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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia ar dori să mulţumească Senatului pentru opinia sa cu privire la propunerea de 
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel 
comun ridicat de securitate a reţelelor şi a informaţiei („NIS") în Uniune [COM (2013) 48 
final]. 

Comisia salută concluzia Senatului că propunerea respectă principiile subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii. 

în ceea ce priveşte numirea unei autorităţi naţionale competente şi a unui centru de răspuns 
la incidente de securitate cibernetică (CERT), propunerea lasă statelor membre suficientă 
flexibilitate pentru a decide cu privire la structura acestor entităţi. De exemplu, articolul 6 
din propunere nu impune autorităţilor NIS obligaţia de a fi independente, iar articolul 7 
prevede că statele membre sunt libere să înfiinţeze un astfel de centru fie în cadrul autorităţii 
competente, fie în afara acesteia. 

Propunerea nu împiedică statele membre să păstreze sau să înfiinţeze centre sectoriale de 
răspuns la incidente de securitate cibernetică care să coopereze îndeaproape cu CERT 
naţional. Este necesar, totuşi, să existe un singur punct focal cu privire la NIS, astfel încât să 
se asigure cooperarea eficace în cadrul unui stat membru, precum şi între statele membre în 
cadrul reţelei de cooperare NIS. 

In ceea ce priveşte furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale, Comisia ar dori să 
sublimeze faptul că lista din anexa 2 nu este exhaustivă, un nou exemplu al flexibilităţii de 
care dispun statele membre. Comisia este deschisă la eventuale îmbunătăţiri care ar putea fi 
propuse pe parcursul procesului legislativ în vederea atingerii unui nivel mai ridicat de 
securitate juridică. „Reţelele de socializare" sunt menţionate în mod explicit în anexa II, iar 
Yahoo şi Google sunt ambele incluse la „motoarele de căutare". Cea mai mare parte a 
operatorilor de piaţă care fac obiectul Directivei privind NIS sunt, în acelaşi timp, operatori 
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de date conform Directivei 95/46/CE. Astfel, acestora le revine deja obligaţia de a adopta 
măsuri de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal, însă nu şi de a semnala 
incidentele care afectează exclusiv reţelele şi sistemele lor informatice proprii, fără a 
compromite datele cu caracter personal [a se vedea punctul 5.1 din Evaluarea impactului 
SWD (2013) 31 care însoţeşte propunerea de Directivă privind NIŠ]. 

în fine, Comisia consideră că, în esenţă, definiţia termenului „ reţea şi sistem informatic " de 
la articolul 3 alineatul (1) trebuie să acopere toate elementele vizate de NIS. Comisia îşi 
manifestă deschiderea de a discuta cu privire la termenii specifici care ar trebui utilizaţi şi 
cu privire la măsura în care termenul „ reţea şi sistem informatic " este cel mai adecvat. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund preocupărilor exprimate de Senat şi aşteaptă cu 
interes continuarea în viitor a dialogului politic. 

Cu deosebită consideraţie, 

Maroš ŠEFČOVIČ 
Vicepreşedinte 


