacitatea 
tehnologiei și utilizarea pe scară mai 
largă a acesteia. Cazurile în care 
criptarea poate fi utilizată pentru a atenua 
riscurile legate de transferurile 
neconforme de date, astfel cum sunt 
prezentate în Recomandările CEPD 
01/2020, pot permite o criptare mai 
puternică, fie în tranzit, fie în repaus, 
pentru furnizorii de astfel de servicii și 
rețele în sensul articolul 18.

Or. ro

Amendamentul 121
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(55) Prezenta directivă stabilește o 
abordare în două etape a raportării 
incidentelor pentru a se ajunge la un 
echilibru adecvat între, pe de o parte, 
raportarea rapidă care contribuie la 
atenuarea unei eventuale răspândiri a 
incidentelor și le permite entităților să 
solicite sprijin și, pe de altă parte, 
raportarea aprofundată, care permite 
extragerea unor învățăminte valoroase din 
incidentele individuale și îmbunătățește în 
timp reziliența întreprinderilor individuale 
și a unor sectoare întregi la amenințările 
cibernetice. Atunci când entitățile 
descoperă că a aut loc un incident, acestea 
ar trebui să aibă obligația de a transmite o 
notificare inițială în termen de 24 de ore, 
urmată de un raport final în termen de cel 
mult o lună de la incidentul respectiv. 
Notificarea inițială ar trebui să includă 
numai informațiile strict necesare pentru a 
informa autoritățile competente cu privire 
la incident și pentru a putea solicita 
asistență, dacă este necesar. O astfel de 
notificare, după caz, ar trebui să indice 
dacă incidentul pare să fie cauzat de acțiuni 
ilegale sau răuvoitoare. Statele membre ar 
trebui să se asigure că cerința de 
transmitere a acestei notificări inițiale nu 
deviază resursele entității raportoare de la 
activitățile legate de administrarea 
incidentelor care ar trebui să aibă prioritate. 
Pentru a preveni și mai mult situațiile în 
care obligațiile de raportare a incidentelor 
fie deviază resursele de la gestionarea 
răspunsului la incidente, fie compromit 
eforturile depuse de entități în acest sens, 
statele membre ar trebui să prevadă, de 
asemenea, că, în cazuri justificate în mod 
corespunzător și cu acordul autorităților 
competente sau al CSIRT, entitatea în 
cauză se poate abate de la termenul de 24 
de ore pentru notificarea inițială și de o 
lună pentru raportul final.

(55) Prezenta directivă stabilește o 
abordare în două etape a raportării 
incidentelor pentru a se ajunge la un 
echilibru adecvat între, pe de o parte, 
raportarea rapidă care contribuie la 
atenuarea unei eventuale răspândiri a 
incidentelor și le permite entităților să 
solicite sprijin și, pe de altă parte, 
raportarea aprofundată, care permite 
extragerea unor învățăminte valoroase din 
incidentele individuale și îmbunătățește în 
timp reziliența întreprinderilor individuale 
și a unor sectoare întregi la amenințările 
cibernetice. Atunci când entitățile 
descoperă că a aut loc un incident, acestea 
ar trebui să aibă obligația de a transmite o 
notificare inițială în termen de maximum 
24 de ore, urmată de un raport final în 
termen de cel mult o lună de la incidentul 
respectiv. Notificarea inițială ar trebui să 
includă numai informațiile strict necesare 
pentru a informa autoritățile competente cu 
privire la incident și pentru a putea solicita 
asistență, dacă este necesar. O astfel de 
notificare, după caz, ar trebui să indice 
dacă incidentul pare să fie cauzat de acțiuni 
ilegale sau răuvoitoare. Statele membre ar 
trebui să se asigure că cerința de 
transmitere a acestei notificări inițiale nu 
deviază resursele entității raportoare de la 
activitățile legate de administrarea 
incidentelor care ar trebui să aibă prioritate. 
Pentru a preveni și mai mult situațiile în 
care obligațiile de raportare a incidentelor 
fie deviază resursele de la gestionarea 
răspunsului la incidente, fie compromit 
eforturile depuse de entități în acest sens, 
statele membre ar trebui să prevadă, de 
asemenea, că, în cazuri justificate în mod 
corespunzător și cu acordul autorităților 
competente sau al CSIRT, entitatea în 
cauză se poate abate de la termenul de 
maximum 24 de ore pentru notificarea 
inițială și de o lună pentru raportul final.

Or. ro
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Amendamentul 122
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Entitățile esențiale și importante se 
află adesea într-o situație în care, din cauza 
caracteristicilor sale, un anumit incident 
trebuie raportat mai multor autorități ca 
urmare a obligațiilor de notificare incluse 
în diferite instrumente juridice. Astfel de 
cazuri creează sarcini suplimentare și pot 
conduce, de asemenea, la incertitudini în 
ceea ce privește formatul unor asemenea 
notificări și procedurile aferente acestora. 
Având în vedere cele de mai sus și în 
scopul simplificării raportării incidentelor 
de securitate, statele membre ar trebui să 
instituie un punct de intrare unic pentru 
toate notificările efectuate în temeiul 
prezentei directive și, de asemenea, în 
temeiul altor acte legislative ale Uniunii, 
cum ar fi Regulamentul (UE) 2016/679 și 
Directiva 2002/58/CE. ENISA, în 
cooperare cu Grupul de cooperare, ar trebui 
să instituie modele comune de notificare 
prin intermediul unor orientări care să 
simplifice și să raționalizeze informațiile 
de raportare solicitate de dreptul Uniunii și 
să reducă sarcinile impuse întreprinderilor.

(56) Entitățile esențiale, cele importante 
și cele ale administrației publice se află 
adesea într-o situație în care, din cauza 
caracteristicilor sale, un anumit incident 
trebuie raportat mai multor autorități ca 
urmare a obligațiilor de notificare incluse 
în diferite instrumente juridice. Astfel de 
cazuri creează sarcini suplimentare și pot 
conduce, de asemenea, la incertitudini în 
ceea ce privește formatul unor asemenea 
notificări și procedurile aferente acestora. 
Având în vedere cele de mai sus și în 
scopul simplificării raportării incidentelor 
de securitate, statele membre ar trebui să 
instituie un punct de intrare unic pentru 
toate notificările efectuate în temeiul 
prezentei directive și, de asemenea, în 
temeiul altor acte legislative ale Uniunii, 
cum ar fi Regulamentul (UE) 2016/679 și 
Directiva 2002/58/CE. ENISA, în 
cooperare cu Grupul de cooperare, ar trebui 
să instituie modele comune de notificare 
prin intermediul unor orientări care să 
simplifice și să raționalizeze informațiile 
de raportare solicitate de dreptul Uniunii și 
să reducă sarcinile impuse întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 123
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Atunci când există suspiciuni că un 
incident ar fi legat de activități 

(57) Atunci când există suspiciuni că un 
incident ar fi legat de activități 
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infracționale grave în temeiul dreptului 
Uniunii sau al dreptului intern, statele 
membre ar trebui să încurajeze entitățile 
esențiale și importante, pe baza normelor 
aplicabile în materie de proceduri penale în 
conformitate cu dreptul Uniunii, să 
raporteze autorităților de aplicare a legii 
incidentele despre care există suspiciuni că 
ar avea un caracter infracțional grav. După 
caz și fără a aduce atingere normelor de 
protecție a datelor cu caracter personal 
aplicabile Europol, este de dorit ca 
procesul de coordonare dintre autoritățile 
competente și autoritățile de aplicare a legii 
din diferite state membre să fie facilitată de 
EC3 și de ENISA.

infracționale grave în temeiul dreptului 
Uniunii sau al dreptului intern, statele 
membre ar trebui să încurajeze entitățile 
esențiale, entitățile importante și entitățile 
administrației publice, pe baza normelor 
aplicabile în materie de proceduri penale în 
conformitate cu dreptul Uniunii, să 
raporteze autorităților de aplicare a legii 
incidentele despre care există suspiciuni că 
ar avea un caracter infracțional grav. După 
caz și fără a aduce atingere normelor de 
protecție a datelor cu caracter personal 
aplicabile Europol, este de dorit ca 
procesul de coordonare dintre autoritățile 
competente și autoritățile de aplicare a legii 
din diferite state membre să fie facilitată de 
EC3 și de ENISA.

Or. en

Amendamentul 124
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Olivier Chastel, Moritz Körner

Propunere de directivă
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Atunci când există suspiciuni că un 
incident ar fi legat de activități 
infracționale grave în temeiul dreptului 
Uniunii sau al dreptului intern, statele 
membre ar trebui să încurajeze entitățile 
esențiale și importante, pe baza normelor 
aplicabile în materie de proceduri penale în 
conformitate cu dreptul Uniunii, să 
raporteze autorităților de aplicare a legii 
incidentele despre care există suspiciuni că 
ar avea un caracter infracțional grav. După 
caz și fără a aduce atingere normelor de 
protecție a datelor cu caracter personal 
aplicabile Europol, este de dorit ca 
procesul de coordonare dintre autoritățile 
competente și autoritățile de aplicare a legii 
din diferite state membre să fie facilitată de 

(57) Atunci când există suspiciuni că un 
incident ar fi legat de activități 
infracționale grave în temeiul dreptului 
Uniunii sau al dreptului intern, entitățile 
esențiale și importante, pe baza normelor 
aplicabile în materie de proceduri penale în 
conformitate cu dreptul Uniunii, ar trebui 
să raporteze autorităților de aplicare a legii 
incidentele despre care există suspiciuni că 
ar avea un caracter infracțional grav. După 
caz și fără a aduce atingere normelor de 
protecție a datelor cu caracter personal 
aplicabile Europol, este de dorit ca 
procesul de coordonare dintre autoritățile 
competente și autoritățile de aplicare a legii 
din diferite state membre să fie facilitată de 
EC3 și de ENISA.
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EC3 și de ENISA.

Or. en

Amendamentul 125
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Menținerea unor baze de date 
exacte și complete conținând numele de 
domenii și datele de înregistrare (așa-
numitele „date WHOIS”) și furnizarea 
unui acces legal la astfel de date sunt 
aspecte esențiale pentru a asigura 
securitatea, stabilitatea și reziliența DNS, 
sistem care, la rândul său, contribuie la 
un nivel comun ridicat de securitate 
cibernetică în Uniune. Atunci când 
prelucrarea include date cu caracter 
personal, această prelucrare respectă 
legislația Uniunii în materie de protecție a 
datelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 126
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Disponibilitatea și accesibilitatea 
în timp util a acestor date pentru 
autoritățile publice, inclusiv pentru 
autoritățile competente în temeiul 
dreptului Uniunii sau al dreptului intern 
pentru prevenirea, investigarea sau 

eliminat
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urmărirea penală a infracțiunilor, CERT, 
CSIRT și, în ceea ce privește datele 
clienților lor, pentru furnizorii de rețele și 
servicii de comunicații electronice și 
pentru furnizorii de tehnologii și servicii 
de securitate cibernetică care acționează 
în numele clienților respectivi, sunt 
aspecte esențiale pentru prevenirea și 
combaterea abuzurilor din sistemul de 
nume de domenii, în special pentru 
prevenirea, detectarea și combaterea 
incidentelor de securitate cibernetică. 
Acest tip de acces ar trebui să respecte 
legislația Uniunii în materie de protecție a 
datelor în măsura în care este legat de 
date cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 127
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Pentru a asigura disponibilitatea 
unor date exacte și complete de 
înregistrare a numelor de domeniu, 
registrele TLD și entitățile care furnizează 
servicii de înregistrare a numelor de 
domenii pentru TLD (operatorii de 
registru) ar trebui să colecteze și să 
garanteze integritatea și disponibilitatea 
datelor de înregistrare a numelor de 
domenii. În special, registrele TLD și 
entitățile care furnizează servicii de 
înregistrare a numelor de domenii pentru 
TLD ar trebui să stabilească politici și 
proceduri pentru colectarea și păstrarea 
unor date de înregistrare exacte și 
complete, precum și pentru prevenirea și 
corectarea datelor de înregistrare 
inexacte, în conformitate cu normele 

eliminat



AM\1235509RO.docx 37/103 PE695.133v01-00

RO

Uniunii privind protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 128
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Registrele TLD și entitățile care le 
furnizează servicii de înregistrare a 
numelor de domenii ar trebui să pună la 
dispoziția publicului date de înregistrare a 
numelor de domenii care nu intră în 
domeniul de aplicare al normelor Uniunii 
privind protecția datelor, cum ar fi datele 
care se referă la persoanele juridice25. 
Registrele TLD și entitățile care 
furnizează servicii de înregistrare a 
numelor de domenii pentru TLD ar 
trebui, de asemenea, să le permită 
solicitanților legitimi de acces, în 
conformitate cu legislația Uniunii privind 
protecția datelor, accesul legal la date 
specifice de înregistrare a numelor de 
domenii privind persoanele fizice. Statele 
membre ar trebui să se asigure că 
registrele TLD și entitățile care le 
furnizează servicii de înregistrare a 
numelor de domenii răspund fără 
întârzieri nejustificate solicitărilor de 
divulgare a datelor de înregistrare a 
numelor de domenii formulate de 
solicitanții legitimi de acces. Registrele 
TLD și entitățile care le furnizează 
servicii de înregistrare a numelor de 
domenii ar trebui să stabilească politici și 
proceduri pentru publicarea și divulgarea 
datelor de înregistrare, inclusiv acorduri 
privind nivelul serviciilor pentru a trata 
cererile de acces din partea solicitanților 
legitimi de acces. Procedura de acces 
poate include, de asemenea, utilizarea 
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unei interfețe, a unui portal sau a unui alt 
instrument tehnic, scopul fiind furnizarea 
unui sistem eficient de solicitare și 
accesare a datelor de înregistrare. În 
vederea promovării unor practici 
armonizate pe piața internă, Comisia 
poate adopta orientări cu privire la aceste 
proceduri fără a aduce atingere 
competențelor Comitetului european 
pentru protecția datelor.
_________________
25 Considerentul 14 din 
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI prevede: „Prezentul 
regulament nu se aplică prelucrării 
datelor cu caracter personal care privesc 
persoane juridice și, în special, 
întreprinderi cu personalitate juridică, 
inclusiv numele și tipul de persoană 
juridică și datele de contact ale persoanei 
juridice”.

Or. en

Amendamentul 129
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Toate entitățile esențiale și 
importante vizate de prezenta directivă sunt 
considerate ca fiind sub jurisdicția statului 
membru în care își prestează serviciile. În 
cazul în care entitatea furnizează servicii în 
mai multe state membre, aceasta ar trebui 
să intre sub jurisdicția separată și 
concurentă a fiecăruia dintre aceste state 
membre. Autoritățile competente din aceste 
state membre ar trebui să coopereze, să își 
ofere asistență reciprocă și, după caz, să 
întreprindă acțiuni comune de 
supraveghere.

(63) Toate entitățile esențiale și 
importante vizate de prezenta directivă sunt 
considerate ca fiind sub jurisdicția statului 
membru în care își prestează serviciile. În 
cazul în care entitatea furnizează servicii în 
mai multe state membre, aceasta ar trebui 
să intre sub jurisdicția separată și 
concurentă a fiecăruia dintre aceste state 
membre. Autoritățile competente din aceste 
state membre ar trebui să coopereze, să își 
ofere asistență reciprocă și, după caz, să 
întreprindă acțiuni comune de 
supraveghere. Entitățile administrației 
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publice intră sub jurisdicția statului 
membru în care au fost identificate în 
conformitate cu articolul 2a.

Or. en

Amendamentul 130
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) În cazurile în care un furnizor de 
servicii DNS, un registru al numelor TLD, 
un furnizor de rețea de livrare de conținut, 
un furnizor de servicii de cloud computing, 
un furnizor de servicii de centru de date 
sau un furnizor digital care nu este stabilit 
în Uniune oferă servicii în cadrul Uniunii, 
acesta ar trebui să desemneze un 
reprezentant. Pentru a determina dacă o 
astfel de entitate oferă servicii în cadrul 
Uniunii, ar trebui să se confirme că 
furnizorul de servicii digitale intenționează 
să ofere servicii persoanelor din unul sau 
mai multe state membre. Simpla 
accesibilitate în Uniune a unui site internet 
al entității sau al unui intermediar ori 
disponibilitatea unei adrese de e-mail și a 
altor date de contact sau utilizarea unei 
limbi folosite în general în țara terță în care 
își are sediul entitatea sunt insuficiente 
pentru a se confirma o astfel de intenție. Cu 
toate acestea, factori precum utilizarea unei 
limbi sau a unei monede utilizate în general 
în unul sau mai multe state membre cu 
posibilitatea de a comanda servicii în 
respectiva limbă ori menționarea unor 
clienți sau utilizatori din Uniune pot 
conduce la concluzia că entitatea 
intenționează să ofere servicii în Uniune. 
Reprezentantul ar trebui să acționeze în 
numele entității, iar autoritățile competente 
sau CSIRT ar trebui să poată contacta 

(65) În cazurile în care un registru al 
numelor TLD, un furnizor de rețea de 
livrare de conținut, un furnizor de servicii 
de cloud computing, un furnizor de servicii 
de centru de date sau un furnizor digital 
care nu este stabilit în Uniune oferă servicii 
în cadrul Uniunii, acesta ar trebui să 
desemneze un reprezentant. Pentru a 
determina dacă o astfel de entitate oferă 
servicii în cadrul Uniunii, ar trebui să se 
confirme că furnizorul de servicii digitale 
intenționează să ofere servicii persoanelor 
din unul sau mai multe state membre. 
Simpla accesibilitate în Uniune a unui site 
internet al entității sau al unui intermediar 
ori disponibilitatea unei adrese de e-mail și 
a altor date de contact sau utilizarea unei 
limbi folosite în general în țara terță în care 
își are sediul entitatea sunt insuficiente 
pentru a se confirma o astfel de intenție. Cu 
toate acestea, factori precum utilizarea unei 
limbi sau a unei monede utilizate în general 
în unul sau mai multe state membre cu 
posibilitatea de a comanda servicii în 
respectiva limbă ori menționarea unor 
clienți sau utilizatori din Uniune pot 
conduce la concluzia că entitatea 
intenționează să ofere servicii în Uniune. 
Reprezentantul ar trebui să acționeze în 
numele entității, iar autoritățile competente 
sau CSIRT ar trebui să poată contacta 
reprezentantul. Reprezentantul ar trebui să 
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reprezentantul. Reprezentantul ar trebui să 
fie desemnat explicit printr-un mandat scris 
al entității pentru a acționa în numele 
acesteia în privința obligațiilor care îi revin 
acesteia în temeiul prezentei directive, 
inclusiv în privința raportării incidentelor.

fie desemnat explicit printr-un mandat scris 
al entității pentru a acționa în numele 
acesteia în privința obligațiilor care îi revin 
acesteia în temeiul prezentei directive, 
inclusiv în privința raportării incidentelor.

Or. en

Amendamentul 131
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

(69) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal, în măsura strict necesară și 
proporțională în scopul asigurării 
securității rețelelor și a informațiilor de 
către entități, autorități publice, CERT, 
CSIRT și furnizorii de tehnologii și 
servicii de securitate ar trebui să 
constituie un interes legitim al 
operatorului de date în cauză, astfel cum 
se menționează în Regulamentul (UE) 
2016/679. Aceasta ar trebui să includă 
măsuri legate de prevenirea, detectarea, 
analizarea și combaterea incidentelor, 
măsuri de sensibilizare cu privire la 
amenințările cibernetice specifice, 
schimbul de informații în contextul 
remedierii vulnerabilității și al divulgării 
coordonate, precum și schimbul voluntar 
de informații cu privire la incidentele 
respective, precum și la amenințările și 
vulnerabilitățile cibernetice, indicatori de 
compromis, tactici, tehnici și proceduri, 
alerte de securitate cibernetică și 
instrumente de configurare. Astfel de 
măsuri pot necesita prelucrarea 
următoarelor tipuri de date cu caracter 
personal: adrese IP, localizatoare 
uniforme de resurse (URL), nume de 

eliminat
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domenii și adrese de e-mail.

Or. en

Amendamentul 132
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

(69) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal, în măsura strict necesară și 
proporțională în scopul asigurării 
securității rețelelor și a informațiilor de 
către entități, autorități publice, CERT, 
CSIRT și furnizorii de tehnologii și servicii 
de securitate ar trebui să constituie un 
interes legitim al operatorului de date în 
cauză, astfel cum se menționează în 
Regulamentul (UE) 2016/679. Aceasta ar 
trebui să includă măsuri legate de 
prevenirea, detectarea, analizarea și 
combaterea incidentelor, măsuri de 
sensibilizare cu privire la amenințările 
cibernetice specifice, schimbul de 
informații în contextul remedierii 
vulnerabilității și al divulgării coordonate, 
precum și schimbul voluntar de informații 
cu privire la incidentele respective, precum 
și la amenințările și vulnerabilitățile 
cibernetice, indicatori de compromis, 
tactici, tehnici și proceduri, alerte de 
securitate cibernetică și instrumente de 
configurare. Astfel de măsuri pot necesita 
prelucrarea următoarelor tipuri de date cu 
caracter personal: adrese IP, localizatoare 
uniforme de resurse (URL), nume de 
domenii și adrese de e-mail.

(69) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal, în măsura strict necesară și 
proporțională în scopul asigurării 
securității rețelelor și a informațiilor de 
către entități, autorități publice, CERT, 
CSIRT și furnizorii de tehnologii și servicii 
de securitate ar trebui să constituie un 
interes legitim al operatorului de date în 
cauză, astfel cum se menționează în 
Regulamentul (UE) 2016/679. Aceasta ar 
trebui să includă măsuri legate de 
prevenirea, detectarea, analizarea și 
combaterea incidentelor, măsuri de 
sensibilizare cu privire la amenințările 
cibernetice specifice, schimbul de 
informații în contextul remedierii 
vulnerabilității și al divulgării coordonate, 
precum și schimbul voluntar de informații 
cu privire la incidentele respective, precum 
și la amenințările și vulnerabilitățile 
cibernetice, indicatori de compromis, 
tactici, tehnici și proceduri, alerte de 
securitate cibernetică și instrumente de 
configurare. În multe cazuri, datele cu 
caracter personal sunt compromise în 
urma unor incidente cibernetice si, de 
aceea, autoritățile competente și 
autoritățile de protecție a datelor din 
statele membre ale UE ar trebui să 
coopereze și să facă schimb de informații 
cu privire la toate aspectele relevante 
pentru abordarea oricăror cazuri de 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal. Astfel de măsuri pot necesita 
prelucrarea următoarelor tipuri de date cu 
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caracter personal: adrese IP, localizatoare 
uniforme de resurse (URL), nume de 
domenii și adrese de e-mail.

Or. ro

Amendamentul 133
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Pentru a consolida competențele și 
acțiunile de supraveghere care contribuie la 
asigurarea respectării efective, prezenta 
directivă ar trebui să prevadă o listă 
minimă de acțiuni și mijloace de 
supraveghere prin care autoritățile 
competente să poată supraveghea entitățile 
esențiale și importante. În plus, prezenta 
directivă ar trebui să stabilească o 
diferențiere între regimul de supraveghere 
al entităților esențiale și cel al entităților 
importante, în vederea asigurării unui 
echilibru echitabil al obligațiilor atât pentru 
entități, cât și pentru autoritățile 
competente. Astfel, entitățile esențiale ar 
trebui să facă obiectul unui regim de 
supraveghere complet (ex ante și ex post), 
în timp ce entitățile importante ar trebui să 
facă obiectul unui regim de supraveghere 
moderat, doar ex post. Pentru cele din 
urmă, acest lucru înseamnă că entitățile 
importante nu ar trebui să documenteze în 
mod sistematic respectarea cerințelor de 
gestionare a riscurilor în materie de 
securitate cibernetică, în timp ce 
autoritățile competente ar trebui să pună în 
aplicare o abordare reactivă ex post a 
supravegherii și, prin urmare, să nu aibă o 
obligație generală de a supraveghea 
entitățile respective.

(70) Pentru a consolida competențele și 
acțiunile de supraveghere care contribuie la 
asigurarea respectării efective, prezenta 
directivă ar trebui să prevadă o listă 
minimă de acțiuni și mijloace de 
supraveghere prin care autoritățile 
competente să poată supraveghea entitățile 
esențiale și importante. În plus, prezenta 
directivă ar trebui să stabilească o 
diferențiere între regimul de supraveghere 
al entităților esențiale și cel al entităților 
importante, în vederea asigurării unui 
echilibru echitabil al obligațiilor atât pentru 
entități, cât și pentru autoritățile 
competente. Astfel, entitățile esențiale ar 
trebui să facă obiectul unui regim de 
supraveghere complet (ex ante și ex post), 
în timp ce entitățile importante ar trebui să 
facă obiectul unui regim de supraveghere 
moderat, doar ex post. Pentru cele din 
urmă, acest lucru înseamnă că entitățile 
importante nu ar trebui să documenteze în 
mod sistematic respectarea cerințelor de 
gestionare a riscurilor în materie de 
securitate cibernetică, în timp ce 
autoritățile competente ar trebui să pună în 
aplicare o abordare reactivă ex post a 
supravegherii și, prin urmare, să nu aibă o 
obligație generală de a supraveghea 
entitățile respective. În ceea ce privește 
entitățile administrației publice, 
competențele de supraveghere ar trebui să 
fie executate în conformitate cu cadrul 
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național, iar impunerea de măsuri 
adecvate de supraveghere și aplicare ar 
trebui să fie la latitudinea statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 134
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Propunere de directivă
Considerentul 78 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78a) Comisia Europeană ar trebui să 
sprijine statele membre în elaborarea de 
programe educaționale privind securitatea 
cibernetică, pentru a permite membrilor 
corpului de conducere al entităților care 
intră sub incidența prezentei directive să 
primească sau să recruteze specialiști și 
tehnicieni în domeniul securității 
cibernetice cu scopul de a se conforma 
obligațiilor care decurg din prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 135
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

(79) Ar trebui introdus un mecanism de 
evaluare inter pares, care să permită 
evaluarea de către experții desemnați de 
statele membre a punerii în aplicare a 
politicilor în materie de securitate 
cibernetică, inclusiv a nivelului 
capacităților și al resurselor de care dispun 

(79) Ar trebui introdus un mecanism de 
evaluare inter pares, care să permită 
evaluarea de către experții desemnați de 
statele membre a punerii în aplicare a 
politicilor în materie de securitate 
cibernetică, inclusiv a nivelului 
capacităților și al resurselor de care dispun 
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statele membre. statele membre. UE trebuie să asigure un 
răspuns coordonat la incidentele și crizele 
cibernetice de mare amploare și, totodată, 
să acorde asistență pentru redresare în 
urma unor astfel de atacuri cibernetice.

Or. ro

Amendamentul 136
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Considerentul 82 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(82a) Prezenta directivă nu se aplică 
organismelor Uniunii, însă acestea ar 
putea fi considerate entități esențiale sau 
importante în temeiul prezentei directive. 
În termen de [6 luni de la intrarea în 
vigoare], Comisia ar trebui să evalueze 
necesitatea de a aplica dispozițiile 
prezentei directive organismelor Uniunii 
și să prezinte, după caz, propuneri 
legislative în acest sens.

Or. en

Amendamentul 137
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilește obligațiile de gestionare 
și de raportare a riscurilor în materie de 
securitate cibernetică pentru entitățile de 
tipul celor menționate ca fiind entități 
esențiale în anexa I și entități importante în 
anexa II;

(b) stabilește obligațiile de gestionare 
și de raportare a riscurilor în materie de 
securitate cibernetică pentru entitățile de 
tipul celor menționate ca fiind entități 
esențiale în anexa I, entități importante în 
anexa II și entități ale administrației 
publice;
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Or. en

Amendamentul 138
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Protejarea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal
1. Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal în statele membre în temeiul 
prezentei directive are loc în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 2016/679 și cu 
Directiva 2002/58/CE.2. Orice prelucrare 
a datelor cu caracter personal efectuată 
de Comisie și de ENISA în temeiul 
prezentei directive are loc în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 2018/1725.

Or. en

Amendamentul 139
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă se aplică 
entităților publice și private de tipul celor 
menționate ca fiind entități esențiale în 
anexa I și entități importante în anexa II. 
Prezenta directivă nu se aplică entităților 
care se califică drept microîntreprinderi și 
întreprinderi mici în sensul Recomandării 
2003/361/CE a Comisiei28.

1. Prezenta directivă se aplică 
entităților publice și private de tipul celor 
menționate ca fiind entități esențiale în 
anexa I și entități importante în anexa II. 
Prezenta directivă nu se aplică entităților 
care se califică drept microîntreprinderi și 
întreprinderi mici în sensul Recomandării 
2003/361/CE a Comisiei28 și nici 
proiectelor cu sursă deschisă, libere și 
necomerciale. Articolul 3 alineatul (4) din 
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anexa la Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei nu se aplică.

_________________ _________________
28 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntrerinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).

28 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).

Or. en

Amendamentul 140
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă se aplică 
entităților publice și private de tipul celor 
menționate ca fiind entități esențiale în 
anexa I și entități importante în anexa II. 
Prezenta directivă nu se aplică entităților 
care se califică drept microîntreprinderi și 
întreprinderi mici în sensul Recomandării 
2003/361/CE a Comisiei28.

1. Prezenta directivă se aplică 
entităților publice și private de tipul celor 
menționate ca fiind entități esențiale în 
anexa I și entități importante în anexa II. 
Prezenta directivă nu se aplică entităților 
care se califică drept microîntreprinderi în 
sensul Recomandării 2003/361/CE a 
Comisiei28.

_________________ _________________
28 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntrerinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).

28 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).

Or. en

Amendamentul 141
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Prezenta directivă se aplică și 
entităților administrației publice 
identificate de statele membre în 
conformitate cu articolul 2a, fără a aduce 
atingere alineatului (1b).

Or. en

Amendamentul 142
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Prezenta directivă nu se aplică 
entităților administrației publice care 
desfășoară activități în domeniul 
securității publice, al apărării sau al 
securității naționale.

Or. en

Amendamentul 143
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) registrele de nume de domenii de 
prim nivel și furnizorii de servicii de 
sistem de nume de domenii (DNS) 
menționați la punctul 8 din anexa I;

eliminat

Or. en

Justificare

O abordare generică, sectorială nu este compatibilă cu domeniul de aplicare al prezentei 
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directive.

Amendamentul 144
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) entitatea este o entitate a 
administrației publice, astfel cum este 
definită la articolul 4 punctul 23;

eliminat

Or. en

Amendamentul 145
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) entitatea este singurul furnizor al 
unui serviciu într-un stat membru;

(c) entitatea este singurul furnizor al 
unui serviciu într-un stat membru sau într-
o regiune;

Or. en

Amendamentul 146
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o eventuală perturbare a serviciului 
furnizat de entitate ar putea avea un impact 
asupra siguranței publice, a securității 
publice sau a sănătății publice;

(d) o perturbare a serviciului furnizat 
de entitate ar putea avea un impact asupra 
siguranței publice, a securității publice sau 
a sănătății publice;
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Or. en

Justificare

Textul oferă criterii de evaluare; prin urmare, regula se va aplica când o perturbare ar putea 
avea un impact. Modificarea elimină dubla condiționalitate.

Amendamentul 147
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o eventuală perturbare a serviciului 
furnizat de entitate ar putea genera riscuri 
sistemice, în special pentru sectoarele în 
care o astfel de perturbare ar putea avea un 
impact transfrontalier;

(e) o perturbare a serviciului furnizat 
de entitate ar putea genera riscuri 
sistemice, în special pentru sectoarele în 
care o astfel de perturbare ar putea avea un 
impact transfrontalier;

Or. en

Justificare

Textul oferă criterii de evaluare; prin urmare, regula se va aplica când o perturbare ar putea 
avea un impact. Modificarea elimină dubla condiționalitate.

Amendamentul 148
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre întocmesc o listă a 
entităților identificate în temeiul literelor 
(b) - (f) și o transmit Comisiei până la [6 
luni de la termenul de transpunere]. Statele 
membre revizuiesc lista în mod regulat și, 
ulterior, cel puțin o dată la doi ani și, dacă 
este cazul, o actualizează.

Statele membre întocmesc o listă a 
entităților identificate în temeiul literelor 
(b) - (e) și o transmit Comisiei până la [6 
luni de la termenul de transpunere]. Statele 
membre revizuiesc lista în mod regulat și, 
ulterior, cel puțin o dată la doi ani și, dacă 
este cazul, o actualizează.

Or. en
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Amendamentul 149
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prezenta directivă se aplică fără a 
aduce atingere Directivei 2008/114/CE a 
Consiliului30 și Directivelor 2011/93/UE31 
și 2013/40/UE32 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

4. Prezenta directivă se aplică fără a 
aduce atingere Directivei 2013/40/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului32.

_________________ _________________
30 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).
31 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a 
exploatării sexuale a copiilor și a 
pornografiei infantile și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului 
(JO L 335, 17.12.2011, p. 1).
32 Directiva 2013/40/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 august 
2013 privind atacurile împotriva sistemelor 
informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 
2005/222/JAI a Consiliului (JO L 218, 
14.8.2013, p. 8).

32 Directiva 2013/40/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 august 
2013 privind atacurile împotriva sistemelor 
informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 
2005/222/JAI a Consiliului (JO L 218, 
14.8.2013, p. 8).

Or. en

Amendamentul 150
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prezenta directivă nu aduce 
atingere legislației Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal, în 
special Regulamentului (UE) 2016/679, 
Directivei (UE) 2016/680 și 
Directivei 2002/58/CE. În cazul în care 
prezenta directivă impune prelucrarea 
datelor cu caracter personal, aceasta are 
loc în conformitate cu instrumentele 
respective.

Or. en

Amendamentul 151
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Fără a aduce atingere 
articolului 346 din TFUE, informațiile 
confidențiale în conformitate cu normele 
Uniunii și cu cele naționale, precum 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 urmărit. Schimbul de informații 
păstrează confidențialitatea informațiilor 
respective și protejează securitatea și 
interesele comerciale ale entităților 
esențiale sau importante.

5. Fără a aduce atingere 
articolului 346 din TFUE, informațiile 
confidențiale în conformitate cu normele 
Uniunii și cu cele naționale, precum 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 urmărit. Schimbul de informații 
păstrează confidențialitatea informațiilor 
respective și protejează securitatea și 
interesele comerciale ale entităților 
esențiale, ale entităților importante sau ale 
entităților administrației publice.

Or. en

Amendamentul 152
Pernando Barrena Arza
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Fără a aduce atingere articolului 
346 din TFUE, informațiile confidențiale 
în conformitate cu normele Uniunii și cu 
cele naționale, precum 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 
urmărit. Schimbul de informații păstrează 
confidențialitatea informațiilor respective 
și protejează securitatea și interesele 
comerciale ale entităților esențiale sau 
importante.

5. Fără a aduce atingere articolului 
346 din TFUE, informațiile confidențiale 
în conformitate cu normele Uniunii și cu 
cele naționale, precum 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 
necesare pentru scopul urmărit. Schimbul 
de informații păstrează confidențialitatea 
informațiilor respective și protejează 
securitatea și interesele entităților esențiale 
sau importante.

Or. en

Amendamentul 153
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal, entitățile 
esențiale și importante, precum și 
autoritățile competente, CERT și CSIRT 
prelucrează datele cu caracter personal în 
măsura în care acest lucru este strict 
necesar și proporțional în scopul 
asigurării securității rețelelor și a 
informațiilor, în conformitate cu 
obligațiile prevăzute în prezenta directivă. 
În cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal este necesară în scopul 
securității cibernetice și al securității 
rețelelor și a informațiilor în conformitate 
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cu dispozițiile prevăzute la articolul 18 și 
la articolul 20 din directivă, inclusiv cu 
dispozițiile prevăzute la articolul 23, 
prelucrarea respectivă este considerată 
necesară pentru respectarea unei obligații 
legale în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 
(UE) 2016/679.

Or. ro

Justificare

Clarificarea temeiului juridic în temeiul Regulamentul (UE) 2016/679 pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal în cazul în care există obligația de a respecta cerințele 
prevăzute de dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul 154
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. În ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal de la 
entitățile esențiale care furnizează servicii 
de rețele publice de comunicații 
electronice sau de comunicații electronice 
accesibile publicului menționate la 
punctul 8 din anexa I și la alineatul (1) 
litera (a) punctul (i), o astfel de prelucrare 
a datelor cu caracter personal necesară 
pentru a asigura securitatea rețelelor și a 
informațiilor trebuie să fie în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute în 
Directiva 2002/58/CE.

Or. ro

Justificare

Clarificarea temeiului juridic în temeiul Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor electronice) pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal de la entitățile care furnizează servicii de rețele de comunicații publice sau 
comunicații electronice accesibile publicului, care intră în domeniul de aplicare al prezentei 
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directive.

Amendamentul 155
Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Până la 31 decembrie 2021, 
Comisia publică o propunere legislativă 
care să includă instituțiile, organele, 
oficiile și agențiile Uniunii în cadrul 
general de securitate cibernetică la nivelul 
întregii UE, în vederea realizării unui 
nivel uniform de protecție prin norme 
coerente și omogene.

Or. en

Justificare

Avizul AEPD.

Amendamentul 156
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Prezenta directivă trebuie aplicată 
în deplină conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
nu modifică și nu completează dispozițiile 
acestuia.

Or. en
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Amendamentul 157
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Identificarea entităților administrației 

publice
1. Până la [data], statele membre pot 
identifica entitățile administrației publice 
stabilite pe teritoriul lor.
2. Criteriile pentru identificarea 
progresivă a entităților administrației 
publice sunt următoarele:
(a) a fost înființată în scopul satisfacerii 
unor nevoi de interes general și nu are 
caracter industrial sau comercial;
(b) este finanțată, în cea mai mare parte, 
de stat, de autoritatea regională sau de 
alte organisme de drept public; sau face 
obiectul unui control de gestiune din 
partea autorităților sau a organismelor 
respective; sau are un consiliu de 
administrație, de conducere sau de 
supraveghere ai cărui membri sunt 
desemnați în proporție de peste 50 % de 
stat, de autoritățile regionale sau de alte 
organisme de drept public;
(c) are competența de a adresa 
persoanelor fizice sau juridice decizii 
administrative sau de reglementare care le 
afectează drepturile în ceea ce privește 
circulația transfrontalieră a persoanelor, 
mărfurilor, serviciilor sau capitalurilor.
3. Lista entităților administrației publice 
identificate în conformitate cu prezentul 
articol este revizuită și, după caz, 
actualizată de către statele membre, 
atunci când este necesar.
4. Statele membre informează Comisia cu 
privire la rezultatul procesului de 
identificare a entităților administrației 
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publice în conformitate cu prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 158
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) „reprezentant” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune care este desemnată în mod explicit 
să acționeze în numele i) unui furnizor de 
servicii DNS, al unui registru de nume de 
domenii de prim nivel (TLD), al unui 
furnizor de servicii de cloud computing, al 
unui furnizor de servicii de centre de date, 
al unui furnizor de rețele de furnizare de 
conținut, astfel cum se menționează la 
punctul 8 din anexa I sau ii) al entităților 
menționate la punctul 6 din anexa II care 
nu sunt stabilite în Uniune, căreia i se poate 
adresa o autoritate națională competentă 
sau o CSIRT în locul entității în ceea ce 
privește obligațiile entității respective în 
temeiul prezentei directive;

(9) „reprezentant” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune care este desemnată în mod explicit 
să acționeze în numele i) unui furnizor de 
servicii de cloud computing, al unui 
furnizor de servicii de centre de date, al 
unui furnizor de rețele de furnizare de 
conținut, astfel cum se menționează la 
punctul 8 din anexa I sau ii) al entităților 
menționate la punctul 6 din anexa II care 
nu sunt stabilite în Uniune, căreia i se poate 
adresa o autoritate națională competentă 
sau o CSIRT în locul entității în ceea ce 
privește obligațiile entității respective în 
temeiul prezentei directive;

Or. en

Amendamentul 159
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „internet exchange point (IXP)” 
înseamnă o structură de rețea care 
permite interconectarea a mai mult de 

eliminat
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două rețele independente (sisteme 
autonome), în special în scopul facilitării 
schimbului de trafic de internet; un IXP 
furnizează interconectare doar pentru 
sisteme autonome; un IXP nu necesită 
trecerea printr-un al treilea sistem 
autonom a traficului de internet dintre o 
pereche oarecare de sisteme autonome 
participante și nici nu modifică sau 
afectează într-un alt mod acest trafic;

Or. en

Amendamentul 160
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „furnizor de servicii DNS” 
înseamnă o entitate care furnizează 
servicii de rezoluție a numelor de domenii 
recursive sau cu autoritate utilizatorilor 
finali de internet și altor furnizori de 
servicii DNS;

eliminat

Or. en

Amendamentul 161
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „registru de nume de domenii de 
prim nivel” înseamnă o entitate căreia i s-
a delegat un anumit domeniu de prim 
nivel (top–level domain –TLD) și care este 
responsabilă cu administrarea TLD-ului, 

eliminat
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inclusiv cu înregistrarea numelor de 
domenii în cadrul TLD-ului și cu 
exploatarea tehnică a TLD-ului, în 
special cu exploatarea serverelor sale de 
nume, cu întreținerea bazelor sale de date 
și cu distribuirea fișierelor zonale TLD 
între serverele de nume;

Or. en

Justificare

Alinierea textului la modificările aduse domeniului de aplicare. Faptul că a fost necesară 
definirea acestui termen demonstrează necesitatea unei legislații sectoriale specifice.

Amendamentul 162
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) „platformă de servicii de 
socializare în rețea” înseamnă o 
platformă care le permite utilizatorilor 
finali să se conecteze, să partajeze, să 
descopere și să comunice între ei prin 
intermediul mai multor dispozitive, în 
special prin chat, postări, materiale video 
și recomandări;

eliminat

Or. en

Amendamentul 163
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 23 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) „entitate a administrației publice” 
înseamnă o entitate dintr-un stat membru 
care îndeplinește următoarele criterii:

(23) „entitate a administrației publice” 
înseamnă o entitate dintr-un stat membru 
care a fost identificată de statul membru 
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în conformitate cu articolul 2a;

Or. en

Amendamentul 164
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 23 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a fost înființată în scopul 
satisfacerii unor nevoi de interes general 
și nu are caracter industrial sau 
comercial;

eliminat

Or. en

Amendamentul 165
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 23 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) are personalitate juridică; eliminat

Or. en

Amendamentul 166
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 23 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) este finanțată, în cea mai mare 
parte, de stat, de autoritatea regională sau 
de alte organisme de drept public; sau 
face obiectul unui control de gestiune din 

eliminat
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partea autorităților sau a organismelor 
respective; sau are un consiliu de 
administrație, de conducere sau de 
supraveghere ai cărui membri sunt 
desemnați în proporție de peste 50 % de 
stat, de autoritățile regionale sau de alte 
organisme de drept public;

Or. en

Amendamentul 167
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 23 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) are competența de a adresa 
persoanelor fizice sau juridice decizii 
administrative sau de reglementare care le 
afectează drepturile în ceea ce privește 
circulația transfrontalieră a persoanelor, 
mărfurilor, serviciilor sau capitalurilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 168
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – alineatul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt excluse entitățile administrației 
publice care desfășoară activități în 
domeniul securității publice, al aplicării 
legii, al apărării sau al securității 
naționale.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 169
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o evaluare a nivelului general de 
conștientizare în domeniul securității 
cibernetice în rândul cetățenilor, precum 
și a nivelului general de securitate al 
dispozitivelor conectate ale 
consumatorilor;

Or. en

Justificare

Securitatea se referă și la conștientizarea de către utilizatori și la nivelul de securitate al 
dispozitivelor conectate ale consumatorilor. Dispozitivele conectate ale consumatorilor pot fi 
elemente în atacurile DDoS (Distributed Denial of Service), prin urmare nivelul de pregătire 
al cetățenilor și al dispozitivelor introduse în comun pe piață este un indicator important al 
riscurilor. Raportarea este legată de articolul 5 alineatul (2) litera (e), care impune măsuri 
de sensibilizare.

Amendamentul 170
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o politică ce abordează securitatea 
cibernetică în lanțul de aprovizionare 
pentru produsele și serviciile TIC utilizate 
de entitățile esențiale și importante pentru 
furnizarea serviciilor lor;

(a) o politică ce abordează securitatea 
cibernetică în lanțul de aprovizionare 
pentru produsele și serviciile TIC utilizate 
de entitățile esențiale, de cele importante și 
de cele ale administrației publice pentru 
furnizarea serviciilor lor;

Or. en

Amendamentul 171
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Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orientări privind includerea și 
specificarea cerințelor legate de securitatea 
cibernetică pentru produsele și serviciile 
TIC în cadrul achizițiilor publice;

(b) orientări privind includerea și 
specificarea cerințelor legate de securitatea 
cibernetică pentru produsele și serviciile 
TIC în cadrul achizițiilor publice, inclusiv 
cerințele de criptare și promovarea 
utilizării produselor de securitate 
cibernetică cu sursă deschisă, dar fără a 
se limita la acestea;

Or. en

Justificare

Deși se acordă flexibilitate statelor membre, este introdus un anumit nivel de orientare.

Amendamentul 172
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o politică legată de susținerea 
utilizării datelor deschise și a sursei 
deschise în cadrul securității prin 
transparență;

Or. en

Justificare

Pentru sprijinirea unui peisaj de atenuare a amenințărilor diverse.

Amendamentul 173
Patryk Jaki
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o politică de promovare a 
confidențialității și securității datelor cu 
caracter personal ale utilizatorilor de 
servicii online;

Or. en

Justificare

Securitatea cibernetică nu se referă doar la asigurarea funcționalității rețelei, ci și la 
protejarea utilizatorilor acesteia.

Amendamentul 174
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Olivier Chastel, Moritz Körner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o politică educațională pentru 
elaborarea unor programe de formare în 
domeniul securității cibernetice cu scopul 
de a asigura specialiști și tehnicieni 
pentru entități;

Or. en

Amendamentul 175
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o politică de sprijinire a instituțiilor 
academice și de cercetare în vederea 
dezvoltării unor instrumente de securitate 
cibernetică și a unei infrastructuri de rețea 

(f) o politică de sprijinire a instituțiilor 
academice și de cercetare în vederea 
dezvoltării unor instrumente de securitate 
cibernetică și a unei infrastructuri de rețea 
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securizate; securizate, inclusiv politici specifice care 
abordează aspecte legate de reprezentarea 
și echilibrul de gen în domeniile 
menționate anterior;

Or. ro

Amendamentul 176
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o politică de sprijinire a instituțiilor 
academice și de cercetare în vederea 
dezvoltării unor instrumente de securitate 
cibernetică și a unei infrastructuri de rețea 
securizate;

(f) o politică de sprijinire a instituțiilor 
de învățământ, în special a instituțiilor 
academice și de cercetare în vederea 
dezvoltării și implementării unor 
instrumente de securitate cibernetică și a 
unei infrastructuri de rețea securizate;

Or. en

Amendamentul 177
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) desfășurarea unor proiecte de 
cercetare care să contribuie la strategia 
națională de securitate cibernetică, în 
vederea menținerii unui nivel cât mai 
ridicat de securitate cibernetică.

Or. ro

Amendamentul 178
Peter Kofod
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o politică care răspunde nevoilor 
specifice ale IMM-urilor, în special ale 
celor excluse din domeniul de aplicare al 
prezentei directive, în ceea ce privește 
orientările și sprijinul pentru îmbunătățirea 
rezilienței acestora la amenințările la 
adresa securității cibernetice.

(h) o politică care răspunde nevoilor 
specifice ale IMM-urilor, în special ale 
celor excluse din domeniul de aplicare al 
prezentei directive, în ceea ce privește 
orientările și sprijinul pentru îmbunătățirea 
rezilienței acestora la amenințările la 
adresa securității cibernetice și ținând cont 
deopotrivă de capacitatea lor de a 
răspunde la astfel de amenințări.

Or. en

Amendamentul 179
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. ENISA creează și menține un 
registru european al vulnerabilităților. În 
acest scop, ENISA instituie și menține 
sisteme, politici și proceduri de informare 
adecvate, în special pentru a permite 
entităților importante și esențiale și 
furnizorilor acestora de rețele și sisteme 
informatice să divulge și să înregistreze 
vulnerabilitățile prezente în produsele TIC 
sau serviciile TIC, precum și să ofere acces 
tuturor părților interesate la informațiile 
privind vulnerabilitățile conținute în 
registru. Registrul include, în special, 
informații care descriu vulnerabilitatea, 
produsul TIC sau serviciile TIC afectate și 
gravitatea vulnerabilității în ceea ce 
privește circumstanțele în care aceasta 
poate fi exploatată, disponibilitatea unor 
corecții conexe și, dacă astfel de corecții nu 
sunt disponibile, orientări adresate 

2. ENISA creează și menține un 
registru european al vulnerabilităților. În 
acest scop, ENISA instituie și menține 
sisteme, politici și proceduri de informare 
adecvate, în special pentru a permite 
entităților importante și esențiale și 
furnizorilor acestora de rețele și sisteme 
informatice să divulge și să înregistreze 
vulnerabilitățile prezente în produsele TIC 
sau serviciile TIC, precum și să ofere acces 
tuturor părților interesate la informațiile 
privind vulnerabilitățile conținute în 
registru. Registrul include, în special, 
informații care descriu vulnerabilitatea, 
produsul TIC sau serviciile TIC afectate și 
gravitatea vulnerabilității în ceea ce 
privește circumstanțele în care aceasta 
poate fi exploatată, disponibilitatea unor 
corecții conexe și, dacă astfel de corecții nu 
sunt disponibile, orientări adresate 
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utilizatorilor de produse și servicii 
vulnerabile cu privire la modul în care pot 
fi atenuate riscurile care rezultă din 
vulnerabilitățile divulgate.

utilizatorilor de produse și servicii 
vulnerabile cu privire la modul în care pot 
fi atenuate riscurile care rezultă din 
vulnerabilitățile divulgate. Pentru a 
asigura securitatea și accesibilitatea 
informațiilor, măsurile de securitate 
cibernetică de ultimă generație sunt 
însoțite de seturi de date cu citire 
automată și de interfețele corespunzătoare 
(interfețe de programare a aplicațiilor).

Or. en

Amendamentul 180
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. ENISA creează și menține un 
registru european al vulnerabilităților. În 
acest scop, ENISA instituie și menține 
sisteme, politici și proceduri de informare 
adecvate, în special pentru a permite 
entităților importante și esențiale și 
furnizorilor acestora de rețele și sisteme 
informatice să divulge și să înregistreze 
vulnerabilitățile prezente în produsele TIC 
sau serviciile TIC, precum și să ofere acces 
tuturor părților interesate la informațiile 
privind vulnerabilitățile conținute în 
registru. Registrul include, în special, 
informații care descriu vulnerabilitatea, 
produsul TIC sau serviciile TIC afectate și 
gravitatea vulnerabilității în ceea ce 
privește circumstanțele în care aceasta 
poate fi exploatată, disponibilitatea unor 
corecții conexe și, dacă astfel de corecții nu 
sunt disponibile, orientări adresate 
utilizatorilor de produse și servicii 
vulnerabile cu privire la modul în care pot 
fi atenuate riscurile care rezultă din 
vulnerabilitățile divulgate.

2. ENISA creează și menține un 
registru european al vulnerabilităților. În 
acest scop, ENISA instituie și menține 
sisteme, politici și proceduri de informare 
adecvate, în special pentru a permite 
entităților importante, celor esențiale și 
celor ale administrației publice, precum și 
furnizorilor acestora de rețele și sisteme 
informatice să divulge și să înregistreze 
vulnerabilitățile prezente în produsele TIC 
sau serviciile TIC, precum și să ofere acces 
tuturor părților interesate la informațiile 
privind vulnerabilitățile conținute în 
registru. Registrul include, în special, 
informații care descriu vulnerabilitatea, 
produsul TIC sau serviciile TIC afectate și 
gravitatea vulnerabilității în ceea ce 
privește circumstanțele în care aceasta 
poate fi exploatată, disponibilitatea unor 
corecții conexe și, dacă astfel de corecții nu 
sunt disponibile, orientări adresate 
utilizatorilor de produse și servicii 
vulnerabile cu privire la modul în care pot 
fi atenuate riscurile care rezultă din 
vulnerabilitățile divulgate.
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Or. en

Amendamentul 181
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. ENISA creează și menține un 
registru european al vulnerabilităților. În 
acest scop, ENISA instituie și menține 
sisteme, politici și proceduri de informare 
adecvate, în special pentru a permite 
entităților importante și esențiale și 
furnizorilor acestora de rețele și sisteme 
informatice să divulge și să înregistreze 
vulnerabilitățile prezente în produsele TIC 
sau serviciile TIC, precum și să ofere acces 
tuturor părților interesate la informațiile 
privind vulnerabilitățile conținute în 
registru. Registrul include, în special, 
informații care descriu vulnerabilitatea, 
produsul TIC sau serviciile TIC afectate și 
gravitatea vulnerabilității în ceea ce 
privește circumstanțele în care aceasta 
poate fi exploatată, disponibilitatea unor 
corecții conexe și, dacă astfel de corecții nu 
sunt disponibile, orientări adresate 
utilizatorilor de produse și servicii 
vulnerabile cu privire la modul în care pot 
fi atenuate riscurile care rezultă din 
vulnerabilitățile divulgate.

2. ENISA creează și menține un 
registru european al vulnerabilităților. În 
acest scop, ENISA instituie și menține 
sisteme, politici și proceduri de informare 
adecvate, în special pentru a permite 
entităților importante și esențiale și 
furnizorilor acestora de rețele și sisteme 
informatice să divulge și să înregistreze 
vulnerabilitățile prezente în produsele TIC 
sau serviciile TIC, precum și să ofere acces 
publicului la informațiile privind 
vulnerabilitățile conținute în registru. 
Registrul include, în special, informații 
care descriu vulnerabilitatea, produsul TIC 
sau serviciile TIC afectate și gravitatea 
vulnerabilității în ceea ce privește 
circumstanțele în care aceasta poate fi 
exploatată, disponibilitatea unor corecții 
conexe și, dacă astfel de corecții nu sunt 
disponibile, orientări adresate utilizatorilor 
de produse și servicii vulnerabile cu privire 
la modul în care pot fi atenuate riscurile 
care rezultă din vulnerabilitățile divulgate.

Or. en

Amendamentul 182
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) obiectivele măsurilor și ale 
activităților naționale de pregătire;

(a) obiectivele măsurilor și ale 
activităților de pregătire naționale, 
regionale și transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 183
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că 
fiecare echipă CSIRT dispune de o 
infrastructură de comunicare și de 
informații adecvată, sigură și rezilientă 
pentru a face schimb de informații cu 
entitățile esențiale și importante și cu alte 
părți interesate relevante. În acest scop, 
statele membre se asigură că echipele 
CSIRT contribuie la implementarea unor 
instrumente securizate de schimb de 
informații.

3. Statele membre se asigură că 
fiecare echipă CSIRT dispune de o 
infrastructură de comunicare și de 
informații adecvată, sigură și rezilientă 
pentru a face schimb de informații cu 
entitățile esențiale, cu entitățile importante 
și cu cele ale administrației publice, 
precum și cu alte părți interesate relevante. 
În acest scop, statele membre se asigură că 
echipele CSIRT contribuie la 
implementarea unor instrumente securizate 
de schimb de informații.

Or. en

Amendamentul 184
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Echipele CSIRT cooperează și, 
după caz, fac schimb de informații 
relevante în conformitate cu articolul 26 cu 
comunități sectoriale sau transsectoriale de 
încredere formate din entități esențiale și 
importante.

4. Echipele CSIRT cooperează și, 
după caz, fac schimb de informații 
relevante în conformitate cu articolul 26 cu 
comunități sectoriale sau transsectoriale de 
încredere formate din entități esențiale, 
cele importante și cele ale administrației 
publice.
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Or. en

Amendamentul 185
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea unor mecanisme de 
avertizare timpurii, alerte, anunțuri și 
diseminare de informații către entitățile 
esențiale și importante, precum și către alte 
părți interesate relevante cu privire la 
amenințările cibernetice, vulnerabilități și 
incidente;

(b) asigurarea unor mecanisme de 
avertizare timpurii, alerte, anunțuri și 
diseminare de informații către entitățile 
esențiale, către cele importante și către 
cele ale administrației publice, precum și 
către alte părți interesate relevante cu 
privire la amenințările cibernetice, 
vulnerabilități și incidente;

Or. en

Amendamentul 186
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizarea, la cererea unei entități, 
a unei scanări proactive a rețelei și a 
sistemelor informatice utilizate pentru 
furnizarea serviciilor lor;

eliminat

Or. en

Justificare

Conform criticilor aduse de AEPD, propunerea nu reușește să delimiteze tipurile de scanare 
proactivă care pot fi solicitate de la echipele CSIRT și nici să identifice principalele categorii 
de date cu caracter personal implicate. Există riscul ca sistemele de „scanare proactivă” să 
permită colectarea și analiza sistematică a datelor cu caracter personal și/sau a datelor de 
comunicații electronice de către echipele CSIRT.
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Amendamentul 187
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizarea, la cererea unei entități, a 
unei scanări proactive a rețelei și a 
sistemelor informatice utilizate pentru 
furnizarea serviciilor lor;

(e) furnizarea, la cererea unei entități, a 
unei scanări proactive a rețelei și a 
sistemelor informatice utilizate pentru 
furnizarea serviciilor lor. În contextul unei 
astfel de scanări, prelucrarea datelor cu 
caracter personal se limitează la ceea ce 
este strict necesar și, în orice caz, la 
adresele IP și la URL-uri;

Or. en

Amendamentul 188
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că fie 
autoritățile lor competente, fie echipele lor 
CSIRT primesc notificări privind 
incidentele, amenințările cibernetice 
semnificative și incidentele evitate la limită 
comunicate în temeiul prezentei directive. 
În cazul în care un stat membru decide ca 
echipele sale CSIRT să nu primească 
notificări, acestora li se acordă, în măsura 
necesară pentru a-și îndeplini atribuțiile, 
acces la datele privind incidentele 
notificate de entitățile esențiale sau 
importante, în temeiul articolului 20.

2. Statele membre se asigură că fie 
autoritățile lor competente, fie echipele lor 
CSIRT primesc notificări privind 
incidentele, amenințările cibernetice 
semnificative și incidentele evitate la limită 
comunicate în temeiul prezentei directive. 
În cazul în care un stat membru decide ca 
echipele sale CSIRT să nu primească 
notificări, acestora li se acordă, în măsura 
necesară pentru a-și îndeplini atribuțiile, 
acces la datele privind incidentele 
notificate de entitățile esențiale, de cele 
importante sau de cele ale administrației 
publice, în temeiul articolului 20.

Or. en

Amendamentul 189
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Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Grupul de cooperare este format din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
Comisiei și ai ENISA. Serviciul European 
de Acțiune Externă participă la activitățile 
grupului de cooperare în calitate de 
observator. Autoritățile europene de 
supraveghere (AES) în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (5) litera (c) din 
Regulamentul (UE) XXXX/XXXX 
[Regulamentul DORA] pot participa la 
activitățile grupului de cooperare.

3. Grupul de cooperare este format din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
Comisiei și ai ENISA. Autoritățile 
europene de supraveghere (AES) în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (5) 
litera (c) din Regulamentul (UE) 
XXXX/XXXX [Regulamentul DORA] pot 
participa la activitățile grupului de 
cooperare.

Or. en

Amendamentul 190
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Olivier Chastel, Moritz Körner

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Grupul de cooperare este format din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
Comisiei și ai ENISA. Serviciul European 
de Acțiune Externă participă la activitățile 
grupului de cooperare în calitate de 
observator. Autoritățile europene de 
supraveghere (AES) în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (5) litera (c) din 
Regulamentul (UE) XXXX/XXXX 
[Regulamentul DORA] pot participa la 
activitățile grupului de cooperare.

3. Grupul de cooperare este format din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
Comisiei și ai ENISA. Serviciul European 
de Acțiune Externă și Centrul european de 
combatere a criminalității informatice din 
cadrul Europol participă la activitățile 
grupului de cooperare în calitate de 
observator. Autoritățile europene de 
supraveghere (AES) în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (5) litera (c) din 
Regulamentul (UE) XXXX/XXXX 
[Regulamentul DORA] pot participa la 
activitățile grupului de cooperare.

Or. en
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Amendamentul 191
Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Grupul de cooperare este format din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
Comisiei și ai ENISA. Serviciul European 
de Acțiune Externă participă la activitățile 
grupului de cooperare în calitate de 
observator. Autoritățile europene de 
supraveghere (AES) în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (5) litera (c) din 
Regulamentul (UE) XXXX/XXXX 
[Regulamentul DORA] pot participa la 
activitățile grupului de cooperare.

3. Grupul de cooperare este format din 
reprezentanți ai statelor membre, ai 
Comisiei, ai ENISA și ai CEPD. Serviciul 
European de Acțiune Externă participă la 
activitățile grupului de cooperare în calitate 
de observator. Autoritățile europene de 
supraveghere (AES) în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (5) litera (c) din 
Regulamentul (UE) XXXX/XXXX 
[Regulamentul DORA] pot participa la 
activitățile grupului de cooperare.

Or. en

Justificare

Un reprezentant al CEPD ar trebui să fie membru (nu numai observator) al grupului de 
cooperare, date fiind atribuțiile acestui grup și eventuala legătură cu cadrul de protecție a 
datelor.

Amendamentul 192
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

După caz, grupul de cooperare poate invita 
să participe la lucrările sale reprezentanți ai 
părților interesate relevante.

După caz, Grupul de cooperare invită să 
participe la lucrările sale reprezentanți ai 
părților interesate relevante, ai mediului 
academic și ai societății civile.

Or. en

Amendamentul 193
Pernando Barrena Arza



AM\1235509RO.docx 73/103 PE695.133v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Grupul de cooperare se reunește 
periodic și cel puțin o dată pe an cu Grupul 
privind reziliența entităților critice instituit 
în temeiul Directivei (UE) XXXX/XXXX 
[Directiva privind reziliența entităților 
critice] pentru a promova cooperarea 
strategică și schimbul de informații.

8. Grupul de cooperare se reunește 
periodic și cel puțin o dată pe an cu Grupul 
privind reziliența entităților critice instituit 
în temeiul Directivei (UE) XXXX/XXXX 
[Directiva privind reziliența entităților 
critice] pentru a coopera și pentru a face 
schimb de informații.

Or. en

Amendamentul 194
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Olivier Chastel, Moritz Körner

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Rețeaua CSIRT este formată din 
reprezentanți ai echipelor CSIRT ale 
statelor membre și ai CERT-UE. Comisia 
participă la rețeaua CSIRT în calitate de 
observator. ENISA asigură secretariatul și 
sprijină activ cooperarea între echipele 
CSIRT.

2. Rețeaua CSIRT este formată din 
reprezentanți ai echipelor CSIRT ale 
statelor membre și ai CERT-UE. Comisia 
și Centrul european de combatere a 
criminalității informatice din cadrul 
Europol participă la rețeaua CSIRT în 
calitate de observator. ENISA asigură 
secretariatul și sprijină activ cooperarea 
între echipele CSIRT.

Or. en

Amendamentul 195
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Olivier Chastel, Moritz Körner

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

2. UE - CyCLONe este formată din 
reprezentanți ai autorităților de gestionare a 
crizelor din statele membre desemnați în 
conformitate cu articolul 7, reprezentanți ai 
Comisiei și ai ENISA. ENISA asigură 
secretariatul rețelei și sprijină schimbul 
securizat de informații.

2. UE - CyCLONe este formată din 
reprezentanți ai autorităților de gestionare a 
crizelor din statele membre desemnați în 
conformitate cu articolul 7, reprezentanți ai 
Comisiei și ai ENISA. Centrul european 
de combatere a criminalității informatice 
din cadrul Europol participă la activitățile 
UE-CyCLONe în calitate de observator. 
ENISA asigură secretariatul rețelei și 
sprijină schimbul securizat de informații.

Or. en

Amendamentul 196
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. UE-CyCLONe prezintă periodic 
rapoarte grupului de cooperare cu privire la 
amenințările, incidentele și tendințele 
cibernetice, concentrându-se în special pe 
impactul acestora asupra entităților 
esențiale și importante.

5. UE-CyCLONe prezintă periodic 
rapoarte grupului de cooperare cu privire la 
incidentele de mare amploare, 
concentrându-se în special pe impactul 
acestora asupra entităților esențiale, a celor 
importante și a celor ale administrației 
publice.

Or. en

Amendamentul 197
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. UE-CyCLONe cooperează cu 
rețeaua CSIRT pe baza modalităților 
procedurale convenite.

6. UE-CyCLONe cooperează cu 
rețeaua CSIRT pe baza modalităților 
procedurale convenite și cu asigurarea 
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respectării legii în cadrul Protocolului UE 
privind răspunsul în caz de urgență al 
autorităților de aplicare a legii.

Or. en

Amendamentul 198
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. ENISA elaborează, în cooperare cu 
Comisia, un raport bienal privind situația în 
materie de securitate cibernetică în Uniune. 
Raportul include, în special, o evaluare a 
următoarelor elemente:

1. ENISA elaborează, în cooperare cu 
Comisia, un raport bienal privind situația în 
materie de securitate cibernetică în Uniune. 
Raportul este furnizat într-un format 
citibil automat și include, în special, o 
evaluare a următoarelor elemente:

Or. en

Amendamentul 199
Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. ENISA elaborează, în cooperare cu 
Comisia, un raport bienal privind situația 
în materie de securitate cibernetică în 
Uniune. Raportul include, în special, o 
evaluare a următoarelor elemente:

1. ENISA elaborează, în cooperare cu 
Comisia, un raport anual privind situația în 
materie de securitate cibernetică în Uniune. 
Raportul include, în special, o evaluare a 
următoarelor elemente:

Or. en

Amendamentul 200
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o prezentare de ansamblu a 
nivelului general de conștientizare în 
domeniul cibernetic și de utilizare a 
securității cibernetice în rândul 
cetățenilor, precum și a nivelului general 
de securitate a dispozitivelor conectate 
orientate către consumatori, introduse pe 
piața Uniunii.

Or. en

Justificare

Justificare: trebuie reglementate toate riscurile și vulnerabilitățile.

Amendamentul 201
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
organele de conducere ale entităților 
esențiale și importante aprobă măsurile de 
gestionare a riscurilor în materie de 
securitate cibernetică luate de entitățile 
respective pentru a se conforma 
articolului 18, supraveghează punerea în 
aplicare a acestora și sunt responsabile 
pentru nerespectarea de către entități a 
obligațiilor care le revin în temeiul 
prezentului articol.

1. Statele membre se asigură că 
organele de conducere ale entităților 
esențiale, ale entităților importante și ale 
entităților administrației publice aprobă 
măsurile de gestionare a riscurilor în 
materie de securitate cibernetică luate de 
entitățile respective pentru a se conforma 
articolului 18, supraveghează punerea în 
aplicare a acestora și sunt responsabile 
pentru nerespectarea de către entități a 
obligațiilor care le revin în temeiul 
prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 202
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Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
membrii organului de conducere urmează, 
în mod regulat, cursuri de formare 
specifice pentru a dobândi suficiente 
cunoștințe și competențe în vederea 
identificării și a evaluării riscurilor și a 
practicilor de gestionare în materie de 
securitate cibernetică, precum și a 
impactului acestora asupra operațiunilor pe 
care le desfășoară entitatea.

2. Statele membre se asigură că 
membrii organului de conducere și 
specialiștii cu atribuții în materie de 
securitate cibernetică urmează, în mod 
regulat, cursuri de formare specifice pentru 
a dobândi suficiente cunoștințe și 
competențe în vederea identificării și a 
evaluării riscurilor și a practicilor de 
gestionare în materie de securitate 
cibernetică, precum și a impactului 
acestora asupra operațiunilor pe care le 
desfășoară entitatea.

Or. en

Amendamentul 203
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile esențiale și importante iau măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate și 
proporționale pentru a gestiona riscurile la 
adresa securității rețelelor și a sistemelor 
informatice pe care entitățile respective le 
utilizează pentru a furniza servicii. Ținând 
seama de cele mai avansate cunoștințe în 
domeniu, măsurile respective asigură un 
nivel de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice adecvat riscului 
prezentat.

1. Statele membre se asigură că 
entitățile esențiale și importante iau măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate și 
proporționale pentru a gestiona riscurile la 
adresa securității cibernetice a rețelelor și a 
sistemelor informatice utilizate pentru a 
furniza servicii și în vederea garantării 
continuității acestor servicii și a 
gestionării riscurilor la adresa drepturilor 
persoanelor în contextul prelucrării 
datelor cu caracter personal ale acestora. 
Ținând seama de cele mai avansate 
cunoștințe în domeniu, măsurile respective 
asigură un nivel de securitate cibernetică a 
rețelelor și a sistemelor informatice adecvat 
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riscului prezentat.

Or. en

Amendamentul 204
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile esențiale și importante iau măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate și 
proporționale pentru a gestiona riscurile la 
adresa securității rețelelor și a sistemelor 
informatice pe care entitățile respective le 
utilizează pentru a furniza servicii. Ținând 
seama de cele mai avansate cunoștințe în 
domeniu, măsurile respective asigură un 
nivel de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice adecvat riscului 
prezentat.

1. Statele membre se asigură că 
entitățile esențiale, cele importante și cele 
ale administrației publice iau măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate și 
proporționale pentru a gestiona riscurile la 
adresa securității rețelelor și a sistemelor 
informatice pe care entitățile respective le 
utilizează pentru a furniza servicii. Ținând 
seama de cele mai avansate cunoștințe în 
domeniu, măsurile respective asigură un 
nivel de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice adecvat riscului 
prezentat.

Or. en

Amendamentul 205
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) utilizarea criptografiei și a criptării. (g) utilizarea criptografiei și a unui 
grad ridicat de criptare.

Or. en

Justificare

Trebuie să sprijinim investițiile în tehnologie de ultimă generație.
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Amendamentul 206
Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că, 
atunci când au în vedere luarea măsurilor 
adecvate menționate la alineatul (2) litera 
(d), entitățile iau în considerare 
vulnerabilitățile specifice fiecărui prestator 
și furnizor de servicii, precum și calitatea 
generală a produselor și a practicilor în 
materie de securitate cibernetică ale 
prestatorilor și furnizorilor lor de servicii, 
inclusiv procedurile lor securizate de 
dezvoltare.

3. Statele membre se asigură că, 
atunci când au în vedere luarea măsurilor 
adecvate și proporționale menționate la 
alineatul (2) litera (d), entitățile iau în 
considerare vulnerabilitățile specifice 
fiecărui prestator și furnizor de servicii, 
precum și calitatea generală a produselor și 
a practicilor în materie de securitate 
cibernetică ale prestatorilor și furnizorilor 
lor de servicii, inclusiv procedurile lor 
securizate de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 207
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Statele membre acordă 
utilizatorului unei rețele și al unui sistem 
informatic furnizat de o entitate esențială 
sau importantă dreptul de a obține de la 
entitatea respectivă informații cu privire 
la măsurile tehnice și organizatorice 
existente pentru a gestiona riscurile 
prezentate pentru securitatea rețelei și a 
sistemelor informatice. Statele membre 
definesc limitările acestui drept.

Or. en
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Justificare

Securitate prin transparență.

Amendamentul 208
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Grupul de cooperare, în cooperare 
cu Comisia și ENISA, poate efectua 
evaluări coordonate ale riscurilor în 
materie de securitate ale anumitor lanțuri 
de aprovizionare ale serviciilor, sistemelor 
sau produselor TIC critice, ținând seama de 
factorii de risc de natură tehnică și, după 
caz, care nu sunt de natură tehnică.

1. Grupul de cooperare, în cooperare 
cu Comisia și ENISA, efectuează evaluări 
coordonate ale riscurilor în materie de 
securitate ale anumitor lanțuri de 
aprovizionare ale serviciilor, sistemelor sau 
produselor TIC critice, ținând seama de 
factorii de risc de natură tehnică și, după 
caz, care nu sunt de natură tehnică.

Or. en

Amendamentul 209
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner, Olivier Chastel

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia, după consultarea grupului 
de cooperare și a ENISA, identifică 
serviciile, sistemele sau produsele TIC 
critice specifice care pot face obiectul 
evaluării coordonate a riscurilor 
menționate la alineatul (1).

2. Comisia, după consultarea grupului 
de cooperare, a Comitetului european 
pentru protecția datelor și a ENISA, 
identifică serviciile, sistemele sau 
produsele TIC critice specifice care pot 
face obiectul evaluării coordonate a 
riscurilor menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 210
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Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia, după consultarea grupului 
de cooperare și a ENISA, identifică 
serviciile, sistemele sau produsele TIC 
critice specifice care pot face obiectul 
evaluării coordonate a riscurilor 
menționate la alineatul (1).

2. Comisia, după consultarea grupului 
de cooperare și a ENISA, identifică 
serviciile, sistemele sau produsele TIC 
critice specifice care fac obiectul evaluării 
coordonate a riscurilor menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 211
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile esențiale și importante notifică, 
fără întârzieri nejustificate, autorităților 
competente sau CSIRT, în conformitate cu 
alineatele (3) și (4), orice incident care are 
un impact semnificativ asupra prestării 
serviciilor lor. Dacă este cazul, entitățile 
respective notifică, fără întârzieri 
nejustificate, destinatarilor serviciilor lor 
incidentele care ar putea afecta în mod 
negativ prestarea serviciului respectiv. 
Statele membre se asigură că entitățile 
respective raportează, printre altele, orice 
informație care să le permită autorităților 
competente sau CSIRT să stabilească dacă 
incidentul are un impact transfrontalier.

1. Statele membre se asigură că 
entitățile esențiale și importante notifică, 
fără întârzieri nejustificate, autorităților 
competente sau CSIRT, în conformitate cu 
alineatele (3) și (4), orice incident care are 
un impact semnificativ asupra prestării 
serviciilor lor. Entitățile respective notifică, 
fără întârzieri nejustificate, destinatarilor 
serviciilor lor incidentele care ar putea 
afecta în mod negativ prestarea serviciului 
respectiv și furnizează informații care să 
le permită să atenueze efectele negative 
ale atacurilor cibernetice. În mod 
excepțional, în cazul în care divulgarea 
publică ar putea declanșa alte atacuri 
cibernetice, entitățile esențiale și 
importante ar putea întârzia notificarea. 
Statele membre se asigură că entitățile 
respective raportează, printre altele, orice 
informație care să le permită autorităților 
competente sau CSIRT să stabilească dacă 
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incidentul are un impact transfrontalier.

Or. en

Justificare

Schimbare a raționamentului, de la o evaluare subiectivă la divulgare ca regulă, cu excepții 
limitate.

Amendamentul 212
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile esențiale și importante notifică, 
fără întârzieri nejustificate, autorităților 
competente sau CSIRT, în conformitate cu 
alineatele (3) și (4), orice incident care are 
un impact semnificativ asupra prestării 
serviciilor lor. Dacă este cazul, entitățile 
respective notifică, fără întârzieri 
nejustificate, destinatarilor serviciilor lor 
incidentele care ar putea afecta în mod 
negativ prestarea serviciului respectiv. 
Statele membre se asigură că entitățile 
respective raportează, printre altele, orice 
informație care să le permită autorităților 
competente sau CSIRT să stabilească dacă 
incidentul are un impact transfrontalier.

1. Statele membre se asigură că 
entitățile esențiale și importante notifică, 
fără întârzieri nejustificate, autorităților 
competente sau CSIRT, în conformitate cu 
alineatele (3) și (4), orice incident care are 
un impact semnificativ asupra prestării 
serviciilor lor, precum și autorităților 
competente de aplicare a legii dacă natura 
incidentului este presupusă sau știută a fi 
răuvoitoare. Dacă este cazul, entitățile 
respective notifică, fără întârzieri 
nejustificate, destinatarilor serviciilor lor 
incidentele care ar putea afecta în mod 
negativ prestarea serviciului respectiv. 
Statele membre se asigură că entitățile 
respective raportează, printre altele, orice 
informație care să le permită autorităților 
competente sau CSIRT să stabilească dacă 
incidentul are un impact transfrontalier.

Or. en

Amendamentul 213
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile esențiale și importante notifică, 
fără întârzieri nejustificate, autorităților 
competente sau CSIRT, în conformitate cu 
alineatele (3) și (4), orice incident care are 
un impact semnificativ asupra prestării 
serviciilor lor. Dacă este cazul, entitățile 
respective notifică, fără întârzieri 
nejustificate, destinatarilor serviciilor lor 
incidentele care ar putea afecta în mod 
negativ prestarea serviciului respectiv. 
Statele membre se asigură că entitățile 
respective raportează, printre altele, orice 
informație care să le permită autorităților 
competente sau CSIRT să stabilească dacă 
incidentul are un impact transfrontalier.

1. Statele membre se asigură că 
entitățile esențiale, cele importante și cele 
ale administrației publice notifică, fără 
întârzieri nejustificate, dar în termen de 24 
de ore, autorităților competente sau 
CSIRT, în conformitate cu alineatele (3) și 
(4), orice incident care are un impact 
semnificativ asupra prestării serviciilor lor. 
Dacă este cazul, entitățile respective 
notifică, fără întârzieri nejustificate, 
destinatarilor serviciilor lor incidentele 
care ar putea afecta în mod negativ 
prestarea serviciului respectiv. Statele 
membre se asigură că entitățile respective 
raportează, printre altele, orice informație 
care să le permită autorităților competente 
sau CSIRT să stabilească dacă incidentul 
are un impact transfrontalier.

Or. en

Justificare

Este important să se indice un termen clar. Statele membre pot opta pentru termene mai 
scurte ca o cerință orizontală sau specifică sectorului, dacă ele consideră că acest lucru este 
adecvat.

Amendamentul 214
Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
entitățile esențiale și importante notifică, 
fără întârzieri nejustificate, autorităților 
competente sau CSIRT, în conformitate cu 
alineatele (3) și (4), orice incident care are 
un impact semnificativ asupra prestării 
serviciilor lor. Dacă este cazul, entitățile 
respective notifică, fără întârzieri 
nejustificate, destinatarilor serviciilor lor 

1. Statele membre facilitează 
posibilitatea entităților esențiale și 
importante de a notifica, fără întârzieri 
nejustificate, autorităților competente sau 
CSIRT, în conformitate cu alineatele (3) și 
(4), orice incident care are un impact 
semnificativ asupra prestării serviciilor lor. 
Dacă este cazul, entitățile respective 
notifică, fără întârzieri nejustificate, 
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incidentele care ar putea afecta în mod 
negativ prestarea serviciului respectiv. 
Statele membre se asigură că entitățile 
respective raportează, printre altele, orice 
informație care să le permită autorităților 
competente sau CSIRT să stabilească dacă 
incidentul are un impact transfrontalier.

destinatarilor serviciilor lor incidentele 
care ar putea afecta în mod negativ 
prestarea serviciului respectiv. Statele 
membre se asigură că entitățile respective 
raportează, printre altele, orice informație 
care să le permită autorităților competente 
sau CSIRT să stabilească dacă incidentul 
are un impact transfrontalier.

Or. en

Amendamentul 215
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
entitățile esențiale și importante notifică, 
fără întârzieri nejustificate, autorităților 
competente sau CSIRT orice amenințare 
cibernetică semnificativă pe care entitățile 
respective o identifică și care ar fi putut 
duce la un incident semnificativ.

2. Statele membre se asigură că 
entitățile esențiale, cele importante și cele 
ale administrației publice notifică, fără 
întârzieri nejustificate, dar în termen de 24 
de ore, autorităților competente sau CSIRT 
orice amenințare cibernetică semnificativă 
pe care entitățile respective o identifică și 
care ar fi putut duce la un incident 
semnificativ.

Or. en

Justificare

Este important să se indice un termen clar și în cazul unui eventual incident. Amenințarea ar 
putea persista și afecta și alte entități. Raportarea rapidă ar putea contribui la atenuarea 
amenințării.

Amendamentul 216
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, entitățile respective 
notifică, fără întârzieri nejustificate, 
destinatarilor serviciilor lor care ar putea fi 
afectați de o amenințare cibernetică 
semnificativă măsurile sau măsurile 
corective pe care destinatarii respectivi le 
pot lua ca răspuns la amenințarea 
respectivă. Dacă este cazul, entitățile le 
notifică, de asemenea, destinatarilor în 
cauză amenințarea propriu-zisă. 
Notificarea nu expune entitatea 
notificatoare unei răspunderi sporite.

Entitățile respective notifică, fără întârzieri 
nejustificate, destinatarilor serviciilor lor 
care ar putea fi afectați de o amenințare 
cibernetică semnificativă măsurile sau 
măsurile corective pe care destinatarii 
respectivi le pot lua ca răspuns la 
amenințarea respectivă. Dacă este cazul, 
entitățile le notifică, de asemenea, 
destinatarilor în cauză amenințarea 
propriu-zisă. În mod excepțional, în cazul 
în care divulgarea publică ar putea 
declanșa alte atacuri cibernetice, entitățile 
esențiale și importante ar putea întârzia 
notificarea. Notificarea nu expune 
entitatea notificatoare unei răspunderi 
sporite.

Or. en

Amendamentul 217
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. După caz, mai ales dacă incidentul 
menționat la alineatul (1) implică două sau 
mai multe state membre, autoritatea 
competentă sau CSIRT informează 
celelalte state membre afectate și ENISA 
cu privire la incident. Astfel, autoritățile 
competente, echipele CSIRT și punctele 
unice de contact, în conformitate cu dreptul 
Uniunii sau cu legislația națională 
conformă cu dreptul Uniunii, protejează 
interesele de securitate și comerciale ale 
entității, precum și confidențialitatea 
informațiilor furnizate.

6. După caz, mai ales dacă incidentul 
menționat la alineatul (1) implică două sau 
mai multe state membre, autoritatea 
competentă sau CSIRT informează 
celelalte state membre afectate și ENISA 
cu privire la incident. În cazul în care 
incidentul afectează două sau mai multe 
state membre și este sau poate fi presupus 
a fi de natură infracțională, autoritatea 
competentă sau CSIRT informează 
EUROPOL. Astfel, autoritățile 
competente, echipele CSIRT și punctele 
unice de contact, în conformitate cu dreptul 
Uniunii sau cu legislația națională 
conformă cu dreptul Uniunii, protejează 
interesele de securitate și comerciale ale 
entității, precum și confidențialitatea 
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informațiilor furnizate.

Or. en

Amendamentul 218
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care sensibilizarea 
publicului este necesară pentru a preveni 
un incident sau pentru a face față unui 
incident în curs sau în cazul în care 
divulgarea incidentului este în alt mod în 
interesul public, autoritatea competentă sau 
CSIRT și, după caz, autoritățile sau 
echipele CSIRT din alte state membre 
vizate pot, după consultarea entității în 
cauză, să informeze publicul cu privire la 
incident sau să solicite entității să facă 
acest lucru.

7. În cazul în care sensibilizarea 
publicului este necesară pentru a preveni 
un incident sau pentru a face față unui 
incident în curs sau în cazul în care 
divulgarea incidentului este în alt mod în 
interesul public, autoritatea competentă sau 
CSIRT și, după caz, autoritățile sau 
echipele CSIRT din alte state membre 
vizate, după consultarea entității în cauză, 
informează publicul cu privire la incident 
sau să solicite entității să facă acest lucru.

Or. en

Justificare

Acolo unde este necesară aducerea la cunoștința publicului, statele membre nu pot avea 
opțiunea de a nu informa publicul. Evaluarea se face atunci când aducerea la cunoștința 
publicului este calificată drept „necesară”.

Amendamentul 219
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Divergențe în cazul entităților 

administrației publice



AM\1235509RO.docx 87/103 PE695.133v01-00

RO

Statele membre pot stabili normele 
referitoare la excluderea entităților 
administrației publice de la obligațiile 
prevăzute la articolele 17, 18 și 20 și 
măsura în care se poate realiza această 
excludere.

Or. en

Amendamentul 220
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a demonstra conformitatea 
cu anumite cerințe de la articolul 18, statele 
membre le pot solicita entităților esențiale 
și importante să certifice anumite produse 
TIC, servicii TIC și procese TIC în cadrul 
sistemelor europene de certificare a 
securității cibernetice adoptate în temeiul 
articolului 49 din Regulamentul (UE) 
2019/881. Produsele, serviciile și procesele 
care fac obiectul certificării pot fi elaborate 
de o entitate esențială sau importantă sau 
achiziționate de la terți.

1. Pentru a demonstra conformitatea 
cu anumite cerințe de la articolul 18, statele 
membre le pot solicita entităților esențiale, 
celor importante și celor ale administrației 
publice să certifice anumite produse TIC, 
servicii TIC și procese TIC în cadrul 
sistemelor europene de certificare a 
securității cibernetice adoptate în temeiul 
articolului 49 din Regulamentul (UE) 
2019/881. Produsele, serviciile și procesele 
care fac obiectul certificării pot fi elaborate 
de o entitate esențială, importantă sau a 
administrației publice sau achiziționate de 
la terți.

Or. en

Amendamentul 221
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. ENISA, în colaborare cu statele 
membre, elaborează avize și orientări în 

2. ENISA, în colaborare cu statele 
membre și după consultarea CEPD, 



PE695.133v01-00 88/103 AM\1235509RO.docx

RO

ceea ce privește domeniile tehnice care ar 
trebui să fie examinate în legătură cu 
alineatul (1), precum și în ceea ce privește 
standardele deja existente, inclusiv 
standardele naționale ale statelor membre, 
care ar permite reglementarea acestor 
domenii.

elaborează avize și orientări în ceea ce 
privește domeniile tehnice care ar trebui să 
fie examinate în legătură cu alineatul (1), 
precum și în ceea ce privește standardele 
deja existente, inclusiv standardele 
naționale ale statelor membre, care ar 
permite reglementarea acestor domenii.

Or. en

Amendamentul 222
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. ENISA, în colaborare cu statele 
membre, elaborează avize și orientări în 
ceea ce privește domeniile tehnice care ar 
trebui să fie examinate în legătură cu 
alineatul (1), precum și în ceea ce privește 
standardele deja existente, inclusiv 
standardele naționale ale statelor membre, 
care ar permite reglementarea acestor 
domenii.

2. ENISA, după consultarea CEPD și 
în colaborare cu statele membre, 
elaborează avize și orientări în ceea ce 
privește domeniile tehnice care ar trebui să 
fie examinate în legătură cu alineatul (1), 
precum și în ceea ce privește standardele 
deja existente, inclusiv standardele 
naționale ale statelor membre, care ar 
permite reglementarea acestor domenii.

Or. en

Amendamentul 223
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat
Bazele de date cu numele de domenii și 

datele de înregistrare
1. Pentru a contribui la securitatea, 
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stabilitatea și reziliența DNS, statele 
membre se asigură că registrele TLD și 
entitățile care prestează servicii de 
înregistrare a numelor de domenii pentru 
TLD colectează și mențin date exacte și 
complete privind înregistrarea numelor de 
domenii într-o bază de date dedicată, cu 
diligența necesară, sub rezerva legislației 
Uniunii în materie de protecție a datelor î 
cu caracter personal.
2. Statele membre se asigură că bazele de 
date cu datele de înregistrare a numelor 
de domenii menționate la alineatul (1) 
conțin informații relevante pentru 
identificarea și contactarea titularilor 
numelor de domenii și a punctelor de 
contact care administrează numele de 
domenii în cadrul TLD-urilor.
3. Statele membre se asigură că registrele 
TLD și entitățile care prestează servicii de 
înregistrare a numelor de domenii pentru 
TLD dispun de politici și proceduri care 
să asigure că bazele de date conțin 
informații exacte și complete. Statele 
membre se asigură că aceste politici și 
proceduri sunt puse la dispoziția 
publicului.
4. Statele membre se asigură că registrele 
TLD și entitățile care prestează servicii de 
înregistrare a numelor de domenii pentru 
TLD publică, fără întârzieri nejustificate 
după înregistrarea unui nume de 
domeniu, date de înregistrare a 
domeniului care nu sunt date cu caracter 
personal.
5. Statele membre se asigură că registrele 
TLD și entitățile care prestează servicii de 
înregistrare a numelor de domenii pentru 
TLD oferă acces la datele de înregistrare 
a numelor de domenii specifice în baza 
unor cereri legale și justificate în mod 
corespunzător ale solicitanților de acces 
legitimi, în conformitate cu legislația 
Uniunii în materie de protecție a datelor. 
Statele membre se asigură că registrele 
TLD și entitățile care prestează servicii de 
înregistrare a numelor de domenii pentru 
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TLD răspund fără întârzieri nejustificate 
la toate cererile de acces. Statele membre 
se asigură că politicile și procedurile de 
divulgare a unor astfel de date sunt puse 
la dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Deși aceste entități joacă, într-adevăr, un rol în asigurarea securității cibernetice, ar fi mai 
potrivit ca activitatea lor de bază să fie reglementată printr-un act legislativ specific 
sectorului.

Acordurile cu ICANN conțin deja dispoziții care impun măsuri de referință (de exemplu, o 
notă anuală de reamintire adresată solicitanților privind obligativitatea corectitudinii 
datelor, corectarea acestora atunci când există dovezi de inexactitate etc.) cu scopul de a 
verifica acuratețea datelor de înregistrare a domeniului.

Amendamentul 224
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a contribui la securitatea, 
stabilitatea și reziliența DNS, statele 
membre se asigură că registrele TLD și 
entitățile care prestează servicii de 
înregistrare a numelor de domenii pentru 
TLD colectează și mențin date exacte și 
complete privind înregistrarea numelor de 
domenii într-o bază de date dedicată, cu 
diligența necesară, sub rezerva legislației 
Uniunii în materie de protecție a datelor î 
cu caracter personal.

1. Pentru a contribui la securitatea, 
stabilitatea și reziliența DNS, statele 
membre se asigură că registrele TLD și 
entitățile care prestează servicii de 
înregistrare a numelor de domenii pentru 
TLD colectează și mențin date exacte și 
complete privind înregistrarea numelor de 
domenii într-o bază de date dedicată, în 
conformitate cu legislația Uniunii în 
materie de protecție a datelor î cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 225
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
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Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că bazele 
de date cu datele de înregistrare a numelor 
de domenii menționate la alineatul (1) 
conțin informații relevante pentru 
identificarea și contactarea titularilor 
numelor de domenii și a punctelor de 
contact care administrează numele de 
domenii în cadrul TLD-urilor.

2. Statele membre se asigură că bazele 
de date cu datele de înregistrare a numelor 
de domenii menționate la alineatul (1) 
conțin informații pentru identificarea și 
contactarea titularilor numelor de domenii, 
precum numele și adresa de poștă 
electronică, și a punctelor de contact care 
administrează numele de domenii în cadrul 
TLD-urilor.

Or. en

Amendamentul 226
Pernando Barrena Arza

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre se asigură că 
registrele TLD și entitățile care prestează 
servicii de înregistrare a numelor de 
domenii pentru TLD oferă acces la datele 
de înregistrare a numelor de domenii 
specifice în baza unor cereri legale și 
justificate în mod corespunzător ale 
solicitanților de acces legitimi, în 
conformitate cu legislația Uniunii în 
materie de protecție a datelor. Statele 
membre se asigură că registrele TLD și 
entitățile care prestează servicii de 
înregistrare a numelor de domenii pentru 
TLD răspund fără întârzieri nejustificate la 
toate cererile de acces. Statele membre se 
asigură că politicile și procedurile de 
divulgare a unor astfel de date sunt puse la 
dispoziția publicului.

5. Statele membre se asigură că 
registrele TLD și entitățile care prestează 
servicii de înregistrare a numelor de 
domenii pentru TLD oferă acces la datele 
de înregistrare a numelor de domenii 
specifice în baza unor cereri legale și 
justificate în mod corespunzător, necesare 
în limitele competențelor CERT, ale 
CSIRT și ale autorităților competente în 
temeiul legislației Uniunii sau naționale 
pentru prevenirea, investigarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor, în 
conformitate cu legislația Uniunii în 
materie de protecție a datelor. Statele 
membre se asigură că registrele TLD și 
entitățile care prestează servicii de 
înregistrare a numelor de domenii pentru 
TLD răspund fără întârzieri nejustificate la 
toate cererile de acces suficient 
fundamentate. Statele membre se asigură 
că politicile și procedurile de divulgare a 
unor astfel de date sunt puse la dispoziția 
publicului.
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Or. en

Amendamentul 227
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre se asigură că 
registrele TLD și entitățile care prestează 
servicii de înregistrare a numelor de 
domenii pentru TLD oferă acces la datele 
de înregistrare a numelor de domenii 
specifice în baza unor cereri legale și 
justificate în mod corespunzător ale 
solicitanților de acces legitimi, în 
conformitate cu legislația Uniunii în 
materie de protecție a datelor. Statele 
membre se asigură că registrele TLD și 
entitățile care prestează servicii de 
înregistrare a numelor de domenii pentru 
TLD răspund fără întârzieri nejustificate la 
toate cererile de acces. Statele membre se 
asigură că politicile și procedurile de 
divulgare a unor astfel de date sunt puse la 
dispoziția publicului.

5. Statele membre se asigură că 
registrele TLD și entitățile care prestează 
servicii de înregistrare a numelor de 
domenii pentru TLD oferă acces la datele 
de înregistrare a numelor de domenii 
specifice în baza unor cereri legale și 
justificate în mod corespunzător ale 
autorităților publice, inclusiv ale 
autorităților competente în temeiul 
prezentei directive sau ale autorităților de 
supraveghere în temeiul Regulamentului 
(UE) 2016/679, în conformitate cu 
legislația Uniunii în materie de protecție a 
datelor. Statele membre se asigură că 
registrele TLD și entitățile care prestează 
servicii de înregistrare a numelor de 
domenii pentru TLD răspund fără întârzieri 
nejustificate la toate cererile de acces 
legale și notificate în mod corespunzător. 
Statele membre se asigură că politicile și 
procedurile de divulgare a unor astfel de 
date sunt puse la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 228
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Se consideră că furnizorii de 
servicii DNS, registrele de nume TLD, 
furnizorii de servicii de cloud computing, 
furnizorii de servicii de centre de date și 
furnizorii de rețele de furnizare de conținut 
menționați la punctul 8 din anexa I, precum 
și furnizorii digitali menționați la punctul 6 
din anexa II se află sub jurisdicția statului 
membru în care își au sediul principal din 
Uniune.

1. Se consideră că furnizorii de 
servicii de cloud computing, furnizorii de 
servicii de centre de date și furnizorii de 
rețele de furnizare de conținut menționați 
la punctul 8 din anexa I, precum și 
furnizorii digitali menționați la punctul 6 
din anexa II se află sub jurisdicția statului 
membru în care își au sediul principal din 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 229
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. ENISA creează și ține un registru al 
entităților esențiale și importante 
menționate la articolul 24 alineatul (1). 
Entitățile transmit ENISA următoarele 
informații până la [cel târziu 12 luni de la 
intrarea în vigoare a directivei]:

1. ENISA creează și ține un registru 
securizat al entităților esențiale și 
importante menționate la articolul 24 
alineatul (1). Entitățile transmit ENISA 
următoarele informații până la [cel târziu 
12 luni de la intrarea în vigoare a 
directivei]:

Or. en

Amendamentul 230
Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679, statele 
membre se asigură că entitățile esențiale și 
importante pot face schimb reciproc de 
informații relevante în materie de securitate 

1. Fără a aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679, statele 
membre se asigură că entitățile esențiale și 
importante pot face schimb reciproc de 
informații relevante în materie de securitate 
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cibernetică, inclusiv de informații 
referitoare la amenințări cibernetice, 
vulnerabilități, indicatori de compromis, 
tactici, tehnici și proceduri, alerte de 
securitate cibernetică și instrumente de 
configurare, în cazul în care un astfel de 
schimb de informații:

cibernetică, inclusiv de informații 
referitoare la amenințări cibernetice, 
vulnerabilități, indicatori de compromis, 
tactici, tehnici și proceduri, alerte de 
securitate cibernetică și instrumente de 
configurare, precum și locul în care se 
află atacatorul sau identitatea sa, în cazul 
în care un astfel de schimb de informații:

Or. en

Amendamentul 231
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679, statele 
membre se asigură că entitățile esențiale și 
importante pot face schimb reciproc de 
informații relevante în materie de securitate 
cibernetică, inclusiv de informații 
referitoare la amenințări cibernetice, 
vulnerabilități, indicatori de compromis, 
tactici, tehnici și proceduri, alerte de 
securitate cibernetică și instrumente de 
configurare, în cazul în care un astfel de 
schimb de informații:

1. Fără a aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679, statele 
membre se asigură că entitățile esențiale, 
cele importante și cele ale administrației 
publice pot face schimb reciproc de 
informații relevante în materie de securitate 
cibernetică, inclusiv de informații 
referitoare la amenințări cibernetice, 
vulnerabilități, indicatori de compromis, 
tactici, tehnici și proceduri, alerte de 
securitate cibernetică și instrumente de 
configurare, în cazul în care un astfel de 
schimb de informații:

Or. en

Amendamentul 232
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
schimbul de informații are loc în cadrul 

2. Statele membre se asigură că 
schimbul de informații are loc în cadrul 
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unor comunități de încredere ale entităților 
esențiale și importante. Un astfel de schimb 
este pus în aplicare prin acorduri privind 
schimbul de informații, ținând seama de 
caracterul potențial sensibil al informațiilor 
partajate și în conformitate cu normele din 
dreptul Uniunii menționate la alineatul (1).

unor comunități de încredere ale entităților 
esențiale, ale entităților importante și ale 
entităților administrației publice. Un astfel 
de schimb este pus în aplicare prin acorduri 
privind schimbul de informații, ținând 
seama de caracterul potențial sensibil al 
informațiilor partajate și în conformitate cu 
normele din dreptul Uniunii menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 233
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Entitățile esențiale și importante 
informează autoritățile competente cu 
privire la participarea lor la acordurile 
privind schimbul de informații menționate 
la alineatul (2), odată cu încheierea unor 
astfel de acorduri sau, după caz, cu 
retragerea din astfel de acorduri, după ce 
retragerea intră în vigoare.

4. Entitățile esențiale, cele importante 
și cele ale administrației publice 
informează autoritățile competente cu 
privire la participarea lor la acordurile 
privind schimbul de informații menționate 
la alineatul (2), odată cu încheierea unor 
astfel de acorduri sau, după caz, cu 
retragerea din astfel de acorduri, după ce 
retragerea intră în vigoare.

Or. en

Amendamentul 234
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile competente lucrează în 
strânsă cooperare cu autoritățile de 
protecție a datelor în cazul incidentelor 
care au ca rezultat încălcarea securității 

2. Autoritățile competente lucrează în 
strânsă cooperare cu autoritățile de 
protecție a datelor în cazul incidentelor 
care au ca rezultat încălcarea securității 
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datelor cu caracter personal. datelor cu caracter personal, fără a aduce 
atingere competențelor, sarcinilor și 
atribuțiilor autorităților de protecție a 
datelor în temeiul Regulamentului (UE) 
2016/679.

Or. en

Justificare

Clarificare necesară pentru a garanta că Directiva NIS2 nu afectează aplicarea RGPD.

Amendamentul 235
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
Supravegherea și asigurarea respectării 

legislației în cazul entităților 
administrației publice

1. Statele membre se asigură că măsurile 
de supraveghere sau de asigurare a 
respectării legislației impuse entităților 
administrației publice în ceea ce privește 
obligațiile prevăzute în prezenta directivă 
sunt eficace, proporționale și disuasive, 
ținând seama de circumstanțele fiecărui 
caz în parte.
2. Statele membre se asigură că, atunci 
când își exercită sarcinile de 
supraveghere și atribuțiile de aplicare a 
legii în ceea ce privește entitățile 
administrației publice, autoritățile 
relevante dețin competențele adecvate în 
conformitate cu legislația națională.

Or. en

Amendamentul 236
Patryk Jaki
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Propunere de directivă
Articolul 31 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții generale pentru impunerea de 
amenzi administrative entităților esențiale 
și importante

Condiții generale pentru impunerea de 
amenzi administrative entităților esențiale, 
celor importante și celor ale administrației 
publice

Or. en

Amendamentul 237
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
impunerea de amenzi administrative 
entităților esențiale și importante în temeiul 
prezentului articol pentru încălcări ale 
obligațiilor prevăzute în prezenta directivă 
este, în fiecare caz în parte, eficace, 
proporțională și disuasivă.

1. Statele membre se asigură că 
impunerea de amenzi administrative 
entităților esențiale, celor importante și 
celor ale administrației publice în temeiul 
prezentului articol pentru încălcări ale 
obligațiilor prevăzute în prezenta directivă 
este, în fiecare caz în parte, eficace, 
proporțională și disuasivă.

Or. en

Amendamentul 238
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Fără a aduce atingere 
competențelor autorităților competente 
menționate la articolele 29 și 30, fiecare 
stat membru poate prevedea norme prin 
care să se stabilească dacă și în ce măsură 

6. Fără a aduce atingere 
competențelor autorităților competente 
menționate la articolele 29 și 30, fiecare 
stat membru poate prevedea norme prin 
care să se stabilească dacă și în ce măsură 
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pot fi impuse amenzi administrative 
entităților administrației publice 
menționate la articolul 4 punctul (23), sub 
rezerva obligațiilor prevăzute în prezenta 
directivă.

pot fi impuse amenzi administrative 
entităților administrației publice 
identificate în conformitate cu articolul 
2a, sub rezerva obligațiilor prevăzute în 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 239
Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care autoritățile 
competente au indicii că încălcarea de către 
o entitate esențială sau importantă a 
obligațiilor prevăzute la articolele 18 și 20 
atrage după sine o încălcare a securității 
datelor cu caracter personal, astfel cum este 
definită la articolul 4 alineatul (12) din 
Regulamentul (UE) nr. 2016/679, care este 
notificată în temeiul articolului 33 din 
regulamentul respectiv, acestea informează 
într-un termen rezonabil autoritățile de 
supraveghere competente în temeiul 
articolelor 55 și 56 din regulamentul 
respectiv.

1. În cazul în care autoritățile 
competente au indicii că încălcarea de către 
o entitate esențială, importantă sau a 
administrației publice a obligațiilor 
prevăzute la articolele 18 și 20 atrage după 
sine o încălcare a securității datelor cu 
caracter personal, astfel cum este definită 
la articolul 4 alineatul (12) din 
Regulamentul (UE) nr. 2016/679, care este 
notificată în temeiul articolului 33 din 
regulamentul respectiv, acestea informează 
într-un termen rezonabil autoritățile de 
supraveghere competente în temeiul 
articolelor 55 și 56 din regulamentul 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 240
Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care autoritățile 
competente au indicii că încălcarea de către 
o entitate esențială sau importantă a 

1. În cazul în care autoritățile 
competente au indicii că încălcarea de către 
o entitate esențială sau importantă a 
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obligațiilor prevăzute la articolele 18 și 20 
atrage după sine o încălcare a securității 
datelor cu caracter personal, astfel cum este 
definită la articolul 4 alineatul (12) din 
Regulamentul (UE) nr. 2016/679, care este 
notificată în temeiul articolului 33 din 
regulamentul respectiv, acestea informează 
într-un termen rezonabil autoritățile de 
supraveghere competente în temeiul 
articolelor 55 și 56 din regulamentul 
respectiv.

obligațiilor prevăzute la articolele 18 și 20 
atrage după sine o încălcare a securității 
datelor cu caracter personal, astfel cum este 
definită la articolul 4 alineatul (12) din 
Regulamentul (UE) nr. 2016/679, care este 
notificată în temeiul articolului 33 din 
regulamentul respectiv, acestea informează 
fără întârzieri nejustificate autoritățile de 
supraveghere competente în temeiul 
articolelor 55 și 56 din regulamentul 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 241
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care autoritățile 
competente au indicii că încălcarea de către 
o entitate esențială sau importantă a 
obligațiilor prevăzute la articolele 18 și 20 
atrage după sine o încălcare a securității 
datelor cu caracter personal, astfel cum este 
definită la articolul 4 alineatul (12) din 
Regulamentul (UE) nr. 2016/679, care este 
notificată în temeiul articolului 33 din 
regulamentul respectiv, acestea informează 
într-un termen rezonabil autoritățile de 
supraveghere competente în temeiul 
articolelor 55 și 56 din regulamentul 
respectiv.

1. În cazul în care autoritățile 
competente au indicii că încălcarea de către 
o entitate esențială sau importantă a 
obligațiilor prevăzute la articolele 18 și 20 
atrage după sine o încălcare a securității 
datelor cu caracter personal, astfel cum este 
definită la articolul 4 alineatul (12) din 
Regulamentul (UE) 2016/679, care este 
notificată în temeiul articolului 33 din 
regulamentul respectiv, acestea informează 
în termen de 72 de ore autoritățile de 
supraveghere competente în temeiul 
articolelor 55 și 56 din regulamentul 
respectiv.

Or. en

Justificare

În vederea alinierii la articolul 33 alineatul (1) din RGPD.

Amendamentul 242
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Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care autoritatea de 
supraveghere competentă în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679 este 
stabilită într-un alt stat membru decât 
autoritatea competentă, aceasta din urmă 
poate informa autoritatea de supraveghere 
stabilită în același stat membru.

3. În cazul în care autoritatea de 
supraveghere competentă în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679 este 
stabilită într-un alt stat membru decât 
autoritatea competentă, aceasta din urmă 
informează autoritatea de supraveghere 
stabilită în același stat membru.

Or. en

Justificare

În conformitate cu raționamentul RGPD pentru cazurile transfrontaliere. Acestea 
declanșează mecanismul pentru asigurarea coerenței în conformitate cu capitolul VII 
secțiunea 2 din RGPD.

Amendamentul 243
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34a
Răspundere pentru nerespectarea 

obligațiilor
Fără a aduce atingere oricărei căi de atac 
administrative sau fără caracter judiciar 
disponibile, beneficiarii serviciilor 
furnizate de entități esențiale și 
importante care au suferit daune ca 
urmare a nerespectării de către furnizori 
a prezentei directive au dreptul la o cale 
de atac judiciară eficientă.

Or. en
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Justificare

În mod similar cu articolele 77-79 din RGPD, dacă beneficiarii unui serviciu sunt afectați de 
o entitate esențială/importantă care nu a respectat regulile prevăzute de Directiva NIS2, 
aceștia ar trebui să beneficieze de căi de atac adecvate. Acest lucru stimulează, de asemenea, 
entitățile să se conformeze.

Amendamentul 244
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Moritz Körner

Propunere de directivă
Articolul 35 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește periodic funcționarea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului. 
Raportul evaluează în special relevanța 
sectoarelor, a subsectoarelor, a dimensiunii 
și a tipului de entități menționate în anexele 
I și II pentru funcționarea economiei și a 
societății în ceea ce privește securitatea 
cibernetică. În acest scop și în vederea 
intensificării cooperării strategice și 
operaționale, Comisia ține cont de 
rapoartele grupului de cooperare și ale 
rețelei CSIRT privind experiența obținută 
la nivel strategic și operațional. Primul 
raport se transmite până la… �54 de luni 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive�.

Comisia revizuiește funcționarea prezentei 
directive o dată la trei ani și prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului. Raportul evaluează în special 
măsura în care directiva a contribuit la 
atingerea celui mai înalt nivel de 
securitate și integritate a rețelelor și 
informațiilor, oferind în același timp o 
protecție optimă a vieții private și a 
datelor cu caracter personal, precum și 
relevanța sectoarelor, a subsectoarelor, a 
dimensiunii și a tipului de entități 
menționate în anexele I și II pentru 
funcționarea economiei și a societății în 
ceea ce privește securitatea cibernetică. În 
acest scop și în vederea intensificării 
cooperării strategice și operaționale, 
Comisia ține cont de rapoartele grupului de 
cooperare și ale rețelei CSIRT privind 
experiența obținută la nivel strategic și 
operațional. Primul raport se transmite 
până la… [54 de luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive].

Or. en

Amendamentul 245
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 35 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește periodic funcționarea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului. 
Raportul evaluează în special relevanța 
sectoarelor, a subsectoarelor, a dimensiunii 
și a tipului de entități menționate în anexele 
I și II pentru funcționarea economiei și a 
societății în ceea ce privește securitatea 
cibernetică. În acest scop și în vederea 
intensificării cooperării strategice și 
operaționale, Comisia ține cont de 
rapoartele grupului de cooperare și ale 
rețelei CSIRT privind experiența obținută 
la nivel strategic și operațional. Primul 
raport se transmite până la… �54 de luni 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive�.

Comisia revizuiește periodic funcționarea 
prezentei directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului. 
Raportul evaluează în special relevanța 
sectoarelor, a subsectoarelor, a dimensiunii 
și a tipului de entități menționate în anexele 
I și II pentru funcționarea economiei și a 
societății în ceea ce privește securitatea 
cibernetică. În acest scop și în vederea 
intensificării cooperării strategice și 
operaționale, Comisia ține cont de 
rapoartele grupului de cooperare și ale 
rețelei CSIRT privind experiența obținută 
la nivel strategic și operațional. Primul 
raport se transmite până la… [36 de luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

Or. en

Amendamentul 246
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 40 și 41 din Directiva (UE) 
2018/1972 se elimină.

Articolele 40 și 41 din Directiva (UE) 
2018/1972 se aplică în măsura în care nu 
sunt în contradicție cu prezenta directivă.

Or. en

Justificare

CECE constituie legislație sectorială și anumite caracteristici specifice ale serviciilor de 
comunicații trebuie păstrate, fără a crește sarcina administrativă.
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Amendamentul 247
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40a
Modificări aduse Directivei 2020/1828/CE 

privind acțiunile în reprezentare pentru 
protecția intereselor colective ale 

consumatorilor
La anexa I se adaugă următorul text: 
„Directiva Parlamentului European și a 
Consiliului privind măsuri pentru un 
nivel comun ridicat de securitate 
cibernetică în Uniune, de abrogare a 
Directivei (UE) 2016/1148”.

Or. en

Justificare

Incidentele de securitate din domeniul digital pot afecta un număr mare de cetățeni, uneori 
milioane, iar acțiunile individuale de recurs ar putea afecta orice astfel de sistem. Ca soluție, 
acțiunile colective în despăgubire ar permite mai multor consumatori să introducă o acțiune 
comună în instanță atunci când temeiul factual este nerespectarea dispozițiilor prevăzute de 
Directiva NIS 2 de către o entitate care intră în domeniul de aplicare al acesteia.


