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Poprawka 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

RAMY BEZPIECZEŃSTWA NA 
ETAPIE PROJEKTOWANIA I JAKO 
OPCJI DOMYŚLNEJ

Or. en

Poprawka 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -43 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43

Uwzględnianie bezpieczeństwa na etapie 
projektowania oraz jako opcji domyślnej

1. Mając na uwadze stan techniki, 
wytwórcy i dostawcy usług zapewniają 
uwzględnianie bezpieczeństwa na etapie 
projektowania oraz jako opcji domyślnej 
w odniesieniu do swoich produktów, 
procesów, usług i systemów ICT 
wprowadzanych do obrotu w Unii i 
eksportowanych z Unii. Muszą oni 
zapewnić, aby oprogramowanie 
obsługiwane przez ich produkty, procesy, 
usługi lub systemy ICT było bezpieczne i 
nie posiadało żadnych znanych luk w 
zabezpieczeniach, przy uwzględnieniu 
aktualnie dostępnych technologii. W 
odniesieniu do produktów, procesów, 
usług i systemów ICT należy zastosować 
następujące środki techniczne:

a) produkty, procesy, usługi i systemy ICT 
muszą być wyposażone aktualne 
oprogramowanie i posiadać mechanizmy 
umożliwiające regularny odbiór 
bezpiecznych, odpowiednio 
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uwierzytelnionych i zaufanych 
aktualizacji oprogramowania;

b) możliwości zdalnego dostępu w 
odniesieniu do produktu, procesu, usługi 
lub systemu ICT muszą być 
udokumentowane i zabezpieczone przed 
nieuprawnionym dostępem najpóźniej na 
etapie instalacji;

c) produkty ICT nie mają tych samych 
domyślnych, zakodowanych sprzętowo 
haseł standardowych dla wszystkich 
urządzeń;

d) dane przechowywane przez produkty, 
procesy, usługi i systemy ICT muszą być w 
bezpieczny sposób chronione za pomocą 
najnowocześniejszych metod, takich jak 
szyfrowanie;

e) produkty, procesy, usługi i systemy ICT 
akceptują wyłącznie wysoce bezpieczne 
metody uwierzytelniania.

2. Wytwórcy i dostawcy usług muszą 
powiadamiać właściwe organy o wszelkich 
znanych lukach w zabezpieczeniach 
bezpośrednio po ich identyfikacji. Muszą 
również w odpowiednim czasie zapewnić 
bezpłatną naprawę lub wymianę w celu 
przezwyciężenia wszelkich nowych 
zidentyfikowanych luk w 
zabezpieczeniach.

3. Produkty, procesy, usługi i systemy ICT 
wprowadzone do obrotu spełniają 
obowiązki określone w ust. 1 w ich 
przewidywanym i normalnym okresie 
użytkowania.

4. Wytwórcy pozostają odpowiedzialni za 
zagwarantowanie zgodności produktu, 
procesu, usługi lub systemu ICT, 
natomiast importerzy muszą dopilnować, 
aby to, co wprowadzają do obrotu 
spełniało mające zastosowanie wymogi i 
nie stanowiło ryzyka dla odbiorców 
europejskich. Importer musi sprawdzić, 
czy wytwórcy spoza UE podjęli niezbędne 
kroki w celu zapewnienia zgodności 
produktu, procesu, usługi lub systemu z 
przepisami poprzednich ustępów.
Dystrybutorzy produktów, procesów, usług 
i systemów ICT muszą mieć podstawową 
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wiedzę na temat wymogów prawnych i 
dokumentacji towarzyszącej.
Dystrybutorzy powinni być w stanie 
stwierdzić niezgodność. Muszą być 
również w stanie wykazać organom 
krajowym, że działali z należytą 
starannością i posiadać potwierdzenie od 
wytwórcy lub importera o podjęciu 
niezbędnych środków. Ponadto 
dystrybutor musi być w stanie wesprzeć 
organy krajowe w staraniach związanych 
z uzyskaniem wymaganych dokumentów.

5. Komisja, w drodze aktu wykonawczego 
i we współpracy z ENISA, przyjmuje 
szczegółowe przepisy dotyczące specyfiki 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa, o 
których mowa w ust. 1.

6. Jeśli organy nadzoru rynku mają 
powody, by sądzić, że dany produkt, 
proces, usługa lub system ICT nie spełnia 
wymogów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu, żądają niezwłocznie od 
zainteresowanego wytwórcy lub dostawcy 
usług podjęcia wszelkich odpowiednich 
działań naprawczych w celu 
doprowadzenia produktu do zgodności z 
tymi wymogami lub do wycofania 
produktu z obrotu albo wezwania do jego 
zwrotu w wyznaczonym przez siebie 
rozsądnym terminie, stosownie do 
charakteru zagrożenia.

7. Jeżeli wytwórca lub dostawca usług nie 
podejmie odpowiednich działań 
naprawczych w terminie, o którym mowa 
w ust. 5, organy nadzoru rynku przyjmują 
odpowiednie środki tymczasowe w celu 
zakazania lub ograniczenia udostępniania 
tego produktu na swoich rynkach 
krajowych, wycofania produktu z tych 
rynków lub wezwania do jego zwrotu.

8. Organy nadzoru rynku organizują 
odpowiednie kontrole zgodności produktu 
oraz obligują wytwórców lub dostawców 
usług do wycofania z rynku produktów 
niespełniających wymogów. Podczas 
określania produktów poddawanych 
kontroli zgodności krajowe organy ds. 
certyfikacji priorytetowo traktują produkty 
wysokiego ryzyka dla konsumentów, 
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produkty posiadające wbudowane nowe 
technologie lub produkty 
charakteryzujące się wysokimi 
wskaźnikami sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Horyzontalne ramy określające minimalny zestaw wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
powinny być wiążące dla wszystkich podłączonych do sieci produktów jako warunek wstępny 
umieszczenia ich na rynku. Nieuwzględnienie funkcji bezpieczeństwa na etapie projektowania 
większości podłączonych do sieci produktów, procesów, usług lub systemów na rynku UE jest 
obecnie jedną z głównych przyczyn podatności na zagrożenia i wynikającego z tego wzrostu 
liczby cyberataków.

Poprawka 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -43a

W dyrektywie 2014/53/UE w art. 3 ust. 3 
dodaje się literę w brzmieniu:

fa) (nowa) urządzenia radiowe są 
cyberbezpieczne na etapie projektowania, 
jako opcja domyślna i przy wdrażaniu;

Or. en

Poprawka 400
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego 
poświadcza, że produkty i usługi ICT, 
które zostały poddane certyfikacji zgodnie 
z takim systemem, spełniają określone 

Z myślą o zapewnieniu należytego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
a jednocześnie dążąc do wysokiego 
poziomu cyberbezpieczeństwa, 
cyberodporności i zaufania w obrębie 
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wymogi w odniesieniu do swojej 
odporności, przy danym poziomie 
pewności, na działania, których celem jest 
naruszenie dostępności, autentyczności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też 
funkcji bądź usług oferowanych lub 
dostępnych za pośrednictwem tych 
produktów, procesów, usług i systemów.

Unii, wprowadza się dobrowolne 
europejskie ramy certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa.Ramy te zapewniają 
sprawiedliwe i równe szanse dla 
wszystkich przedsiębiorstw w Europie.

Europejski certyfikat cyberbezpieczeństwa 
poświadcza, że rozwój procesów, 
produktów i/lub usług ICT został 
oceniony przy użyciu standardowej 
metodyki w zakresie oceny zgodności w 
oparciu o określone normy 
bezpieczeństwa przewidziane w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, które zostały 
zdefiniowane w celu ochrony dostępności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych, przekazywanych lub 
przetwarzanych danych, lub też funkcji 
bądź usług oferowanych lub dostępnych 
za pośrednictwem tych produktów, 
procesów, usług i systemów.

Or. en

Poprawka 401
Dan Nica, Miroslav Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego
poświadcza, że produkty i usługi ICT, 
które zostały poddane certyfikacji zgodnie 
z takim systemem, spełniają określone 
wymogi w odniesieniu do swojej 
odporności, przy danym poziomie 
pewności, na działania, których celem jest 
naruszenie dostępności, autentyczności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 

Europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa poświadcza, że 
produkty i usługi ICT, które zostały 
poddane certyfikacji zgodnie z takim 
systemem, spełniają określone wymogi 
w odniesieniu do swojej odporności, przy 
danym poziomie pewności, na działania, 
których celem jest naruszenie dostępności, 
autentyczności, integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też funkcji 
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lub przetwarzanych danych, lub też funkcji 
bądź usług oferowanych lub dostępnych za 
pośrednictwem tych produktów, procesów, 
usług i systemów.

bądź usług oferowanych lub dostępnych za 
pośrednictwem tych produktów, procesów, 
usług i systemów.
Europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa określa kryteria 
odpowiedzialności i proponuje poziomy 
ubezpieczeń w odniesieniu do produktów i 
usług ICT oraz w miarę możliwości do 
odzyskiwania danych.

Or. en

Poprawka 402
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego
poświadcza, że produkty i usługi ICT, 
które zostały poddane certyfikacji zgodnie 
z takim systemem, spełniają określone 
wymogi w odniesieniu do swojej 
odporności, przy danym poziomie 
pewności, na działania, których celem jest 
naruszenie dostępności, autentyczności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też 
funkcji bądź usług oferowanych lub 
dostępnych za pośrednictwem tych 
produktów, procesów, usług i systemów.

Europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa poświadcza, że 
produkty, procesy i usługi ICT, które 
zostały poddane certyfikacji zgodnie z 
takim systemem, spełniają określone 
wymogi zgodnie z normami w odniesieniu
do ich zdolności do spełnienia celów w 
zakresie bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 403
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1152206PL.docx 9/128 PE621.098v01-00

PL

Europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego
poświadcza, że produkty i usługi ICT, 
które zostały poddane certyfikacji zgodnie 
z takim systemem, spełniają określone 
wymogi w odniesieniu do swojej
odporności, przy danym poziomie 
pewności, na działania, których celem jest 
naruszenie dostępności, autentyczności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też 
funkcji bądź usług oferowanych lub 
dostępnych za pośrednictwem tych 
produktów, procesów, usług i systemów.

Europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa poświadcza, że 
produkty, procesy i usługi ICT, które 
zostały poddane certyfikacji zgodnie z 
takim systemem, spełniają określone 
wymogi zgodnie z normami w odniesieniu 
do ich odporności, przy danym poziomie 
pewności.

Or. en

Poprawka 404
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego
poświadcza, że produkty i usługi ICT, 
które zostały poddane certyfikacji zgodnie 
z takim systemem, spełniają określone 
wymogi w odniesieniu do swojej 
odporności, przy danym poziomie 
pewności, na działania, których celem jest 
naruszenie dostępności, autentyczności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też funkcji 
bądź usług oferowanych lub dostępnych za 
pośrednictwem tych produktów, procesów, 
usług i systemów.

Europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa poświadcza, że 
produkty i usługi ICT, które zostały 
poddane certyfikacji zgodnie z takim 
systemem, nie mają znanych luk w 
zabezpieczeniach w momencie certyfikacji 
i spełniają określone wymogi 
w odniesieniu do swojej dynamicznej
odporności, przy danym poziomie 
pewności, na działania, których celem jest 
naruszenie dostępności, autentyczności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też funkcji 
bądź usług oferowanych lub dostępnych za 
pośrednictwem tych produktów, procesów, 
usług i systemów.

Or. en

Poprawka 405
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Csaba Molnár

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego
poświadcza, że produkty i usługi ICT, 
które zostały poddane certyfikacji zgodnie 
z takim systemem, spełniają określone 
wymogi w odniesieniu do swojej 
odporności, przy danym poziomie 
pewności, na działania, których celem jest 
naruszenie dostępności, autentyczności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też funkcji 
bądź usług oferowanych lub dostępnych za 
pośrednictwem tych produktów, procesów,
usług i systemów.

Europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa poświadcza, że 
produkty, procesy i usługi ICT, które 
zostały poddane certyfikacji zgodnie 
z takim systemem, spełniają określone 
wymogi określone w normach 
europejskich lub międzynarodowych 
w odniesieniu do swojej odporności, przy 
danym poziomie pewności, na działania, 
których celem jest naruszenie dostępności, 
autentyczności, integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też funkcji 
bądź usług oferowanych lub dostępnych za 
pośrednictwem tych produktów, procesów
i usług w całym cyklu ich życia.

Or. en

Poprawka 406
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego
poświadcza, że produkty i usługi ICT, 
które zostały poddane certyfikacji zgodnie 
z takim systemem, spełniają określone 
wymogi w odniesieniu do swojej 
odporności, przy danym poziomie 
pewności, na działania, których celem jest 
naruszenie dostępności, autentyczności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też funkcji 
bądź usług oferowanych lub dostępnych za 
pośrednictwem tych produktów, procesów, 
usług i systemów.

Europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa poświadcza, że 
produkty i usługi ICT, które zostały 
poddane certyfikacji zgodnie z takim 
systemem, spełniają określone wymogi
określone w normach europejskich lub 
międzynarodowych w odniesieniu do 
swojej odporności, przy danym poziomie 
pewności, na działania, których celem jest 
naruszenie dostępności, autentyczności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też funkcji 
bądź usług oferowanych lub dostępnych za 
pośrednictwem tych produktów, procesów, 
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usług i systemów.

Or. en

Poprawka 407
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego
poświadcza, że produkty i usługi ICT, 
które zostały poddane certyfikacji zgodnie 
z takim systemem, spełniają określone 
wymogi w odniesieniu do swojej 
odporności, przy danym poziomie 
pewności, na działania, których celem jest 
naruszenie dostępności, autentyczności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też funkcji 
bądź usług oferowanych lub dostępnych za 
pośrednictwem tych produktów, procesów, 
usług i systemów.

Europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa poświadcza, że
procesy rozwoju, produkty i usługi ICT 
zostały poddane ocenie przy użyciu 
standardowej metodyki w zakresie oceny 
zgodności w oparciu o określone normy 
bezpieczeństwa przewidziane w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, które zostały 
zdefiniowane w celu ochrony dostępności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też funkcji 
bądź usług oferowanych lub dostępnych za 
pośrednictwem tych produktów, procesów, 
usług i systemów.

Or. en

Poprawka 408
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego
poświadcza, że produkty i usługi ICT, 
które zostały poddane certyfikacji zgodnie 
z takim systemem, spełniają określone 
wymogi w odniesieniu do swojej 

Europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa poświadcza, że 
produkty, usługi i procesy ICT, które 
zostały poddane certyfikacji zgodnie 
z takim systemem, spełniają określone 
wymogi w odniesieniu do swojej 
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odporności, przy danym poziomie 
pewności, na działania, których celem jest 
naruszenie dostępności, autentyczności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też funkcji 
bądź usług oferowanych lub dostępnych za 
pośrednictwem tych produktów, procesów, 
usług i systemów.

odporności, przy danym poziomie 
pewności, na działania, których celem jest 
naruszenie dostępności, autentyczności, 
integralności lub poufności 
przechowywanych lub przekazywanych 
lub przetwarzanych danych, lub też funkcji 
bądź usług oferowanych lub dostępnych za 
pośrednictwem tych produktów, procesów, 
usług i systemów.

Or. en

Poprawka 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43a

Uwzględnianie bezpieczeństwa na etapie 
projektowania oraz jako opcji domyślnej

1. Mając na uwadze stan techniki, 
wytwórcy i dostawcy usług zapewniają 
uwzględnianie bezpieczeństwa na etapie 
projektowania oraz jako opcji domyślnej 
w odniesieniu do swoich produktów i 
usług ICT. Wytwórcy i dostawcy usług 
muszą zapewnić, aby oprogramowanie 
obsługiwane przez ich produkty lub usługi 
ICT było bezpieczne i nie posiadało 
żadnych znanych luk w zabezpieczeniach, 
przy uwzględnieniu aktualnie dostępnych 
technologii. W odniesieniu do produktów i 
usług ICT należy zastosować następujące 
środki techniczne:

a) produkty i usługi ICT muszą 
wykorzystywać aktualne oprogramowanie 
i posiadać mechanizmy umożliwiające 
regularny odbiór bezpiecznych, 
odpowiednio uwierzytelnionych i 
zaufanych aktualizacji oprogramowania;

b) możliwości zdalnego dostępu w 
odniesieniu do produktu lub usługi ICT 
muszą być udokumentowane i 
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zabezpieczone przed nieuprawnionym 
dostępem najpóźniej na etapie instalacji;

c) produkty ICT nie mają tych samych 
domyślnych, zakodowanych sprzętowo 
haseł standardowych dla wszystkich 
urządzeń;

d) dane przechowywane przez produkty i 
usługi ICT muszą być w bezpieczny 
sposób chronione za pomocą 
najnowocześniejszych metod, takich jak 
szyfrowanie;

e) produkty i usługi ICT akceptują 
wyłącznie wysoce bezpieczne metody 
uwierzytelniania.

2. Wytwórcy i dostawcy usług muszą 
powiadamiać właściwe organy o wszelkich 
znanych lukach w zabezpieczeniach 
bezpośrednio po ich identyfikacji. Muszą 
również w odpowiednim czasie zapewnić 
naprawę lub wymianę w celu 
przezwyciężenia wszelkich nowych 
zidentyfikowanych luk w 
zabezpieczeniach.

3. Produkty i usługi ICT wprowadzone do 
obrotu spełniają obowiązki określone w 
ust. 1 w ich przewidywanym i normalnym 
okresie użytkowania.

4. Komisja, w drodze aktu wykonawczego 
i we współpracy z ENISA, przyjmuje 
szczegółowe przepisy dotyczące specyfiki 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa, o 
których mowa w ust. 1.

5. Jeśli organy nadzoru rynku mają 
powody, by sądzić, że dany produkt lub 
usługa ICT nie spełnia wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
żądają niezwłocznie od zainteresowanego 
wytwórcy lub dostawcy usług podjęcia 
wszelkich odpowiednich działań 
naprawczych w celu doprowadzenia 
produktu do zgodności z tymi wymogami 
lub do wycofania produktu z obrotu lub 
wezwania do jego zwrotu w wyznaczonym 
przez siebie rozsądnym terminie, 
stosownym do charakteru zagrożenia.

6. Jeżeli wytwórca lub dostawca usług nie 
podejmie odpowiednich działań 
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naprawczych w terminie, o którym mowa 
w ust. 5, organy nadzoru rynku przyjmują 
odpowiednie środki tymczasowe w celu 
zakazania lub ograniczenia udostępniania 
tego produktu na swoich rynkach 
krajowych, wycofania produktu z tych 
rynków lub wezwania do jego zwrotu.

7. Organy nadzoru rynku organizują 
odpowiednie kontrole zgodności produktu 
oraz obligują wytwórców lub dostawców 
usług do wycofywania z rynku produktów 
niespełniających wymogów. Podczas 
określania produktów poddawanych 
kontroli zgodności krajowe organy ds. 
certyfikacji priorytetowo traktują produkty 
wysokiego ryzyka dla konsumentów, 
produkty posiadające wbudowane nowe 
technologie lub produkty 
charakteryzujące się wysokimi 
wskaźnikami sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

One of the key reasons behind the increase of cyberattacks is the lack of security 
functionalities incorporated in the design of the connected products and/or services. Today, 
most of the connected devices available in the EU’s single market are designed and 
manufactured without the most basic security features embedded in their software. In order to 
trust the Internet of Things, consumers must be assured that the connected products they 
purchase or services they use are secure and protected from software and hardware 
vulnerabilities. To ensure a high-level of security by design and by default, a minimum set of 
requirements for security should be binding for all connected products as a condition for 
putting them on the market. Such a horizontal and binding framework should be established 
as a complement of existing and pending legislation that requires cybersecurity measures 
such as the General Data Protection Regulation and the proposal for a European Electronic 
Communication Code.

Poprawka 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po otrzymaniu wniosku Komisji 
ENISA przygotowuje kandydujący 
europejski system certyfikacji 

1. Po otrzymaniu wniosku Komisji 
ENISA przygotowuje kandydujący 
europejski system certyfikacji 
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bezpieczeństwa cybernetycznego, który 
spełnia wymogi określone w art. 45, 46 i 
47 niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie lub Europejska Grupa ds. 
Certyfikacji Bezpieczeństwa 
Cybernetycznego („Grupa”) ustanowiona
na mocy art. 53 mogą zaproponować 
Komisji przygotowanie kandydującego 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego.

cyberbezpieczeństwa, który spełnia 
wymogi określone w art. 45, 46 i 47 
niniejszego rozporządzenia.
Wniosek Komisji dotyczący przygotowania 
kandydującego europejskiego systemu 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa powinien 
być uzasadniony przynajmniej jednym z 
następujących powodów:
a) istniejące systemy certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa prowadzą do 
fragmentacji rynku wewnętrznego;
b) istnieje potrzeba lub przewiduje się 
potrzebę wsparcia unijnego 
prawodawstwa;
c) istnieje wspólny wymóg ze strony 
państw członkowskich, Europejskiej 
Grupy ds. Certyfikacji 
Cyberbezpieczeństwa („Grupy”) 
ustanowionej na mocy art. 53 lub Stałej 
Grupy Przedstawicieli Zainteresowanych 
Stron ustanowionej na mocy art. 20;
Komisja Europejska dopilnowuje, by 
wniosek państwa członkowskiego 
odzwierciedlał zrównoważony udział 
zainteresowanych stron, takich jak 
przedsiębiorstwa, w tym MŚP, związki 
zawodowe, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacje 
konsumenckie. W związku z powyższym 
państwa członkowskie zapewniają 
odpowiednie środki, aby umożliwić na 
szczeblu krajowym zasięganie opinii stron 
w sprawie procesu przygotowania i 
monitorowania systemów certyfikacji.

Or. en

Poprawka 411
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po otrzymaniu wniosku Komisji 
ENISA przygotowuje kandydujący 
europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który 

1. Po otrzymaniu wniosku Komisji 
lub Europejskiej Grupy ds. Certyfikacji 
Cyberbezpieczeństwa ENISA 
przygotowuje kandydujący europejski 



PE621.098v01-00 16/128 AM\1152206PL.docx

PL

spełnia wymogi określone w art. 45, 46 i 
47 niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie lub Europejska Grupa ds. 
Certyfikacji Bezpieczeństwa 
Cybernetycznego („Grupa”) ustanowiona 
na mocy art. 53 mogą zaproponować 
Komisji przygotowanie kandydującego 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego.

system certyfikacji cyberbezpieczeństwa, 
który spełnia wymogi określone w art. 45, 
46 i 47 niniejszego rozporządzenia. 
Państwa członkowskie lub Europejska 
Grupa ds. Certyfikacji 
Cyberbezpieczeństwa („Grupa”) 
ustanowiona na mocy art. 53 mogą 
zaproponować Komisji przygotowanie 
kandydującego europejskiego systemu 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Komisja 
Europejska i Europejskie Grupy ds. 
Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa 
rozpatrują wnioski dotyczące 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa proponowane przez 
platformy konsultacyjne dla 
zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 412
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po otrzymaniu wniosku Komisji 
ENISA przygotowuje kandydujący 
europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który 
spełnia wymogi określone w art. 45, 46 i 
47 niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie lub Europejska Grupa ds. 
Certyfikacji Bezpieczeństwa 
Cybernetycznego („Grupa”) ustanowiona 
na mocy art. 53 mogą zaproponować
Komisji przygotowanie kandydującego 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego.

1. ENISA przygotowuje kandydujący 
europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który spełnia 
wymogi określone w art. 45, 46 i 47 
niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie lub Europejska Grupa ds. 
Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa
(„Grupa”) ustanowiona na mocy art. 53 
wnioskują do ENISA i Komisji o 
przygotowanie kandydującego systemu, 
który wchodzi w zakres stosowania art. 45 
ust. 1 lit. c), natomiast Grupa 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
ds. Certyfikacji, ustanowiona na mocy art. 
[20b], o przygotowanie kandydującego 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który wchodzi w 
zakres stosowania art. 45 ust. 1 lit. a) lub 
b).
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla utworzenie Grupy Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
ds. Certyfikacji.

Poprawka 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po otrzymaniu wniosku Komisji 
ENISA przygotowuje kandydujący 
europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który 
spełnia wymogi określone w art. 45, 46 i 
47 niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie lub Europejska Grupa ds. 
Certyfikacji Bezpieczeństwa 
Cybernetycznego („Grupa”) ustanowiona 
na mocy art. 53 mogą zaproponować 
Komisji przygotowanie kandydującego 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego.

1. Po otrzymaniu wniosku Komisji 
ENISA przygotowuje kandydujący 
europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa informatycznego, który 
spełnia wymogi określone w art. 45, 46 
i 47 niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie, Europejska Grupa ds. 
Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa
(„Grupa”) ustanowiona na mocy art. 53 lub 
Stała Grupa Przedstawicieli 
Zainteresowanych Stron ustanowiona na 
mocy art. 20 mogą zaproponować Komisji 
przygotowanie kandydującego 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa informatycznego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić dostateczną liczbę metod zaproponowania przygotowania kandydującego 
europejskiego systemu certyfikacji bezpieczeństwa informatycznego, a utworzenie dodatkowej 
Stałej Grupy Przedstawicieli Zainteresowanych Stron odpowiednio zwiększa liczbę 
kompetentnych organów, aby móc zwiększyć możliwości, zapewniając jednocześnie 
kompetentny i sprawiedliwy proces.

Poprawka 414
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po otrzymaniu wniosku Komisji 
ENISA przygotowuje kandydujący 
europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który 
spełnia wymogi określone w art. 45, 46 i 
47 niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie lub Europejska Grupa ds. 
Certyfikacji Bezpieczeństwa 
Cybernetycznego („Grupa”) ustanowiona 
na mocy art. 53 mogą zaproponować 
Komisji przygotowanie kandydującego 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego.

1. Po otrzymaniu wniosku Komisji 
ENISA przygotowuje kandydujący 
europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który spełnia 
wymogi określone w art. 45, 46 i 47 
niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie lub Europejska Grupa ds. 
Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa
(„Grupa”) ustanowiona na mocy art. 53 lub 
inne zainteresowane strony z branży mogą 
zaproponować Komisji przygotowanie 
kandydującego europejskiego systemu 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 415
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po otrzymaniu wniosku Komisji 
ENISA przygotowuje kandydujący 
europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który 
spełnia wymogi określone w art. 45, 46 i 
47 niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie lub Europejska Grupa ds. 
Certyfikacji Bezpieczeństwa 
Cybernetycznego („Grupa”) ustanowiona 
na mocy art. 53 mogą zaproponować 
Komisji przygotowanie kandydującego 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego.

1. Po otrzymaniu wniosku Komisji 
ENISA przygotowuje kandydujący 
europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który 
spełnia wymogi określone w art. 45, 46 
i 47 niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie, Europejska Grupa ds.
Certyfikacji Bezpieczeństwa 
Cybernetycznego („Grupa”) ustanowiona 
na mocy art. 53 lub przedstawiciele 
przemysłu europejskiego mogą 
zaproponować Komisji przygotowanie 
kandydującego europejskiego systemu 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego.

Or. fr

Poprawka 416
András Gyürk
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po otrzymaniu wniosku Komisji 
ENISA przygotowuje kandydujący 
europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który 
spełnia wymogi określone w art. 45, 46 i 
47 niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie lub Europejska Grupa ds. 
Certyfikacji Bezpieczeństwa 
Cybernetycznego („Grupa”) ustanowiona 
na mocy art. 53 mogą zaproponować 
Komisji przygotowanie kandydującego 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego.

1. W odpowiedzi na wniosek Komisji 
europejskie organizacje normalizacyjne 
przygotowują kandydujący europejski 
system certyfikacji cyberbezpieczeństwa. 
Państwa członkowskie lub Europejska 
Grupa ds. Certyfikacji 
Cyberbezpieczeństwa („Grupa”) 
ustanowiona na mocy art. 53 mogą 
zaproponować Komisji przygotowanie 
kandydującego europejskiego systemu 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po przeprowadzeniu otwartych i 
przejrzystych konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami Komisja 
przyjmuje i publikuje wieloletni program 
prac Unii Europejskiej w zakresie 
systemów certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, w którym to 
programie określa wspólne działania, 
jakie należy podjąć na szczeblu Unii, oraz 
priorytety strategiczne. Program prac 
zawiera w szczególności priorytetowy 
wykaz wskazanych produktów, procesów i 
usług ICT, których dotyczy europejski 
system certyfikacji cyberbezpieczeństwa.
Przed przyjęciem programu prac Komisja 
konsultuje się z ENISA i w jak 
największym stopniu uwzględnia jej 
opinię.
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Or. en

Poprawka 418
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą. ENISA uzyskuje od 
Grupy pomoc i fachowe doradztwo, 
których potrzebuje w związku z 
przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA określa cele i 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz 
elementy kandydującego systemu.
Wszystkie aspekty dotyczące procedur 
oceny zgodności zostaną określone przez 
Komisję na podstawie ustaleń ENISA. W 
ten sposób ENISA ściśle współpracuje z 
zainteresowanymi stronami z branży oraz 
konsultuje się ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą. ENISA uzyskuje od 
Grupy pomoc i fachowe doradztwo, 
których potrzebuje w związku 
z przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie. W stosownych przypadkach 
ENISA może dodatkowo utworzyć grupę 
roboczą zainteresowanych stron ds. 
certyfikacji składającą się z członków 
Stałej Grupy Przedstawicieli 
Zainteresowanych Stron, 
zainteresowanych stron z branży, aby 
zagwarantować podejście branżowe, oraz 
innych odpowiednich zainteresowanych 
stron, aby zapewnić specjalistyczne 
doradztwo dotyczące obszarów, do których 
odnosi się dany kandydujący system;

Or. en

Poprawka 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą. ENISA uzyskuje od 
Grupy pomoc i fachowe doradztwo, 
których potrzebuje w związku z 
przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym ze 
stowarzyszeniami konsumentów, i ściśle 
współpracuje z Grupą oraz Stałą Grupą 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron. 
ENISA uzyskuje od Grupy oraz Stałej 
Grupy Przedstawicieli Zainteresowanych 
Stron pomoc i fachowe doradztwo, których 
potrzebuje w związku z 
przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie. Przygotowując każdy kandydujący 
system, ENISA układa listę kontrolną 
zagrożeń i cyberzabezpieczeń, aby 
skutecznie przeciwdziałać tym 
zagrożeniom.

Or. en

Poprawka 420
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą. ENISA uzyskuje od 
Grupy pomoc i fachowe doradztwo, 
których potrzebuje w związku z 
przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą, a także uwzględnia 
istniejące normy krajowe i 
międzynarodowe, w tym nieformalne 
porozumienia w obrębie stowarzyszeń 
branżowych, tak aby uniknąć powielania 
się. ENISA uzyskuje od Grupy pomoc 
i fachowe doradztwo, których potrzebuje 
w związku z przygotowywaniem 
kandydującego systemu, w tym – w razie 
potrzeby – opinie.
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Or. en

Poprawka 421
Nadine Morano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą. ENISA uzyskuje od 
Grupy pomoc i fachowe doradztwo, 
których potrzebuje w związku z 
przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA z 
zachowaniem przejrzystości konsultuje się 
ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą, Stałą Grupą 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
oraz stworzoną dla danego kandydującego 
systemu platformą konsultacji ad hoc. 
ENISA uzyskuje od nich pomoc i fachowe 
doradztwo, których potrzebuje w związku 
z przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

Or. fr

Uzasadnienie

Poszczególne procesy konsultacji mają do odegrania kluczową rolę, gdyż pozwalają 
zgromadzić ekspertów ds. danego kandydującego systemu i umożliwiają ich ścisłą 
współpracę, a przez to udostępniają ENISA ich wiedzę i doświadczenie dotyczące danego 
produktu lub usługi.

Poprawka 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
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zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą. ENISA uzyskuje od 
Grupy pomoc i fachowe doradztwo, 
których potrzebuje w związku z 
przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

zainteresowanymi stronami, a także w 
stosownych przypadkach z organizacjami 
konsumenckimi, grupą roboczą powołaną 
na mocy art. 29 i Europejską Radą 
Ochrony Danych oraz ściśle współpracuje 
z Grupą. ENISA uzyskuje od Grupy pomoc 
i fachowe doradztwo, których potrzebuje 
w związku z przygotowywaniem 
kandydującego systemu, w tym – w razie 
potrzeby – opinie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka bazująca na opinii EIOD. Niezwykle ważne jest stworzenie synergii pod względem 
technicznym i w aspekcie zarządzania, tak aby certyfikacja na podstawie europejskich ram 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie była 
postrzegana jako sprzeczna lub niezwiązana przez organizacje dążące do zgodności z 
odnośnymi instrumentami.

Poprawka 423
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą. ENISA uzyskuje od 
Grupy pomoc i fachowe doradztwo, 
których potrzebuje w związku z 
przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami w ramach 
formalnego, znormalizowanego i 
przejrzystego procesu oraz ściśle 
współpracuje z Grupą. ENISA uzyskuje od 
Grupy oraz wszystkich odpowiednich 
zainteresowanych stron pomoc i fachowe 
doradztwo, których potrzebuje w związku 
z przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

Or. en

Poprawka 424
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Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą. ENISA uzyskuje od 
Grupy pomoc i fachowe doradztwo, 
których potrzebuje w związku z 
przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą oraz platformami 
konsultacyjnymi dla zainteresowanych 
stron. ENISA uzyskuje od Grupy pomoc 
i fachowe doradztwo, których potrzebuje 
w związku z przygotowywaniem 
kandydującego systemu, w tym – w razie 
potrzeby – opinie.

Or. en

Poprawka 425
Martina Werner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą. ENISA uzyskuje od 
Grupy pomoc i fachowe doradztwo, 
których potrzebuje w związku z 
przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami w ramach 
przejrzystych procesów konsultacji oraz
ściśle współpracuje z Grupą. ENISA 
uzyskuje od Grupy pomoc i fachowe 
doradztwo, których potrzebuje w związku 
z przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

Or. en

Poprawka 426
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą. ENISA uzyskuje od 
Grupy pomoc i fachowe doradztwo, 
których potrzebuje w związku z 
przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 
20a i ściśle współpracuje z Grupą. ENISA 
uzyskuje od Grupy pomoc i fachowe 
doradztwo, których potrzebuje w związku
z przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

Or. en

Poprawka 427
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje
się z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą. ENISA uzyskuje od 
Grupy pomoc i fachowe doradztwo, 
których potrzebuje w związku z 
przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

2. Przygotowując wstępny projekt, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, europejskie organizacje 
normalizacyjne konsultują się 
z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracują z Grupą. Europejskie 
organizacje normalizacyjne uzyskują od 
Grupy pomoc i fachowe doradztwo, 
których potrzebują w związku z 
przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

Or. en

Poprawka 428
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przygotowując kandydujące 
systemy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, ENISA konsultuje 
się z wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i ściśle 
współpracuje z Grupą. ENISA uzyskuje 
od Grupy pomoc i fachowe doradztwo, 
których potrzebuje w związku z 
przygotowywaniem kandydującego 
systemu, w tym – w razie potrzeby –
opinie.

2. Przed przygotowaniem 
kandydujących systemów, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja 
przeprowadza otwarte konsultacje 
publiczne dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Przygotowując 
konsultacje, Komisja ściśle współpracuje z 
Europejską Grupą ds. Certyfikacji 
Cyberbezpieczeństwa, ENISA i Grupą 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
ds. Certyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla utworzenie Grupy Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
ds. Certyfikacji.

Poprawka 429
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Europejska Grupa ds. Certyfikacji 
Cyberbezpieczeństwa i Grupa 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
ds. Certyfikacji służą wsparciem i wiedzą 
ekspercką, jakich potrzebuje ENISA przy 
przygotowywaniu kandydującego 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, w tym – w razie 
potrzeby – przygotowując opinie.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla utworzenie Grupy Zainteresowanych Stron ds. 
Certyfikacji.

Poprawka 430
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Z wyjątkiem konsultacji 
dotyczących wniosku w sprawie systemu 
wchodzącego w zakres art. 45 ust. 1 lit. a) 
i lit. b) Komisja zasięga opinii Grupy 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
ds. Certyfikacji; grupa proszona jest 
również o zatwierdzenie przed 
ostatecznym przyjęciem europejskiego 
systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa.
To samo dotyczy Europejskiej Grupy ds. 
Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa w 
przypadku wniosku dotyczącego systemu 
wchodzącego w zakres art. 45 ust. 1 lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla utworzenie Grupy Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
ds. Certyfikacji.

Poprawka 431
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Przygotowując kandydujący 
system, ENISA, z uwzględnieniem uwag 
Europejskiej Grupy ds. Certyfikacji 
Cyberbezpieczeństwa i Grupy 
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Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
ds. Certyfikacji dotyczących ich
poszczególnych kandydujących systemów, 
określa horyzont czasowy, w którym 
konkretny kandydujący system ma zacząć 
obowiązywać. Niedotrzymanie tego 
terminu skutkuje tym, że kandydujący 
system zostaje uznany za nieważny i 
zostaje wycofany.

Or. en

Uzasadnienie

Do celów długofalowego planowania inwestycji zainteresowane strony uzgadniają 
szczegółowy harmonogram wprowadzenia nowego kandydującego europejskiego systemu 
certyfikacji. Postanowienia dotyczące nieprzekraczalnego terminu będą stanowić zachętę do 
terminowego przyjęcia tych systemów.

Poprawka 432
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ENISA przekazuje Komisji 
kandydujący europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego
przygotowany zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu.

3. ENISA przekazuje Komisji 
kandydujący europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa przygotowany 
zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu. 
ENISA zamieszcza w informacji do 
Komisji wszelkie uwagi lub zastrzeżenia 
zgłoszone przez członków Grupy.

Or. en

Poprawka 433
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ENISA przekazuje Komisji 3. ENISA bezzwłocznie przekazuje 
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kandydujący europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego
przygotowany zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu.

Komisji kandydujący europejski system 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa
przygotowany zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w oparciu o kandydujący 
system zaproponowany przez ENISA, 
może zgodnie z art. 55 ust. 1 przyjąć akty 
wykonawcze ustanawiające europejskie 
systemy certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego produktów i usług ICT 
spełniające wymogi art. 45, 46 i 47 
niniejszego rozporządzenia.

4. Komisja, w oparciu o kandydujący 
system zaproponowany przez ENISA, 
może zgodnie z art. 55 ust. 1 przyjąć akty 
wykonawcze ustanawiające europejskie 
systemy certyfikacji cyberbezpieczeństwa
produktów i usług ICT spełniające wymogi 
art. 45, 46 i 47 niniejszego rozporządzenia. 
Komisja może konsultować się z 
Europejską Radą Ochrony Danych i brać 
pod uwagę jej opinię przed przyjęciem 
takich aktów wykonawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka bazująca na opinii EIOD. Poprawka ta gwarantuje spójność certyfikacji na 
podstawie europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa oraz certyfikacji na mocy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Poprawka 435
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w oparciu o kandydujący 
system zaproponowany przez ENISA, 
może zgodnie z art. 55 ust. 1 przyjąć akty 

4. Komisja, w oparciu o kandydujący 
system zaproponowany przez ENISA, 
może zgodnie z art. 55 ust. 1 przyjąć akty 
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wykonawcze ustanawiające europejskie 
systemy certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego produktów i usług ICT 
spełniające wymogi art. 45, 46 i 47
niniejszego rozporządzenia.

wykonawcze ustanawiające europejskie 
systemy certyfikacji cyberbezpieczeństwa 
produktów, procesów i usług ICT 
spełniające wymogi art. 45, 46 i 47 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 436
Martina Werner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w oparciu o kandydujący 
system zaproponowany przez ENISA, 
może zgodnie z art. 55 ust. 1 przyjąć akty 
wykonawcze ustanawiające europejskie 
systemy certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego produktów i usług ICT 
spełniające wymogi art. 45, 46 i 47
niniejszego rozporządzenia.

4. Komisja, w oparciu o kandydujący 
system zaproponowany przez ENISA, 
może zgodnie z art. 55 ust. 1 przyjąć akty 
wykonawcze ustanawiające europejskie 
systemy certyfikacji cyberbezpieczeństwa 
produktów, procesów i usług ICT 
spełniające wymogi art. 45, 46 i 47 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 437
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w oparciu o kandydujący 
system zaproponowany przez ENISA, 
może zgodnie z art. 55 ust. 1 przyjąć akty 
wykonawcze ustanawiające europejskie 
systemy certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego produktów i usług ICT 
spełniające wymogi art. 45, 46 i 47
niniejszego rozporządzenia.

4. Komisja, w oparciu o kandydujący 
system zaproponowany przez ENISA, 
może zgodnie z art. 55 ust. 1 przyjąć akty 
wykonawcze ustanawiające europejskie 
systemy certyfikacji cyberbezpieczeństwa 
produktów, procesów i usług ICT 
spełniające wymogi art. 45, 46 i 47 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 438
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w oparciu o kandydujący 
system zaproponowany przez ENISA, 
może zgodnie z art. 55 ust. 1 przyjąć akty 
wykonawcze ustanawiające europejskie 
systemy certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego produktów i usług ICT 
spełniające wymogi art. 45, 46 i 47 
niniejszego rozporządzenia.

4. Komisja, w oparciu o kandydujący 
system zaproponowany przez ENISA, 
może zgodnie z art. 55 ust. 1 przyjąć akty 
delegowane ustanawiające europejskie 
systemy certyfikacji cyberbezpieczeństwa 
produktów, usług i procesów ICT 
spełniające wymogi art. 45, 46 i 47 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić współustawodawcom możliwość wykonywania ich uprawnień kontrolnych, 
Komisja powinna być uprawniona do wydawania aktów delegowanych.

Poprawka 439
Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. ENISA utrzymuje specjalną stronę 
internetową zawierającą informacje na 
temat europejskich systemów certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego i 
propagującą te systemy.

5. ENISA utrzymuje specjalną stronę 
internetową zawierającą informacje na 
temat europejskich systemów certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa i propagującą te 
systemy. ENISA dąży również do 
zapewnienia konsumentom odpowiednich 
informacji na temat obowiązujących 
systemów certyfikacji, na przykład poprzez 
dostarczanie wytycznych i zaleceń dla 
rynków internetowych i 
pozainternetowych.

Or. en
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Poprawka 440
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. ENISA utrzymuje specjalną stronę 
internetową zawierającą informacje na 
temat europejskich systemów certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego i 
propagującą te systemy.

5. ENISA utrzymuje specjalną stronę 
internetową, zgodnie z dyrektywą (UE) 
2016/2102, zawierającą informacje na 
temat europejskich systemów certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa i propagującą te 
systemy, oraz informacje na temat 
wycofywania i wygasania systemów 
certyfikacji oraz certyfikowanych 
produktów, procesów, usług i systemów 
ICT.

Or. en

Poprawka 441
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja może, w imieniu Unii 
Europejskiej, zawierać porozumienia o 
wzajemnym uznawaniu certyfikatów z 
zagranicznymi rynkami lub krajami 
trzecimi. Tego rodzaju porozumienia 
dotyczące wzajemnego uznawania są 
ustalane zgodnie z tą samą procedurą 
przygotowania i przyjęcia jak ta 
odnosząca się do systemów w niniejszym 
artykule.

Or. en

Poprawka 442
Miapetra Kumpula-Natri
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. ENISA, uwzględniając w jak 
największym stopniu opinię Grupy, 
dopilnowuje, by wszelkie wnioski 
dotyczące europejskich systemów 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa nie 
uniemożliwiały skutecznej konkurencji 
poprzez stwarzanie barier dla wejścia 
nowych przedsiębiorstw i produktów na 
rynek.

Or. en

Poprawka 443
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przyjęte systemy są poddawane 
przeglądowi i, w razie potrzeby, regularnie 
aktualizowane we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i Grupą w ramach struktury utworzonej 
na mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 444
Martina Werner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Agencja dokonuje przeglądu 
przyjętych systemów na wniosek Grupy, 
Komisji lub co najmniej raz na pięć lat, 
uwzględniając informacje zwrotne 
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otrzymane od odpowiednich 
zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 445
Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. ENISA zapewnia niezbędne 
mechanizmy, wytyczne i procedury 
służące dostosowaniu i aktualizacji 
europejskich systemów certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa w celu 
uwzględniania nowych zmian w 
technologiach związanych z 
cyberbezpieczeństwem.

Or. en

Poprawka 446
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego musi być 
tak zaprojektowany, aby odpowiednio 
uwzględniać następujące cele w zakresie 
bezpieczeństwa:

Europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa musi być tak 
zaprojektowany, aby odpowiednio 
uwzględniać następujące cele w zakresie 
bezpieczeństwa w celu zagwarantowania 
dostępności, integralności i poufności 
usług:

Or. en

Poprawka 447
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego musi być 
tak zaprojektowany, aby odpowiednio 
uwzględniać następujące cele w zakresie 
bezpieczeństwa:

Europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa musi być tak 
zaprojektowany, aby odpowiednio 
uwzględniać cele związane z 
następującymi kategoriami:

Or. en

Poprawka 448
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ochronę przechowywanych, 
przekazywanych lub w inny sposób 
przetwarzanych danych przed 
przypadkowym lub nieuprawnionym 
przechowywaniem, przetwarzaniem, 
dostępem lub ujawnieniem;

a) dla produktów odpowiadających 
podstawowemu poziomowi pewności lub 
samodzielnie zgłoszonemu poziomowi 
certyfikacji, elektronicznych urządzeń 
konsumenckich zgodnie z art. 2 [(11) a 
(nowy)]. Europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa dla tej kategorii 
wspiera przyjęcie i komercjalizację norm 
międzynarodowych pochodzących z 
jednolitego rynku i z przeznaczeniem na 
jednolity rynek.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć cele rozporządzenia, a zwłaszcza zapobiec jego dezaktualizacji w przyszłości, 
należy zdefiniować cele dotyczące bezpieczeństwa w oparciu o zastosowania produktu, a nie 
jego charakterystykę.

Poprawka 449
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ochronę przechowywanych, 
przekazywanych lub w inny sposób 
przetwarzanych danych przed 
przypadkowym lub nieuprawnionym 
zniszczeniem, przypadkową utratą lub 
zmianą;

b) dla produktów odpowiadających 
znacznemu poziomowi pewności, 
produktów, usług i procesów ICT 
pełniących funkcję systemu sterowania w 
przemyśle lub wykorzystywanych w 
robotyce i pojazdach autonomicznych lub 
oprogramowania i sprzętu będącego 
urządzeniem końcowym 
wykorzystywanych do świadczenia 
podstawowych usług dla operatorów 
zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 
(UE) 2016/1148. Europejskie systemy
certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla tej 
kategorii oparte są na normach 
międzynarodowych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć cele rozporządzenia, a zwłaszcza zapobiec jego dezaktualizacji w przyszłości, 
należy zdefiniować cele dotyczące bezpieczeństwa w oparciu o zastosowania produktu, a nie 
jego charakterystykę.

Poprawka 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie możliwości dostępu 
uprawnionych osób, programów lub 
maszyn wyłącznie do tych danych, usług 
lub funkcji, do których odnoszą się ich 
prawa dostępu;

c) dla produktów odpowiadających 
wysokiemu poziomowi pewności, 
produktów, usług i procesów ICT 
stosowanych przez organy administracji 
publicznej państwa członkowskiego.
Europejskie systemy certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa dla tej kategorii 
oparte są na normach międzynarodowych, 
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normach krajowych lub wielostronnych 
stosowanych przez państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć cele rozporządzenia, a zwłaszcza zapobiec jego dezaktualizacji w przyszłości, 
należy zdefiniować cele dotyczące bezpieczeństwa w oparciu o zastosowania produktu, a nie 
jego charakterystykę.

Poprawka 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie możliwości dostępu 
uprawnionych osób, programów lub 
maszyn wyłącznie do tych danych, usług 
lub funkcji, do których odnoszą się ich 
prawa dostępu;

c) zapewnienie możliwości dostępu 
uprawnionych osób, programów lub 
maszyn wyłącznie do tych danych, usług 
lub funkcji, do których odnoszą się ich 
prawa dostępu oraz istnieje procedura 
pozwalająca zidentyfikować i 
udokumentować wszelkie zależności i luki 
w zabezpieczeniach produktów, procesów i 
usług ICT;

Or. en

Uzasadnienie

Musi istnieć procedura wykrywania luk w zabezpieczeniach, aby móc zapobiegać incydentom.

Poprawka 452
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rejestrację tego, które dane, 
funkcje lub usługi zostały przekazane, 

skreśla się
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kiedy i przez kogo;

Or. en

Poprawka 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rejestrację tego, które dane, 
funkcje lub usługi zostały przekazane, 
kiedy i przez kogo;

d) zapewnienie, że produkty, procesy i
usługi ICT nie zawierają znanych 
możliwych do wykorzystania luk w 
zabezpieczeniach oraz są odporne na 
określony poziom ataków;

Or. en

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprzedniego punktu - natychmiast po wykryciu luki w zabezpieczeniach 
należy znaleźć wysokiej jakości rozwiązanie/korektę.

Poprawka 454
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnienie możliwości kontroli, 
do których danych, usług lub funkcji 
uzyskano dostęp lub z których danych, 
usług lub funkcji korzystano, kiedy to 
miało miejsce i kto tego dokonał;

skreśla się

Or. en

Poprawka 455
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przywracanie w odpowiednim 
czasie dostępności danych, usług i funkcji 
oraz dostępu do nich w przypadku 
incydentu fizycznego lub technicznego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 456
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zapewnienie oferowania 
produktów i usług ICT wraz z aktualnym 
oprogramowaniem niezawierającym 
znanych luk w zabezpieczeniach oraz 
istnienia mechanizmów bezpiecznej 
aktualizacji oprogramowania.

skreśla się

Or. en

Poprawka 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zapewnienie oferowania produktów 
i usług ICT wraz z aktualnym 
oprogramowaniem niezawierającym 
znanych luk w zabezpieczeniach oraz 
istnienia mechanizmów bezpiecznej 

g) zapewnienie oferowania produktów 
i usług ICT wraz z aktualnym 
oprogramowaniem i sprzętem 
niezawierającym znanych luk w 
zabezpieczeniach; zapewnienie, że zostały 
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aktualizacji oprogramowania. one zaprojektowane i wdrożone w taki 
sposób, aby skutecznie ograniczyć ich 
podatność na zagrożenia oraz 
zagwarantowanie, że są one wyposażone 
w mechanizmy bezpiecznej aktualizacji 
oprogramowania, w tym automatyczną 
aktualizację zabezpieczeń oraz możliwość 
modernizacji sprzętu;

Or. en

Uzasadnienie

Dopilnowanie, by nie było znanych luk w zabezpieczeniach stanowi dobry początek, lecz 
skuteczne rozwiązanie musi objąć sposoby radzenia sobie z nieznanymi lukami w 
zabezpieczeniach.

Poprawka 458
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zapewnienie oferowania produktów 
i usług ICT wraz z aktualnym 
oprogramowaniem niezawierającym 
znanych luk w zabezpieczeniach oraz 
istnienia mechanizmów bezpiecznej 
aktualizacji oprogramowania.

g) zapewnienie oferowania produktów 
i usług ICT wraz z aktualnym 
oprogramowaniem i sprzętem, które są 
adekwatne i uwzględniają regularne 
aktualizacje likwidujące znane luki
w zabezpieczeniach, oraz istnienia 
mechanizmów bezpiecznej aktualizacji 
oprogramowania i sprzętu.

Or. en

Poprawka 459
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – akapit 1 – litera g – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnienie opracowywania 
produktów i usług ICT zgodnie z 
wymogami bezpieczeństwa w odniesieniu 
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do konkretnego systemu.

Or. en

Poprawka 460
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) zapewnienie, by środowisko dla 
produktów i usług ICT było podzielone na 
mniejsze podsystemy i podsieci, tak aby 
ułatwić ochronę i ograniczyć szkody na 
wypadek incydentu.

Or. en

Poprawka 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) zapewnienie, by środowisko dla 
produktów i usług ICT było podzielone na 
mniejsze podsystemy i podsieci, tak aby 
ułatwić ochronę i ograniczyć szkody na 
wypadek incydentu.

Or. en

Poprawka 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) zapewnienie, by produkty, procesy, 
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usługi i systemy ICT były opracowywane i 
funkcjonowały zgodnie z zasadą 
bezpieczeństwa na etapie projektowania 
oraz jako opcji domyślnej zgodnie z 
obowiązkami określonymi w art. 43

Or. en

Poprawka 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów i
usług ICT certyfikowanych w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego można 
określić jeden lub więcej następujących 
poziomów pewności: podstawowy, 
znaczny lub wysoki.

1. Z zastrzeżeniem obowiązków 
dotyczących bezpieczeństwa określonych 
w art. 43, w odniesieniu do produktów, 
procesów, usług i systemów ICT 
certyfikowanych w ramach europejskiego 
systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa
można określić jeden lub kilka z
następujących poziomów pewności
opartych na ryzyku: bezpieczny pod 
względem funkcjonalnym, w dużym 
stopniu lub wysoce bezpieczny. Poziom 
pewności opiera się na liście kontrolnej 
zagrożeń i odpowiadających im 
cyberzabezpieczeń określonych przez 
ENISA zgodnie z art. 44 ust. 2, które są 
dostępne w produkcie, procesie, usłudze 
lub systemie ICT, do których ma 
zastosowanie system certyfikacji.

Or. en

Poprawka 464
Nadine Morano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów i 
usług ICT certyfikowanych w ramach 

1. W ramach europejskiego systemu 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa można 
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europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego można 
określić jeden lub więcej następujących 
poziomów pewności: podstawowy, 
znaczny lub wysoki.

określić jeden lub więcej następujących 
poziomów pewności stosownie do ryzyka, 
w zależności od kontekstu i 
przewidywanego wykorzystania 
produktów, procesów i usług ICT: 
podstawowy, znaczny lub wysoki.
Na podstawie analizy ryzyka należy podać 
w elementach każdego europejskiego 
systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa, 
jakie metody oceny zgodności można 
stosować.

Or. fr

Uzasadnienie

Lepiej będzie, jeśli możliwe do zastosowania metody oceny zgodności nie będą ustalane 
ogólnie z góry, tylko oddzielnie dla każdego przypadku, w zależności od rodzaju produktu lub 
usługi, z uwzględnieniem kontekstu wykorzystania.

Poprawka 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów i 
usług ICT certyfikowanych w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego można 
określić jeden lub więcej następujących 
poziomów pewności: podstawowy, 
znaczny lub wysoki.

1. W odniesieniu do produktów i 
usług ICT certyfikowanych w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa można określić jeden 
lub więcej następujących poziomów 
pewności: podstawowy, znaczny lub 
wysoki. Do systemu certyfikacji z różnymi 
poziomami pewności dołączona jest 
informacja wyjaśniająca, jakie ryzyko 
wiąże się z każdym poziomem pewności 
oraz informacja o tym, że konsumenci 
powinni stale zachowywać czujność i być 
świadomi istnienia problemu 
cyberataków.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci mogą uważać, że produkt lub usługa ICT charakteryzujące się wysokim 
poziomem pewności są zabezpieczone przed cyberzagrożeniami. Konsumenci i 
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przedsiębiorstwa powinni stale zachowywać czujności i świadomość, że nawet produkt lub 
usługa o wysokim poziomie pewności są narażone na cyberincydent, jeśli nie zastosowano się 
do najlepszych praktyk.

Poprawka 466
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów i 
usług ICT certyfikowanych w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego można 
określić jeden lub więcej następujących 
poziomów pewności: podstawowy, 
znaczny lub wysoki.

1. W ramach europejskiego systemu 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa można 
określić jeden lub więcej następujących 
poziomów pewności stosownie do ryzyka, 
w zależności od kontekstu i przeznaczenia 
produktów, procesów, systemów i usług 
ICT: podstawowy, znaczny lub wysoki.

Or. fr

Poprawka 467
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów i 
usług ICT certyfikowanych w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego można 
określić jeden lub więcej następujących 
poziomów pewności: podstawowy, 
znaczny lub wysoki.

1. W ramach europejskiego systemu 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa można 
określić jeden lub więcej następujących 
poziomów opartych na analizie ryzyka, w 
zależności od kontekstu i przeznaczenia 
produktów, procesów i usług ICT: 
podstawowy, znaczny lub wysoki.

Or. en

Poprawka 468
Dan Nica, Miroslav Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów i 
usług ICT certyfikowanych w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego można 
określić jeden lub więcej następujących 
poziomów pewności: podstawowy, 
znaczny lub wysoki.

1. W odniesieniu do produktów i 
usług ICT certyfikowanych w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa określa się kryteria 
odpowiedzialności dla jednego lub więcej 
następujących poziomów pewności: 
podstawowy, znaczny lub wysoki.

Or. en

Poprawka 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów i 
usług ICT certyfikowanych w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego można 
określić jeden lub więcej następujących 
poziomów pewności: podstawowy, znaczny 
lub wysoki.

1. W ramach europejskiego systemu 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa można 
określić jeden lub więcej wymogów w 
zakresie pewności w oparciu o poziom 
ryzyka i zagrożenia determinowane na 
podstawie kontekstu funkcjonowania 
danego produktu, procesu lub usługi.

Or. en

Poprawka 470
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów i 
usług ICT certyfikowanych w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego można 
określić jeden lub więcej następujących 
poziomów pewności: podstawowy, znaczny 
lub wysoki.

1. W ramach europejskiego systemu 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa można 
określić jeden lub więcej wymogów w 
zakresie pewności w oparciu o poziom 
ryzyka i zagrożenia determinowane na 
podstawie kontekstu funkcjonowania 
danego produktu, procesu lub usługi.
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Or. en

Poprawka 471
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów i 
usług ICT certyfikowanych w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego można 
określić jeden lub więcej następujących 
poziomów pewności: podstawowy, 
znaczny lub wysoki.

1. W odniesieniu do produktów, usług 
i procesów ICT certyfikowanych w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa można określić jeden 
lub więcej następujących poziomów 
pewności: podstawowy, znaczny lub 
wysoki.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia zakresu i zapewnienia właściwego dostosowania do obowiązujących 
norm międzynarodowych projekt rozporządzenia powinien określać, że ramy przyszłej 
dobrowolnej certyfikacji, oprócz „produktów” i „usług”, obejmują też „procesy”.

Poprawka 472
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów i 
usług ICT certyfikowanych w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego można 
określić jeden lub więcej następujących 
poziomów pewności: podstawowy, 
znaczny lub wysoki.

1. W odniesieniu do produktów, usług 
i procesów ICT certyfikowanych w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa można określić jeden 
lub więcej następujących poziomów 
pewności: podstawowy, pośredni lub 
wysoki.

Or. en
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Poprawka 473
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W porozumieniu z zainteresowanymi 
stronami ENISA identyfikuje lub ustala 
poziomy pewności, które muszą zostać 
określone w europejskich systemach 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 474
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na podstawie analizy ryzyka 
należy podać w elementach każdego 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, zgodnie z art. 47, 
jakie metody oceny zgodności można 
stosować.

Or. fr

Uzasadnienie

Stworzenie warunków, które umożliwią zaufanie wynikające z wzajemnego uznawania 
certyfikatów i z ujednolicenia krajowych systemów certyfikacji, wymaga wspólnej definicji 
poziomów pewności, zwłaszcza jeśli chodzi o metody oceny prowadzące do wyznaczenia tych 
poziomów.

Poprawka 475
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Poziomy pewności podstawowy, 
znaczny lub wysoki spełniają odpowiednio 
następujące kryteria:

skreśla się

a) podstawowy poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia ograniczony poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia incydentów cybernetycznych;

b) znaczny poziom pewności odnosi się do 
certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia znaczny poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest znaczne zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia incydentów 
cybernetycznych;

c) wysoki poziom pewności odnosi się do 
certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia wyższy poziom ufności 
odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT niż certyfikaty 
poświadczające znaczny poziom pewności 
i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
zapobieganie incydentom cybernetycznym.

Or. en
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Poprawka 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poziomy pewności podstawowy, 
znaczny lub wysoki spełniają odpowiednio 
następujące kryteria:

2. Poziomy pewności odnoszą się do 
certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który to certyfikat 
zapewnia odpowiedni poziom ufności 
odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
cyberbezpieczeństwa produktu, procesu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm 
i procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia cyberincydentów; poziom 
pewności określa się indywidualnie dla 
poszczególnych przypadków.

Or. en

Poprawka 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poziomy pewności podstawowy, 
znaczny lub wysoki spełniają odpowiednio 
następujące kryteria:

2. Poziomy pewności „funkcjonalnie 
bezpieczny”, „znacząco bezpieczny” lub 
„wysoce bezpieczny” spełniają 
odpowiednio następujące kryteria:

Or. en

Poprawka 478
Edouard Martin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poziomy pewności podstawowy, 
znaczny lub wysoki spełniają odpowiednio 
następujące kryteria:

2. Poziomy pewności podstawowy, 
znaczny lub wysoki spełniają odpowiednio 
następujące kryteria i metody oceny:

Or. fr

Poprawka 479
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poziomy pewności podstawowy, 
znaczny lub wysoki spełniają odpowiednio 
następujące kryteria:

2. Poziomy pewności podstawowy, 
znaczny lub wysoki spełniają odpowiednio 
następujące kryteria i metody oceny:

Or. fr

Poprawka 480
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poziomy pewności podstawowy, 
znaczny lub wysoki spełniają odpowiednio 
następujące kryteria:

2. Poziomy pewności podstawowy, 
pośredni lub wysoki spełniają 
odpowiednio następujące kryteria:

Or. en

Poprawka 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego w 
ramach europejskiego systemu 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego, który to certyfikat 
zapewnia ograniczony poziom ufności 
odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia incydentów cybernetycznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 482
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego w 
ramach europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia ograniczony poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia incydentów cybernetycznych;

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego 
w ramach europejskiego systemu 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego, który to certyfikat 
zapewnia ograniczony poziom ufności 
odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm 
i procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia incydentów cybernetycznych; 
certyfikat podstawowego poziomu 
pewności zaświadcza o ochronie przed 
podstawowymi, znanymi zagrożeniami dla 
cyberbezpieczeństwa; metoda oceny 
bazuje na przeprowadzonym przez 
jednostkę oceniającą zgodność przeglądzie 
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technicznym dokumentacji technicznej 
związanej z danym produktem lub usługą 
ICT;

Or. fr

Poprawka 483
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego w 
ramach europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia ograniczony poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia incydentów cybernetycznych;

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego w 
ramach europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który to certyfikat 
zapewnia ograniczony poziom ufności;

Or. en

Poprawka 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego w 
ramach europejskiego systemu 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego, który to certyfikat 
zapewnia ograniczony poziom ufności 
odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 

a) certyfikat podstawowego poziomu 
pewności odpowiada przeprowadzonej 
przez stronę trzecią ocenie, że objęte jest 
podstawowe ryzyko cyberincydentu w 
odniesieniu do procesów, produktów lub 
usług ICT;
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bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia incydentów cybernetycznych;

Or. en

Poprawka 485
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego w 
ramach europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia ograniczony poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia incydentów cybernetycznych;

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego 
w ramach europejskiego systemu 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego, który to certyfikat 
zapewnia ograniczony poziom ufności 
odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm 
i procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia incydentów cybernetycznych; 
metoda oceny musi bazować na 
przeprowadzonym przez jednostkę 
oceniającą zgodność przeglądzie 
technicznym dokumentacji technicznej 
związanej z danym produktem lub usługą 
ICT;

Or. fr

Poprawka 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera a



PE621.098v01-00 54/128 AM\1152206PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego w 
ramach europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia ograniczony poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia incydentów cybernetycznych;

a) poziom pewności określony jako 
„funkcjonalnie bezpieczny” odnosi się do 
certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który to certyfikat 
zapewnia adekwatny poziom ufności 
odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
cyberbezpieczeństwa produktu lub usługi 
ICT, ponieważ odnosi się on do 
wypełniania wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa określonych w art. [43] 
zgodnie z zasadą bezpieczeństwa na etapie 
projektowania oraz jako opcji domyślnej i 
charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
zmniejszanie ryzyka wystąpienia 
cyberincydentów.

Or. en

Poprawka 487
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego w 
ramach europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia ograniczony poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia incydentów cybernetycznych;

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego 
w ramach europejskiego systemu 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa, który to 
certyfikat zapewnia ograniczony poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
cyberbezpieczeństwa elektronicznego 
urządzenia konsumenckiego
i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, międzynarodowych norm 
i procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 



AM\1152206PL.docx 55/128 PE621.098v01-00

PL

wystąpienia cyberincydentów;

Or. en

Uzasadnienie

W celu stworzenia dobrze funkcjonujących ram certyfikacji ważne jest, aby przy określaniu 
poziomów pewności wziąć pod uwagę wykorzystanie istniejących i powszechnie przyjętych 
norm. Takie istniejące normy mogą być krajowe, międzynarodowe (ISO 27XXX) lub 
wielostronne (SOG-IS, wspólne kryteria).

Poprawka 488
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego w 
ramach europejskiego systemu 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego, który to certyfikat 
zapewnia ograniczony poziom ufności 
odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia incydentów cybernetycznych;

a) podstawowy poziom ryzyka 
powinien odpowiadać niskiemu ryzyku 
związanemu z produktem, procesem i 
usługą ICT. Niski poziom ryzyka istnieje 
wtedy, gdy atak na dany produkt, proces 
lub usługę ICT nie zagraża poważnie 
dostępności, autentyczności, integralności, 
poufności lub innym istotnym celom, 
takim jak zdrowie użytkowników lub stron 
trzecich, środowisko, prywatność, inne 
ważne interesy prawne lub krytyczna 
infrastruktura oraz jej systemy lub 
produkty pomocnicze.

Or. en

Poprawka 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego w 

a) podstawowy poziom pewności 
odnosi się do certyfikatu wydanego w 
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ramach europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia ograniczony poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia incydentów cybernetycznych;

ramach europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który to certyfikat 
zapewnia ograniczony poziom ufności 
odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
cyberbezpieczeństwa urządzenia do użytku 
przez konsumenta i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, 
międzynarodowych norm i procedur, w 
tym kontroli technicznych, których celem 
jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
cyberincydentów;

Or. en

Poprawka 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Niniejsza ocena obejmuje przegląd 
dokumentacji technicznej produktu, 
usługi lub procesu ICT;

Or. en

Poprawka 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) znaczny poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia znaczny poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 

skreśla się
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odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych,
których celem jest znaczne zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia incydentów 
cybernetycznych;

Or. en

Poprawka 492
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) znaczny poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia znaczny poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest znaczne zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia incydentów 
cybernetycznych;

b) znaczny poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia znaczny poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm 
i procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest znaczne zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia incydentów 
cybernetycznych; certyfikat znacznego 
poziomu pewności zaświadcza o ochronie 
przed znanym ryzykiem cyberincydentów 
oraz o tym, że produkt, usługa lub system 
może wytrzymać ataki prowadzone przy 
użyciu ograniczonych zasobów; metoda 
oceny bazuje na sprawdzeniu przez 
jednostkę oceniającą zgodność zgodności 
funkcji bezpieczeństwa produktu lub 
usługi;

Or. fr

Poprawka 493
Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) znaczny poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia znaczny poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest znaczne zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia incydentów 
cybernetycznych;

b) pośredni poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który to certyfikat 
zapewnia pośredni poziom ufności;

Or. en

Poprawka 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) znaczny poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia znaczny poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest znaczne zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia incydentów 
cybernetycznych;

b) certyfikat znacznego poziomu
pewności odpowiada przeprowadzonej 
przez stronę trzecią ocenie, że objęte jest 
znaczne ryzyko cyberincydentu w 
odniesieniu do procesów, produktów lub 
usług ICT;

Or. en
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Poprawka 495
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) znaczny poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia znaczny poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest znaczne zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia incydentów 
cybernetycznych;

b) znaczny poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia znaczny poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm 
i procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest znaczne zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia incydentów 
cybernetycznych; metoda oceny musi 
bazować na sprawdzeniu przez jednostkę 
oceniającą zgodność zgodności funkcji 
bezpieczeństwa produktu lub usługi;

Or. fr

Uzasadnienie

Produkty i usługi, które uzyskają certyfikat znacznego poziomu pewności, muszą wykazywać 
odporność na ataki, w tym najbardziej zaawansowane. Metoda oceny w procesie certyfikacji 
musi zatem obejmować testy wydajności gwarantujące odporność produktu na określony 
poziom ataku.

Poprawka 496
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) znaczny poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 

b) znaczny poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 
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europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia znaczny poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest znaczne zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia incydentów 
cybernetycznych;

europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który to certyfikat 
zapewnia znaczny poziom ufności 
odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
cyberbezpieczeństwa produktu, usługi lub 
procesu ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych,
międzynarodowych norm i procedur, 
w tym kontroli technicznych, których 
celem jest znaczne zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia cyberincydentów;

Or. en

Uzasadnienie

W celu stworzenia dobrze funkcjonujących ram certyfikacji ważne jest, aby przy określaniu 
poziomów pewności wziąć pod uwagę wykorzystanie istniejących i powszechnie przyjętych 
norm. Takie istniejące normy mogą być krajowe, międzynarodowe (ISO 27XXX) lub 
wielostronne (SOG-IS, wspólne kryteria).

Poprawka 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) znaczny poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia znaczny poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest znaczne zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia incydentów 
cybernetycznych;

b) poziom pewności określony jako 
„znacząco bezpieczny” odnosi się do 
certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który to certyfikat 
zapewnia znaczny poziom ufności 
odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
cyberbezpieczeństwa produktu lub usługi 
ICT i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
znaczne zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
cyberincydentów;

Or. en
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Poprawka 498
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) znaczny poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia znaczny poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest znaczne zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia incydentów 
cybernetycznych;

b) znaczny poziom ryzyka powinien 
odpowiadać wyższemu ryzyku związanemu 
z produktem, procesem i usługą ICT.
Wyższy poziom ryzyka istnieje wtedy, gdy 
atak na dany produkt, proces lub usługę 
ICT zagraża dostępności, autentyczności, 
integralności, poufności lub innym 
istotnym celom, takim jak zdrowie 
użytkowników lub stron trzecich, 
środowisko, prywatność, inne ważne 
interesy prawne lub krytyczna 
infrastruktura oraz jej systemy lub 
produkty pomocnicze.

Or. en

Poprawka 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Niniejsza ocena obejmuje przegląd 
dokumentacji technicznej oraz testowanie 
wbudowanych zabezpieczeń, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w 
dokumentacji technicznej;

Or. en

Poprawka 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wysoki poziom pewności odnosi się 
do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia wyższy poziom ufności 
odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT niż certyfikaty 
poświadczające znaczny poziom pewności 
i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
zapobieganie incydentom cybernetycznym.

skreśla się

Or. en

Poprawka 501
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wysoki poziom pewności odnosi się 
do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia wyższy poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT niż certyfikaty 
poświadczające znaczny poziom pewności 
i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
zapobieganie incydentom cybernetycznym.

c) wysoki poziom pewności odnosi się 
do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia wyższy poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT niż certyfikaty 
poświadczające znaczny poziom pewności 
i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
zapobieganie incydentom cybernetycznym;
certyfikat wysokiego poziomu pewności 
zaświadcza o ochronie przed znanym 
ryzykiem cyberincydentów oraz o tym, że 
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produkt, usługa lub system może 
wytrzymać zaawansowane ataki 
prowadzone przy użyciu znacznych 
zasobów; metoda oceny bazuje na testach 
wydajności służących ocenie odporności 
funkcji bezpieczeństwa na wysoki poziom 
ataku.

Or. fr

Poprawka 502
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wysoki poziom pewności odnosi się 
do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia wyższy poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT niż certyfikaty 
poświadczające znaczny poziom pewności 
i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
zapobieganie incydentom cybernetycznym.

c) wysoki poziom pewności odnosi się 
do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który to certyfikat 
zapewnia wyższy poziom ufności.

Or. en

Poprawka 503
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wysoki poziom pewności odnosi się 
do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 

c) certyfikat wysokiego poziomu
pewności odpowiada przeprowadzonej 
przez stronę trzecią ocenie, że objęte jest 
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bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia wyższy poziom ufności 
odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT niż certyfikaty 
poświadczające znaczny poziom pewności 
i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
zapobieganie incydentom cybernetycznym.

wysokie ryzyko cyberincydentu w 
odniesieniu do procesów, produktów lub 
usług ICT;

Or. en

Poprawka 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wysoki poziom pewności odnosi się 
do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia wyższy poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT niż certyfikaty 
poświadczające znaczny poziom pewności 
i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
zapobieganie incydentom cybernetycznym.

c) wysoki poziom pewności odnosi się 
do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który to certyfikat 
zapewnia wyższy poziom ufności odnośnie 
do deklarowanych lub postulowanych 
właściwości w zakresie 
cyberbezpieczeństwa produktu lub usługi 
ICT niż certyfikaty poświadczające 
znaczny poziom pewności i charakteryzuje 
się odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm 
i procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zapobieganie 
cyberincydentom. Metodyka oceny 
powinna opierać się co najmniej na 
badaniu efektywności oceniającym 
odporność zabezpieczeń na ataki 
przeprowadzone z użyciem znacznych lub 
nieograniczonych środków.

Or. en
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Uzasadnienie

Jako że największe czynniki ryzyka zależą od podatności produktu lub usługi, lecz również od 
siły potencjalnych ataków, tę ostatnią także należy wziąć pod uwagę.

Poprawka 505
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wysoki poziom pewności odnosi się 
do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia wyższy poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT niż certyfikaty 
poświadczające znaczny poziom pewności 
i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
zapobieganie incydentom cybernetycznym.

c) wysoki poziom pewności odnosi się 
do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia wyższy poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT niż certyfikaty 
poświadczające znaczny poziom pewności 
i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
zapobieganie incydentom cybernetycznym;
metoda oceny musi bazować na testach 
wydajności służących ocenie odporności 
funkcji bezpieczeństwa na wysoki poziom 
ataku.

Or. fr

Poprawka 506
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wysoki poziom pewności odnosi 
się do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 

c) wysoki poziom ryzyka powinien 
odpowiadać wysokiemu ryzyku 
związanemu z produktem, procesem i 
usługą ICT. Wysoki poziom ryzyka 
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certyfikat zapewnia wyższy poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT niż certyfikaty 
poświadczające znaczny poziom pewności 
i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
zapobieganie incydentom cybernetycznym.

istnieje wtedy, gdy atak na dany produkt 
lub usługę ICT zagraża dostępności, 
autentyczności, integralności, poufności 
lub innym istotnym celom i stanowi 
istotne zagrożenie dla suwerenności 
krajowej lub bezpieczeństwa publicznego 
państw.

Or. en

Poprawka 507
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wysoki poziom pewności odnosi się 
do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia wyższy poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT niż certyfikaty 
poświadczające znaczny poziom pewności 
i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
zapobieganie incydentom cybernetycznym.

c) wysoki poziom pewności odnosi się 
do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który to certyfikat 
bazuje na aktualnych normach krajowych 
i międzynarodowych oraz zapewnia 
wyższy poziom ufności odnośnie do 
deklarowanych lub postulowanych 
właściwości w zakresie 
cyberbezpieczeństwa produktu lub usługi 
ICT niż certyfikaty poświadczające 
znaczny poziom pewności i charakteryzuje 
się odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, krajowych i 
wielostronnych międzynarodowych norm 
i procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zapobieganie 
cyberincydentom.

Or. en

Uzasadnienie

W celu stworzenia dobrze funkcjonujących ram certyfikacji ważne jest, aby przy określaniu 
poziomów pewności wziąć pod uwagę wykorzystanie istniejących i powszechnie przyjętych 
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norm. Takie istniejące normy mogą być krajowe, międzynarodowe (ISO 27XXX) lub 
wielostronne (SOG-IS, wspólne kryteria).

Poprawka 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wysoki poziom pewności odnosi się 
do certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, który to 
certyfikat zapewnia wyższy poziom 
ufności odnośnie do deklarowanych lub 
postulowanych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego produktu 
lub usługi ICT niż certyfikaty 
poświadczające znaczny poziom pewności 
i charakteryzuje się odniesieniem do 
związanych z nim specyfikacji 
technicznych, norm i procedur, w tym 
kontroli technicznych, których celem jest 
zapobieganie incydentom cybernetycznym.

c) poziom pewności określony jako 
„wysoce bezpieczny” odnosi się do 
certyfikatu wydanego w ramach 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który to certyfikat 
zapewnia wyższy poziom ufności odnośnie 
do deklarowanych lub postulowanych 
właściwości w zakresie 
cyberbezpieczeństwa produktu lub usługi 
ICT niż certyfikaty poświadczające poziom 
pewności określony jako „znacząco 
bezpieczny” i charakteryzuje się 
odniesieniem do związanych z nim 
specyfikacji technicznych, norm i 
procedur, w tym kontroli technicznych, 
których celem jest zapobieganie 
cyberincydentom.

Or. en

Poprawka 509
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Niniejsza ocena obejmuje przegląd 
dokumentacji technicznej, badanie 
wbudowanych zabezpieczeń, zgodnie z 
wymogami określonymi w dokumentacji 
technicznej, oraz ocenę odporności 
procesów, produktów lub usług ICT na 
wyrafinowane ataki przeprowadzone z 
użyciem znacznych lub nieograniczonych 
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środków, dzięki testom penetracyjnym.

Or. en

Poprawka 510
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W razie konieczności Komisja 
może przyjmować akty wykonawcze 
zgodnie z art. 55 ust. 2, biorąc pod uwagę 
opinię ENISA, Europejskiej Grupy ds. 
Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa oraz 
platform konsultacyjnych dla 
zainteresowanych stron, zapewniając 
szczegółowe wymogi ramowe w 
odniesieniu do każdego poziomu 
pewności.

Or. en

Poprawka 511
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Metody rozróżniania pomiędzy 
poszczególnymi poziomami pewności 
powinny opierać się na badaniu 
oceniającym odporność zabezpieczeń na 
ataki przeprowadzone z użyciem 
znacznych lub nieograniczonych środków.

Or. en

Poprawka 512
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, 
Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46a

Zgodnie z analizą określonego ryzyka 
należy określić odpowiednią procedurę 
oceny zgodności, w tym samoocenę, 
zgodnie z art. 4 oraz z załącznikiem II do 
decyzji nr 768/2008/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić elastyczne, pragmatyczne i ukierunkowane rynkowo podejście do certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, dopuszczalne są również powszechnie przyjęte praktyki i/lub ramy.

Poprawka 513
Nadine Morano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46a

Odpowiednią metodę oceny zgodności 
należy wskazać na podstawie analizy 
ryzyka, zgodnie z art. 47 niniejszego 
rozporządzenia oraz z art. 4 i z 
załącznikiem II do decyzji nr 
768/2008/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Ograniczenie zastosowania takiej metody oceny zgodności jak samoocena do jednego tylko 
poziomu, bez względu na produkt i kontekst wykorzystania, byłoby ze szkodą dla niezbędnej 
elastyczności, którą należy zachować w tej dziedzinie.

Poprawka 514
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46b

Bez uszczerbku dla ustępów 1 i 2 ENISA 
może zastąpić wymogi dla podstawowego 
poziomu pewności, wprowadzając w ich 
miejsce informacyjny system 
funkcjonalności zgodnie z art. 2. Kryteria 
dla takiego informacyjnego systemu 
funkcjonalności należy określić z 
wyprzedzeniem przy udziale grupy 
zainteresowanych stron ds certyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Odnośnie do poziomów pewności określonych w proponowanym rozporządzeniu należy 
wprowadzić możliwość stosowania systemów informacyjnych opartych na cechach 
technicznych jako alternatywy dla podstawowego poziomu pewności w przypadku produktów 
konsumpcyjnych.

Poprawka 515
Martina Werner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedmiot i zakres certyfikacji, w 
tym rodzaj lub kategorie objętych danym 
systemem produktów i usług ICT;

a) przedmiot i zakres certyfikacji, 
w tym rodzaj lub kategorie objętych danym 
systemem produktów, procesów i usług 
ICT;

Or. en

Poprawka 516
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 47 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedmiot i zakres certyfikacji, w 
tym rodzaj lub kategorie objętych danym 
systemem produktów i usług ICT;

a) przedmiot i zakres certyfikacji, 
w tym rodzaj lub kategorie objętych danym 
systemem produktów, procesów i usług 
ICT;

Or. en

Poprawka 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ocenę zgodności i organy kontroli;

Or. en

Poprawka 518
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczegółową specyfikację 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, w stosunku do których 
oceniane są produkty i usługi ICT, na 
przykład poprzez odniesienie do norm 
unijnych lub międzynarodowych bądź 
specyfikacji technicznych;

b) szczegółową specyfikację 
wymogów w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w stosunku do 
których oceniane są produkty i usługi ICT, 
na przykład przez odniesienie do norm 
unijnych lub międzynarodowych bądź 
specyfikacji technicznych; wymogi 
certyfikacyjne należy określić tak, aby 
certyfikacja mogła zostać wbudowana w 
systematyczne procesy bezpieczeństwa 
przeprowadzane przez producenta na 
etapie opracowywania i cyklu życia 
danego produktu lub usługi lub oparta na 
nich;

Or. en
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Poprawka 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczegółową specyfikację 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, w stosunku do których 
oceniane są produkty i usługi ICT, na 
przykład poprzez odniesienie do norm 
unijnych lub międzynarodowych bądź 
specyfikacji technicznych;

b) szczegółową specyfikację 
wymogów w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w stosunku do 
których oceniane są produkty i usługi ICT, 
na przykład poprzez odniesienie do norm 
unijnych lub międzynarodowych bądź 
specyfikacji technicznych. Należy 
uwzględniać istniejące wymogi 
międzynarodowe;

Or. en

Poprawka 520
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczegółową specyfikację 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, w stosunku do których 
oceniane są produkty i usługi ICT, na 
przykład poprzez odniesienie do norm 
unijnych lub międzynarodowych bądź
specyfikacji technicznych;

b) szczegółową specyfikację 
wymogów w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, pod kątem których 
oceniane są produkty i usługi ICT przez
odniesienie do norm lub specyfikacji 
technicznych zgodnych z art. 2 pkt 1 
rozporządzenia (UE) nr 1025/2012;

Or. en

Poprawka 521
Martina Werner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczegółową specyfikację 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, w stosunku do których 
oceniane są produkty i usługi ICT, na 
przykład poprzez odniesienie do norm 
unijnych lub międzynarodowych bądź 
specyfikacji technicznych;

b) szczegółową specyfikację 
wymogów w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w stosunku do 
których oceniane są produkty, procesy
i usługi ICT, na przykład poprzez 
odniesienie do norm unijnych lub 
międzynarodowych bądź specyfikacji 
technicznych;

Or. en

Poprawka 522
Csaba Molnár

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczegółową specyfikację 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, w stosunku do których 
oceniane są produkty i usługi ICT, na 
przykład poprzez odniesienie do norm 
unijnych lub międzynarodowych bądź 
specyfikacji technicznych;

b) szczegółową specyfikację 
wymogów w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, pod kątem których 
oceniane są konkretne produkty i usługi 
ICT, na przykład przez odniesienie do 
norm europejskich lub międzynarodowych 
bądź specyfikacji technicznych;

Or. en

Poprawka 523
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) c) W stosownych przypadkach 
promowanie „bezpieczeństwa na etapie 
projektowania"

Or. en
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Poprawka 524
Dan Nica, Miroslav Poche

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach jeden 
lub więcej poziomów pewności;

c) jeden lub więcej poziomów 
odpowiedzialności jednostki oceniającej 
zgodność w przypadku naruszenia 
certyfikowanych produktów lub usług 
ICT;

Or. en

Poprawka 525
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach jeden 
lub więcej poziomów pewności;

c) w stosownych przypadkach jeden 
lub więcej poziomów pewności z 
uwzględnieniem między innymi podejścia 
opartego na ryzyku;

Or. en

Poprawka 526
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) szczegółowe kryteria oceny i 
metody, w tym rodzaje oceny, stosowane 
w celu wykazania, że zostały osiągnięte 
szczegółowe cele, o których mowa w art. 
45;

d) szczegółowe kryteria oceny i 
metody, w tym rodzaje oceny, stosowane 
w celu wykazania, że zostały osiągnięte 
szczegółowe cele, o których mowa w art. 
45 przez odniesienie do norm lub 
specyfikacji technicznych zgodnych z art. 
2 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 
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1025/2012;

Or. en

Poprawka 527
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) szczegółowe kryteria oceny i 
metody, w tym rodzaje oceny, stosowane w 
celu wykazania, że zostały osiągnięte
szczegółowe cele, o których mowa w art. 
45;

d) rodzaje oceny zgodności, 
stosowane szczegółowe kryteria i metody
oceny ustanowione w art. 4 i załączniku II 
do decyzji 768/2008/WE, aby wykazać, że
szczegółowe cele, o których mowa w art. 
45 niniejszego rozporządzenia, zostały 
osiągnięte;

Or. en

Poprawka 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku gdy system 
przewiduje stosowanie znaków lub etykiet 
– warunki, na jakich takie znaki lub 
etykiety mogą być stosowane;

f) w przypadku, gdy system 
przewiduje stosowanie systemów 
informacyjnych opartych na cechach 
technicznych, warunki, na jakich takie 
systemy mogą być stosowane;

Or. en

Poprawka 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli nadzór stanowi część 
systemu – zasady monitorowania 
zgodności z wymogami certyfikatów, w 
tym mechanizmy wykazywania ciągłej 
zgodności z określonymi wymogami w 
zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego;

g) zasady monitorowania zgodności z 
wymogami certyfikatów, w tym 
mechanizmy wykazywania ciągłej 
zgodności z określonymi wymogami w 
zakresie cyberbezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 530
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) warunki przyznawania, 
utrzymania, kontynuowania oraz 
rozszerzania i zmniejszania zakresu 
certyfikacji;

Or. en

Poprawka 531
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) warunki przyznawania, utrzymania, 
kontynuowania oraz rozszerzania i 
zmniejszania zakresu certyfikacji;

h) warunki przyznawania, utrzymania, 
kontynuowania, odnawiania oraz 
rozszerzania i zmniejszania zakresu 
certyfikacji;

Or. en

Poprawka 532
Massimiliano Salini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) Przepisy mające na celu radzenie 
sobie z lukami, które mogą powstać po 
wydaniu certyfikacji, przez ustanowienie 
dynamicznego, nieprzerwanego procesu 
organizacyjnego, w który zaangażowani 
są zarówno dostawcy, jak i użytkownicy;

Or. en

Poprawka 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) zasady określające, w jaki sposób i 
komu odpowiednie władze mają zgłaszać 
właściwym sprzedawcom i producentom 
niepodanych do wiadomości publicznej 
luk w produktach, procesach, usługach i 
systemach ICT przy zastosowaniu 
skoordynowanego procesu ujawniania luk 
w zabezpieczeniach.

Or. en

Poprawka 534
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zasady dotyczące sposobu
zgłaszania uprzednio niewykrytych luk w 
zabezpieczeniach cybernetycznych 
produktów i usług ICT oraz sposobu 

j) zasady wymagające od 
odpowiednich władz szybkiego zgłaszania 
niepodanych do wiadomości publicznej
luk w produktach i usługach ICT 
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postępowania z takimi lukami; właściwym sprzedawcom i wytwórcom 
przy zastosowaniu skoordynowanego 
procesu ujawniania luk w 
zabezpieczeniach.

Or. en

Uzasadnienie

Te związane z państwami członkowskimi władze (takie jak krajowe zespoły CERT) powinny 
dzielić się informacjami na temat luk we wszystkich produktach i usługach ICT ze 
sprzedawcami i wytwórcami, których one dotyczą. Zadanie to jest realizowane zgodne z 
wytycznymi i zaleceniami określonymi w międzynarodowych normach ISO/IEC 29147:2014 
oraz ISO/IEC 30111. Władze państwowe, które znajdują luki, mają zupełnie odmienne profile 
ryzyka, zachęty, obowiązki i uprawnienia względem właściwych sprzedawców i wytwórców od 
indywidualnych podmiotów prowadzących badania w zakresie bezpieczeństwa.

Poprawka 535
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) identyfikację krajowych systemów 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego, obejmujących ten sam 
rodzaj lub kategorie produktów i usług 
ICT;

l) w stosownych przypadkach 
identyfikację krajowych systemów 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa, zgodnie 
z art. 49, lub prowadzonych przez 
przemysł inicjatyw obejmujących ten sam 
rodzaj lub kategorie produktów, procesów i 
usług ICT;

Or. en

Poprawka 536
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) identyfikację krajowych systemów 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego, obejmujących ten sam 
rodzaj lub kategorie produktów i usług 

l) identyfikację krajowych lub 
międzynarodowych systemów certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa obejmujących ten 
sam rodzaj lub kategorie produktów i usług 



AM\1152206PL.docx 79/128 PE621.098v01-00

PL

ICT; ICT, wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
oraz kryteriów i metod oceny;

Or. en

Poprawka 537
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) identyfikację krajowych systemów 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego, obejmujących ten sam 
rodzaj lub kategorie produktów i usług 
ICT;

l) identyfikację krajowych lub 
międzynarodowych systemów certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa lub prowadzonych 
przez przemysł inicjatyw obejmujących ten 
sam rodzaj lub kategorie produktów, 
procesów i usług ICT;

Or. en

Poprawka 538
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) ma) w stosownych przypadkach, 
okres ważności certyfikatu.

Or. en

Poprawka 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) zasady dotyczące tego, w jaki 
sposób i kiedy państwa członkowskie 
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zobowiązane są informować siebie 
nawzajem oraz właściwych sprzedawców i 
wytwórców po zdobyciu wiedzy o luce w 
zabezpieczeniach, która nie została 
podana do wiadomości publicznej w 
odniesieniu do danego produktu lub 
usługi ICT certyfikowanych na mocy tego 
systemu certyfikacji.

Or. en

Poprawka 540
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) zasady dotyczące tego, w jaki 
sposób i kiedy państwa członkowskie 
zobowiązane są informować siebie 
nawzajem po odkryciu luki w 
zabezpieczeniach, która nie została 
podana do wiadomości publicznej w 
odniesieniu do danego produktu lub 
usługi ICT certyfikowanych na mocy tego 
systemu certyfikacji.

Or. en

Poprawka 541
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) rodzaje oceny zgodności, kryteriów 
i metod oceny zgodnie z art. 4 i 
załącznikiem II do decyzji 768/2008/WE.

Or. en
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Poprawka 542
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) Dalsze wytyczne na temat 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa oraz cyberzagrożeń, 
które pozostają mimo certyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty i usługi ICT nigdy nie są całkowicie bezpieczne. Aby nie wytwarzać wśród 
konsumentów i innych organizacji fałszywego poczucia bezpieczeństwa, w systemach 
certyfikacji należy podkreślać nieustanną potrzebę czujności i dobrych praktyk 
cyberbezpieczeństwa. 

Poprawka 543
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W odniesieniu do właściwych 
systemów grupa zainteresowanych stron 
ds. certyfikacji lub Europejska Grupa ds. 
Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa muszą 
zatwierdzić, na odpowiednio uzasadniony 
wniosek agencji ENISA, wszelkie 
proponowane dodatki do norm 
międzynarodowych i unijnych, o których 
mowa w ust. 1 lit b), odejścia od nich lub 
rezygnację z nich, przynajmniej dwa 
tygodnie przed przekazaniem Komisji 
systemu kandydującego zgodnie z art. 44 
ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Produkty ICT opracowywane, sprzedawane lub używane na rynkach światowych i 
europejskich w dużej mierze opierają się na istniejących i powszechnie przyjętych normach. 
Odejście od tych norm lub rezygnację z nich należy odpowiednio uzasadnić.

Poprawka 544
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli dany akt unijny tak stanowi, 
certyfikacja w ramach europejskiego 
systemu certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego może być stosowana do 
wykazania domniemania zgodności z 
wymogami tego aktu.

3. W konkretnym akcie unijnym 
można zasugerować, kiedy można 
zastosować europejski system certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa

Or. en

Poprawka 545
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku braku 
zharmonizowanego prawodawstwa Unii 
przepisy prawa państwa członkowskiego 
mogą również stanowić, że europejski 
system certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego może być stosowany do 
ustanowienia domniemania zgodności z 
wymogami prawnymi.

4. W przypadku braku 
zharmonizowanego prawodawstwa Unii 
państwa członkowskie mogą też zachęcać 
do stosowania europejskiego systemu 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Systemy certyfikacji można 
tworzyć w szczególności dla grup 
produktów wymienionych w załączniku I 
do niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 547
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 47a

Systemy stworzone na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie wymagają notyfikacji 
zmian, modyfikacji certyfikacji lub 
procesów ponownej certyfikacji, chyba że 
zmiany te wywierają istotny negatywny 
wpływ na bezpieczeństwo produktów, 
usług i procesów ICT oraz urządzenia 
elektroniczne konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty nie powinny podlegać ponownej certyfikacji w przypadku napraw czy aktualizacji 
oprogramowania albo zmiany funkcjonalności produktu, pod warunkiem że działania te nie 
mają poważnych negatywnych skutków dla bezpieczeństwa urządzenia. Wprowadzenie tego 
odniesienia jest kluczowe dla biznesu, ponieważ w przeciwnym razie ponowna certyfikacja 
może zajmować dłużej niż „cykl życia” uaktualnionego oprogramowania, co ostatecznie 
niekorzystnie wpłynie na zdolność użytkowników końcowych i operatorów do wzmacniania 
swojego cyberbezpieczeństwa. 

Poprawka 548
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przyjmuje się, że produkty i usługi
ICT, które które uzyskały certyfikację w 
ramach przyjętego na podstawie art. 44 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, są 
zgodne z wymogami takiego systemu.

1. Przyjmuje się, że produkty, usługi i 
procesy ICT, które uzyskały certyfikację w 
ramach przyjętego na podstawie art. 44 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, są zgodne z 
wymogami takiego systemu.

Or. en

Poprawka 549
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przyjmuje się, że produkty i usługi 
ICT, które które uzyskały certyfikację w 
ramach przyjętego na podstawie art. 44 
europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego, są 
zgodne z wymogami takiego systemu.

1. Przyjmuje się, że produkty, procesy
i usługi ICT, które które uzyskały 
certyfikację w ramach przyjętego na 
podstawie art. 44 europejskiego systemu 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa, są 
zgodne z wymogami takiego systemu.

Or. en

Poprawka 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Certyfikacja jest dobrowolna, o ile 
prawo Unii nie stanowi inaczej.

2. Certyfikacja jestobowiązkowa 
przynajmniej dla:

a) produktów, procesów, usług i systemów 
ICT wykorzystywanych przez operatorów 
usług kluczowych określonych w 
dyrektywie 2016/1148/UE;
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b) produktów, procesów, usług i systemów 
ICT przeznaczonych dla dzieci i 
gospodarstw domowych;

c) produktów, procesów, usług i systemów 
ICT przeznaczonych do celów 
medycznych;

d) produktów, procesów, usług i systemów 
ICT przeznaczonych do celów 
bezpieczeństwa;

e) pojazdów autonomicznych

Komisja, w drodze aktów wykonawczych i 
w porozumieniu z agencją ENISA, może 
dokonać przeglądu kategorii produktów 
wyszczególnionych w akapicie 1.

Dla wszystkich innych produktów 
certyfikacja jest dobrowolna, o ile prawo 
Unii nie stanowi inaczej.

Or. en

Poprawka 551
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Certyfikacja jest dobrowolna, o ile 
prawo Unii nie stanowi inaczej.

2. Certyfikacja jest dobrowolna dla 
produktów, usług i procesów ICT objętych 
zakresem art. 45 ust. 1 lit. a) oraz art. 45 
ust. 1 lit. b), o ile prawo Unii nie stanowi
inaczej, oraz obowiązkowa dla produktów, 
usług i procesów ICT objętych zakresem 
art. 45 ust. 1 lit. c), o ile prawo Unii lub 
Europejska Grupa ds. Certyfikacji 
Cyberbezpieczeństwa nie stanowią inaczej.

Or. en

Uzasadnienie

Rozróżnienie między dobrowolnym i obowiązkowym systemem certyfikacji jest konieczne, 
ponieważ dwie kategorie produktów i procesów ICT objęte niniejszym rozporządzeniem mają 
różne cele w zakresie bezpieczeństwa.  W przypadku ochrony rządowej infrastruktury i 
informacji certyfikacja powinna być obowiązkowa, gdyż pozwoli to państwom członkowskim 
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osiągnąć większą cyberodporność.  Ponadto podejście to będzie sprzyjać większej 
harmonizacji zobowiązań państw członkowskich określonych w dyrektywie (UE) 2016/1148.

Poprawka 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Certyfikacja jest dobrowolna, o ile 
prawo Unii nie stanowi inaczej.

2. Certyfikacja średniego i wysokiego 
poziomu pewności jest obowiązkowa. O
ile prawo Unii nie stanowi inaczej, w 
przypadku podstawowego i znacznego 
poziomu pewności jest ona dobrowolna, 
tyle że producent musi być zobowiązany 
do wypełniania minimalnych norm 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 553
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Certyfikacja jest dobrowolna, o ile 
prawo Unii nie stanowi inaczej.

2. Certyfikacja jest całkowicie 
dobrowolna i bez uszczerbku dla 
dobrowolnej samooceny/deklaracji 
zgodności

Or. en

Poprawka 554
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Certyfikacja jest dobrowolna, o ile 
prawo Unii nie stanowi inaczej.

2. Certyfikacja jest obowiązkowa.

Or. en

Poprawka 555
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Certyfikacja jest dobrowolna, o ile 
prawo Unii nie stanowi inaczej.

2. Certyfikacja jest dobrowolna, o ile 
prawo krajowe nie stanowi inaczej.

Or. en

Poprawka 556
Martina Werner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Odnośnie do podstawowego 
poziomu pewności, możliwe jest 
przeprowadzenie samooceny zgodności na 
wyłączną odpowiedzialność producenta 
lub dostawcy produktów, procesów i usług 
ITC, jak określono w art. 4 i załączniku II 
do decyzji nr 768/2008/WE.

Or. en

Poprawka 557
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europejski certyfikat 3. Europejski certyfikat 
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bezpieczeństwa cybernetycznego na 
podstawie niniejszego artykułu jest 
wydawany przez jednostki oceniające 
zgodność, o których mowa w art. 51, w 
oparciu o kryteria uwzględnione w 
europejskim systemie certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego
przyjętym na podstawie art. 44.

podstawowego lub znacznego poziomu 
cyberbezpieczeństwa na podstawie 
niniejszego artykułu jest wydawany przez 
jednostki oceniające zgodność, o których 
mowa w art. 51, w oparciu o kryteria 
uwzględnione w europejskim systemie 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa
przyjętym na podstawie art. 44.

Or. fr

Poprawka 558
Martina Werner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europejski certyfikat 
bezpieczeństwa cybernetycznego na 
podstawie niniejszego artykułu jest 
wydawany przez jednostki oceniające 
zgodność, o których mowa w art. 51, w 
oparciu o kryteria uwzględnione w 
europejskim systemie certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego
przyjętym na podstawie art. 44.

3. Europejski certyfikat 
cyberbezpieczeństwa zgodny z niniejszym 
artykułem wydawany jest albo na 
podstawie samooceny, albo przez jednostki 
oceniające zgodność, o których mowa w 
art. 51, w oparciu o kryteria uwzględnione 
w europejskim systemie certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa przyjętym na 
podstawie art. 44.

Or. en

Poprawka 559
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Europejski certyfikat wysokiego 
poziomu cyberbezpieczeństwa jest 
wydawany przez krajowe organy nadzoru 
ds. certyfikacji, o których mowa w art. 50, 
na podstawie kryteriów zapisanych 
w europejskim systemie certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa przyjętym na 
podstawie art. 44.
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Or. fr

Poprawka 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3, w 
należycie uzasadnionych przypadkach,
określony europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego może 
przewidywać, że europejski certyfikat 
bezpieczeństwa cybernetycznego będący 
wynikiem tego systemu może być 
wydawany jedynie przez podmiot 
publiczny. Takim podmiotem publicznym 
musi być jeden z wymienionych poniżej 
podmiotów:

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i 
wyłącznie w należycie uzasadnionych 
przypadkach określony europejski system 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa może 
przewidywać, że europejski certyfikat 
cyberbezpieczeństwa będący wynikiem 
tego systemu może być wydawany jedynie 
przez podmiot publiczny. Podmiot ten jest 
akredytowany jako jednostka oceniająca 
zgodność na podstawie art. 51 ust. 1.
Osoba fizyczna lub prawna, która poddaje 
swoje produkty lub usługi ICT 
mechanizmowi certyfikacji, udostępnia 
jednostce oceniającej zgodność, o której 
mowa w art. 51, wszystkie informacje 
niezbędne do przeprowadzenia procedury 
certyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka 561
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3, w 
należycie uzasadnionych przypadkach, 
określony europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego może
przewidywać, że europejski certyfikat 

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 w 
należycie uzasadnionych przypadkach, 
takich jak wysoki poziom pewności 
opisany w art. 46 list. c), określony 
europejski system certyfikacji 
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bezpieczeństwa cybernetycznego będący 
wynikiem tego systemu może być 
wydawany jedynie przez podmiot 
publiczny. Takim podmiotem publicznym 
musi być jeden z wymienionych poniżej 
podmiotów:

bezpieczeństwa cybernetycznego musi
przewidywać, że europejski certyfikat 
bezpieczeństwa cybernetycznego będący 
wynikiem tego systemu może być 
wydawany jedynie przez właściwy podmiot 
publiczny na podstawie oceny 
przeprowadzonej przez niezależną 
notyfikowaną jednostkę oceniającą 
zgodność. Takim podmiotem publicznym 
musi być jeden z wymienionych poniżej 
podmiotów:

Or. fr

Poprawka 562
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3, w 
należycie uzasadnionych przypadkach,
określony europejski system certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego może 
przewidywać, że europejski certyfikat 
bezpieczeństwa cybernetycznego będący 
wynikiem tego systemu może być 
wydawany jedynie przez podmiot 
publiczny. Takim podmiotem publicznym 
musi być jeden z wymienionych poniżej 
podmiotów:

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i 
wyłącznie w należycie uzasadnionych 
przypadkach określony europejski system 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa może 
przewidywać, że europejski certyfikat 
cyberbezpieczeństwa będący wynikiem 
tego systemu może być wydawany jedynie 
przez podmiot publiczny. Podmiot ten jest 
akredytowany jako jednostka oceniająca 
zgodność na podstawie art. 51 ust. 1.

Or. en

Poprawka 563
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krajowy organ nadzoru ds. 
certyfikacji, o którym mowa w art. 50 ust. 
1;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krajowy organ nadzoru ds. 
certyfikacji, o którym mowa w art. 50 ust. 
1;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne dla zpewnienia prawnej spójności ze zmianami w art. 48 ust. 1.

Poprawka 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podmiot akredytowany jako 
jednostka oceniająca zgodność na 
podstawie art. 51 ust. 1; lub

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne dla zpewnienia prawnej spójności ze zmianami w art. 48 ust. 1

Poprawka 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podmiot ustanowiony na mocy 
przepisów ustawowych, instrumentów 
prawnych lub innych urzędowych 
procedur administracyjnych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego i spełniający wymogi
dotyczące podmiotów certyfikujących 
produkty, procesy i usługi zgodnie z 
normą ISO/IEC 17065:2012.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne dla zpewnienia prawnej spójności ze zmianami w art. 48 ust. 1.

Poprawka 567
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje swoje produkty lub usługi ICT 
mechanizmowi certyfikacji, przekazuje 
jednostce oceniającej zgodność, o której 
mowa w art. 51, wszystkie informacje 
niezbędne do przeprowadzenia procedury 
certyfikacji.

5. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje swoje produkty, usługi lub 
procesy ICT mechanizmowi certyfikacji, 
przekazuje jednostce oceniającej zgodność, 
o której mowa w art. 51, wszystkie 
informacje niezbędne do przeprowadzenia 
procedury certyfikacji. Może je przekazać 
każdej z jednostek oceniających zgodność, 
o których mowa w art. 51.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć rozdrobnienia w uznawaniu lub zgodności systemów certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa UE, w artykule należy podkreślić, że informacje przekazać można 
dowolnej jednostce oceniającej zgodność, która ma akredytację państwa członkowskiego.

Poprawka 568
Pilar del Castillo Vera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje swoje produkty lub usługi ICT 
mechanizmowi certyfikacji, przekazuje 
jednostce oceniającej zgodność, o której 
mowa w art. 51, wszystkie informacje 
niezbędne do przeprowadzenia procedury 
certyfikacji.

5. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje swoje produkty, procesy lub usługi 
ICT mechanizmowi certyfikacji, 
przekazuje jednostce oceniającej zgodność, 
o której mowa w art. 51, wszystkie 
informacje niezbędne do przeprowadzenia 
procedury certyfikacji.

Or. en

Poprawka 569
Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje swoje produkty lub usługi ICT 
mechanizmowi certyfikacji, przekazuje 
jednostce oceniającej zgodność, o której 
mowa w art. 51, wszystkie informacje 
niezbędne do przeprowadzenia procedury 
certyfikacji.

5. Osoba fizyczna lub prawna, która 
poddaje swoje produkty, procesy lub usługi 
ICT mechanizmowi certyfikacji, 
przekazuje jednostce oceniającej zgodność, 
o której mowa w art. 51, wszystkie 
informacje niezbędne do przeprowadzenia 
procedury certyfikacji.

Or. en

Poprawka 570
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Certyfikaty wydaje się na 
maksymalny okres trzech lat i mogą one 
zostać odnowione, na tych samych 

6. Certyfikaty wydaje się na 
minimalny okres trzech lat. Później mogą 
one zostać odnowione, na tych samych 
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warunkach, o ile nadal spełnione są 
odpowiednie wymogi.

warunkach, wydłużone bez opłat na 
kolejne okresy, po oświadczeniu podmiotu 
certyfikowanego, że nadal spełnia on 
istotne kryteria. Oświadczenie takie należy 
złożyć nie wcześniej niż sześć miesięcy i 
nie później niż 15 dni przed upływem 
danego okresu. Wydłużenia certyfikatów 
są dozwolone na okres całego cyklu życia 
certyfikowanego produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić elastyczność i przewidywalność rynku, ramy prawne powinny określać 
minimalny okres ważności certyfikatu.  Maksymalny okres ważności certyfikatu (jeśli dotyczy) 
należy określać indywidualnie dla poszczególnych przypadków w zależności od oczekiwanej 
długości życia certyfikowanej kategorii produktów lub usług.  Ponadto należy dopuścić 
możliwość przedłużenia certyfikatu bez dodatkowych opłat na podstawie oświadczenia 
certyfikowanego podmiotu, że nadal będzie spełniał on wymogi. Będzie to wspierać 
sprawiedliwszy jednolity rynek, ponieważ pozwoli uniknąć negatywnych skutków 
dodatkowych opłat związanych z ponowną certyfikacją ponoszonych przez użytkowników 
końcowych. 

Poprawka 571
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Certyfikaty wydaje się na 
maksymalny okres trzech lat i mogą one
zostać odnowione, na tych samych 
warunkach, o ile nadal spełnione są 
odpowiednie wymogi.

6. Certyfikaty wydaje się na okres 
określony w każdym systemie certyfikacji i 
ściśle związany z procesami i zdolnością 
podmiotów do organizowania się w 
odpowiedzi na atak; okres ten może zostać 
odnowiony, na tych samych warunkach, 
jeżeli właściwe wymogi nadal są spełniane. 

Or. en

Poprawka 572
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Certyfikaty wydaje się na 
maksymalny okres trzech lat i mogą one
zostać odnowione, na tych samych 
warunkach, o ile nadal spełnione są 
odpowiednie wymogi.

6. Certyfikaty wydaje się na 
maksymalny okres trzech lat określony w 
konkretnym systemie certyfikacji i może 
on zostać odnowiony, na tych samych 
warunkach, o ile nadal spełnione są 
odpowiednie wymogi.

Or. en

Poprawka 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Certyfikaty wydaje się na 
maksymalny okres trzech lat i mogą one 
zostać odnowione, na tych samych 
warunkach, o ile nadal spełnione są 
odpowiednie wymogi.

6. Certyfikaty wydaje się 
na maksymalny okres określany 
indywidualnie dla każdego przypadku w 
poszczególnych systemach i mogą one 
zostać odnowione, na tych samych 
warunkach, o ile nadal spełnione są 
odpowiednie wymogi.

Or. en

Poprawka 574
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Europejski certyfikat 
bezpieczeństwa cybernetycznego wydany 
na podstawie niniejszego artykułu jest 
uznawany we wszystkich państwach 
członkowskich.

7. Europejski certyfikat 
cyberbezpieczeństwa wydany na podstawie 
niniejszego artykułu jest uznawany we 
wszystkich państwach członkowskich jako 
spełniający lokalne wymogi 
cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do 
produktów i procesów ICT oraz urządzeń 
elektronicznych konsumentów objętych 
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tym certyfikatem z uwzględnieniem 
określonego poziomu pewności, o którym 
mowa w art. 46, i nie czyni się 
rozróżnienia między takimi certyfikatami 
wydanymi przez państwo członkowskie 
pochodzenia albo jednostkę oceniającą 
zgodność, o której mowa w art. 51.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć rozdrobnienia w uznawaniu lub zgodności systemów certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa UE, w artykule należy podkreślić, że nie można dyskryminować żadnego 
miejsca wydania certyfikatu.

Poprawka 575
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Europejski certyfikat 
bezpieczeństwa cybernetycznego wydany 
na podstawie niniejszego artykułu jest 
uznawany we wszystkich państwach 
członkowskich.

7. Europejski certyfikat 
bezpieczeństwa cybernetycznego wydany 
na podstawie niniejszego artykułu jest 
uznawany we wszystkich państwach 
członkowskich. Certyfikaty wysokiego 
poziomu pewności mogą uzyskać 
wzajemne uznanie tylko pod warunkiem, 
że zostały wydane przez podmiot publiczny 
opisany w art. 48 ust. 4 lit. a).

Or. fr

Poprawka 576
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Wniosek o certyfikację musi zostać 
rozpatrzony do 12 miesięcy od daty jego 
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złożenia, w przeciwnym razie jednostka 
oceniająca zgodność traci akredytację.

Or. en

Uzasadnienie

Jednostki oceniające zgodność powinny terminowo rozpatrywać wnioski o certyfikację.

Poprawka 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 48a

Podstawowe wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa informatycznego

1. Do dnia ... [dwa lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia] Agencja 
zaproponuje Komisji czytelne i 
obowiązkowe podstawowe wymogi w 
zakresie bezpieczeństwa informatycznego 
odnoszące się do wszystkich urządzeń 
informatycznych znajdujących się w 
obrocie w Unii lub wywożonych z Unii, 
takie jak:

a) producent wydaje pisemny certyfikat 
potwierdzający, że urządzenie nie zawiera 
żadnego komponentu sprzętu, 
oprogramowania ani oprogramowania 
układowego z rozpoznanymi lukami w 
zabezpieczeniach;

b) urządzenie działa w oparciu o 
komponenty oprogramowania lub 
oprogramowania układowego zdolne do 
akceptowania prawidłowo 
uwierzytelnionych i bezpiecznych 
aktualizacji pochodzących od sprzedawcy;

c) udokumentowano możliwości dostępu 
zdalnego urządzenia, które zabezpieczono 
przed nieupoważnionym dostępem 
najpóźniej w trakcie instalacji; brak 
domyślnych, stałych haseł standardowych 
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dla wszystkich urządzeń, 
udokumentowana możliwość aktualizacji, 
która jasno wskazuje odpowiedzialność, 
gdy użytkownik nie zaktualizuje 
urządzenia;

d) producent urządzenia podłączonego do 
internetu, oprogramowania lub 
komponentu oprogramowania 
układowego jest zobowiązany do 
powiadamiania właściwego organu o 
wszelkich znanych lukach w 
zabezpieczeniach;

e) producent urządzenia podłączonego do 
internetu, oprogramowania lub 
komponentu oprogramowania 
układowego jest zobowiązany do naprawy 
produktu w związku z wszelkimi nowo 
odkrytymi lukami w zabezpieczeniach;

f) producent urządzenia podłączonego do 
internetu, oprogramowania lub 
komponentu oprogramowania 
układowego jest zobowiązany do 
udzielenia informacji o sposobie 
przyjmowania przez urządzenie 
aktualizacji, o przewidywanym okresie 
udzielania wsparcia w zakresie 
bezpieczeństwa oraz do powiadomienia o 
terminie zaprzestania udzielania wsparcia 
w zakresie bezpieczeństwa;

g) producent jest zobowiązany do 
udostępnienia kodu źródłowego i 
dokumentacji po upływie okresu 
udzielania wsparcia;

2. Co dwa lata Agencja dokonuje 
przeglądu i, w stosownych przypadkach, 
zmienia wymogi, o których mowa w ust. 1, 
oraz przedkłada wszelkie propozycje 
zmian Komisji.

3. Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, postanowić, że 
zaproponowane lub zmienione wymogi, o 
których mowa w ust. 1 i 2, mają ogólną 
moc obowiązującą w całej Unii. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w art. 
55 ust. 2.

4. Komisja zapewnia odpowiednie 
upowszechnienie wymogów, których 
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ogólną moc obowiązującą uznała zgodnie 
z ust. 3.

5. Agencja gromadzi w rejestrze wszystkie 
zaproponowane wymogi i zmiany do nich 
i podaje je do wiadomości publicznej za 
pomocą odpowiednich środków.

6. Wprawdzie producenci pozostają 
odpowiedzialni za zagwarantowanie 
zgodności produktu lub usługi ICT, 
importerzy muszą dopilnować, aby 
produkty wprowadzane do obrotu 
spełniały istotne wymogi i nie stanowiły 
ryzyka dla odbiorców europejskich.
Importer musi sprawdzić, czy producenci 
spoza UE podjęli niezbędne kroki w celu 
zapewnienia zgodności produktu lub 
usługi z przepisami ust. 1. Dystrybutorzy 
produktów lub usług ICT muszą mieć 
podstawową wiedzę na temat wymogów 
prawnych i dokumentacji towarzyszącej.
Dystrybutorzy muszą być w stanie 
zidentyfikować produkty, które wyraźnie 
nie spełniają wymogów, oraz muszą być w 
stanie wykazać organom krajowym, że 
działali z należytą starannością, i posiadać 
potwierdzenie od producenta lub 
importera o podjęciu niezbędnych kroków.
Ponadto dystrybutor musi być w stanie 
wesprzeć organy krajowe w staraniach 
związanych z uzyskaniem wymaganych 
dokumentów.

7. W przypadkach określonych w systemie 
w oparciu o ich charakter oraz cykl życia 
lub koszt produktu, jako alternatywa dla 
pełnego procesu certyfikacji, zgodność z 
podstawowymi wymogami z zakresu 
bezpieczeństwa informatycznego zapewnić 
można dzięki własnej deklaracji zgodności 
z zastosowaniem właściwej procedury 
oceny zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by stworzyć odporne środowisko informatyczne chroniące przed 
cyberprzestępczością i chronić prawa podstawowe użytkowników urządzeń informatycznych. 
W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić najważniejsze cele w zakresie 
bezpieczeństwa informatycznego w postaci podstawowych wymogów bezpieczeństwa 
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informatycznego obowiązujących w obrębie Unii. Ponieważ charakter, cykl życia lub koszt 
produktu mogą uniemożliwić proces certyfikacji, samocertyfikacja może stanowić szybką 
drogę do wejścia na rynek oraz ochronę dla władz i konsumentów.

Poprawka 578
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 48a

Zgodność z międzynarodowymi systemami 
wzajemnego uznawania

1. Na etapie 
przygotowawczym kandydującego 
europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa ENISA i – w 
stosownym przypadku – grupa 
zainteresowanych stron ds. certyfikacji 
lub Europejska Grupa ds. Certyfikacji 
Cyberbezpieczeństwa oceniają 
adekwatność obowiązujących 
międzynarodowych umów o wzajemnym 
uznawaniu i certyfikacji.

2. Czynności te powinny obejmować 
ocenę, czy krajowe systemy certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa uwzględnione w 
systemie kandydującym podlegają 
międzynarodowej umowie o wzajemnym 
uznawaniu.

3. W przypadku stwierdzenia, że istnieją 
adekwatne międzynarodowe umowy o 
wzajemnym uznawaniu i certyfikacji, 
ENISA gwarantuje zachowanie zgodności 
przez:

a) zapewnienie certyfikacji na tych 
samych zasadach;

b) dostosowanie zakresu, celów 
bezpieczeństwa, metodologii oceny i 
poziomów pewności;

c) inicjowanie dialogu z odpowiednim 
odpowiednim organem zarządzającym, 
aby zrealizować cele a) i b).
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Or. en

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest usprawnienie obowiązujących systemów certyfikacji i 
zagwarantowanie możliwości stosowania ich w całej UE. Zgodnie z tą ambicją należy zadbać, 
by ramy certyfikacji nie zastępowały międzynarodowych umów o wzajemnym uznawaniu i 
prowadziły do powstawania certyfikatów, które obejmują te same obszary, albo tworzyły 
szerszy ekosystem, w którym europejskie właściwości są uznawane i eksportowane.

Poprawka 579
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 
3 krajowe systemy certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego i 
powiązane procedury dotyczące produktów 
i usług ICT objętych europejskim 
systemem certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego przestają wywoływać 
skutki z dniem określonym w akcie 
wykonawczym przyjętym na podstawie art. 
44 ust. 4. Istniejące krajowe systemy 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego i powiązane procedury 
dotyczące produktów i usług ICT 
nieobjętych europejskim systemem 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego nadal funkcjonują.

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
ust. 3 krajowe systemy certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa i powiązane 
procedury dotyczące produktów, procesów
i usług ICT objętych europejskim 
systemem certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa przestają wywoływać 
skutki z dniem określonym w akcie 
wykonawczym przyjętym na podstawie 
art. 44 ust. 4. Istniejące krajowe systemy 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa
i powiązane procedury dotyczące 
produktów, procesów i usług ICT 
nieobjętych europejskim systemem 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa nadal 
funkcjonują. Czynności konserwacyjne z 
drobnymi aktualizacjami nie 
unieważniają certyfikacji.

Or. en

Poprawka 580
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 
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3 krajowe systemy certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego i 
powiązane procedury dotyczące produktów 
i usług ICT objętych europejskim 
systemem certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego przestają wywoływać 
skutki z dniem określonym w akcie 
wykonawczym przyjętym na podstawie art. 
44 ust. 4. Istniejące krajowe systemy 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego i powiązane procedury 
dotyczące produktów i usług ICT 
nieobjętych europejskim systemem 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego nadal funkcjonują.

3 krajowe systemy certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa i powiązane 
procedury dotyczące produktów, procesów
i usług ICT objętych europejskim 
systemem certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa przestają wywoływać 
skutki z dniem określonym w akcie 
wykonawczym przyjętym na podstawie art. 
44 ust. 4. Istniejące krajowe systemy 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa i 
powiązane procedury dotyczące 
produktów, procesów i usług ICT 
nieobjętych europejskim systemem 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa nadal 
funkcjonują.

Or. en

Poprawka 581
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 
3 krajowe systemy certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego i 
powiązane procedury dotyczące produktów
i usług ICT objętych europejskim 
systemem certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego przestają wywoływać 
skutki z dniem określonym w akcie 
wykonawczym przyjętym na podstawie art. 
44 ust. 4. Istniejące krajowe systemy 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego i powiązane procedury 
dotyczące produktów i usług ICT 
nieobjętych europejskim systemem 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego nadal funkcjonują.

1. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 
3 krajowe systemy certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa i powiązane 
procedury dotyczące produktów, usług i 
procesów ICT objętych europejskim 
systemem certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa przestają wywoływać 
skutki z dniem określonym w 
akcie delegowanym przyjętym na 
podstawie art. 44 ust. 4. Istniejące krajowe 
systemy certyfikacji cyberbezpieczeństwa
i powiązane procedury dotyczące 
produktów i usług ICT nieobjętych 
europejskim systemem certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa nadal funkcjonują.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zapewnić współustawodawcom możliwość wykonywania ich uprawnień kontrolnych, 
Komisja powinna mieć prawo wydawania aktów delegowanych.

Poprawka 582
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 
3 zawarte w obowiązujących przepisach 
ustawodawczych i wykonawczych oraz w 
regułach i wytycznych odniesienia do 
krajowego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, który przestał 
wywoływać skutki prawne zgodnie z ust. 1, 
uznaje się za odniesienia do zastępującego 
go europejskiego systemu certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa (mutatis mutandis).

Or. en

Poprawka 583
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie nie 
wprowadzają nowych krajowych systemów 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego dotyczących produktów i 
usług ICT objętych obowiązującym 
europejskim systemem certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego.

2. Państwa członkowskie nie 
wprowadzają nowych krajowych systemów 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa
dotyczących produktów, procesów i usług 
ICT objętych obowiązującym europejskim 
systemem certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa.

Or. en
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Poprawka 584
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49a

Na wniosek osoby fizycznej lub prawnej 
ENISA ustala, czy, do celów niniejszego 
artykułu, określony krajowy system 
cyberbezpieczeństwa objęty jest 
europejskim systemem 
cyberbezpieczeństwa; ENISA wydaje 
decyzję i upublicznia ją w terminie 
czterech tygodni od otrzymania wniosku. 

Or. en

Uzasadnienie

Proces ten zapewnia zainteresowanym stronom i ubiegającym się o certyfikaty większą 
przejrzystość. 

Poprawka 585
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy krajowy organ nadzoru ds. 
certyfikacji pozostaje – w zakresie swojej 
organizacji, decyzji w sprawie 
finansowania, struktury prawnej i procesu 
podejmowania decyzji – niezależny od 
jednostek, nad którymi sprawuje nadzór.

3. Każdy krajowy organ nadzoru ds. 
certyfikacji pozostaje – w zakresie swojej 
organizacji, decyzji w sprawie 
finansowania, struktury prawnej i procesu 
podejmowania decyzji – niezależny od 
jednostek, nad którymi sprawuje nadzór. 
Krajowy organ nadzoru ds. certyfikacji 
nie może być podmiotem certyfikującym 
ani wystawcą certyfikatu.

Or. en

Poprawka 586



AM\1152206PL.docx 105/128 PE621.098v01-00

PL

Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy krajowy organ nadzoru ds. 
certyfikacji pozostaje – w zakresie swojej 
organizacji, decyzji w sprawie 
finansowania, struktury prawnej i procesu 
podejmowania decyzji – niezależny od 
jednostek, nad którymi sprawuje nadzór.

3. Każdy krajowy organ nadzoru ds. 
certyfikacji pozostaje – w zakresie swojej 
organizacji, decyzji w sprawie 
finansowania, struktury prawnej i procesu 
podejmowania decyzji – niezależny od 
jednostek, nad którymi sprawuje nadzór. 
Krajowy organ nadzoru ds. certyfikacji 
nie może być podmiotem certyfikującym 
ani wystawcą certyfikatu.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne do zapewnienia przejrzystości i niezależności. 

Poprawka 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 6 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) organizują kontrole rynkowe 
produktów certyfikowanych i 
niecertyfikowanych przeprowadzane w 
sposób skoordynowany w państwach 
członkowskich, tak aby uniknąć 
powielania kontroli i zmaksymalizować 
kontrole rynkowe, dla przynajmniej 30% 
produktów certyfikowanych w poprzednim 
roku, i zobowiązują podmiot 
certyfikowany do wycofania z rynku 
produktów niespełniających wymogów 
zgodnie z ust. 6 lit. e). Podczas określania 
30% produktów poddawanych kontroli 
zgodności krajowe organy ds. certyfikacji 
priorytetowo traktują produkty wysokiego 
ryzyka dla konsumentów, zwłaszcza 
przeznaczone dla dzieci, produkty 
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posiadające wbudowane nowe technologie 
lub produkty charakteryzujące się 
wysokimi wskaźnikami sprzedaży;

Or. en

Poprawka 588
Peter Kouroumbashev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitorują i egzekwują stosowanie 
przepisów niniejszego tytułu na poziomie
krajowym oraz sprawują nadzór nad 
zgodnością certyfikatów wydanych przez 
jednostki oceniające zgodność mające 
siedzibę na odpowiednio podlegających 
tym organom terytoriach z wymogami 
określonymi w niniejszym tytule i w 
odpowiednim europejskim systemie 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego;

a) monitorują i egzekwują stosowanie 
przepisów niniejszego tytułu na szczeblu
krajowym oraz sprawują nadzór nad 
zgodnością zgodnie z zasadami przyjętymi 
przez Europejską Grupę ds. Certyfikacji 
Cyberbezpieczeństwa stosownie do art. 53 
ust. 3 lit. da);

Or. en

Poprawka 589
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitorują i egzekwują stosowanie 
przepisów niniejszego tytułu na poziomie 
krajowym oraz sprawują nadzór nad 
zgodnością certyfikatów wydanych przez 
jednostki oceniające zgodność mające 
siedzibę na odpowiednio podlegających 
tym organom terytoriach z wymogami 
określonymi w niniejszym tytule i w 
odpowiednim europejskim systemie 
certyfikacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego;

a) monitorują i egzekwują stosowanie 
przepisów niniejszego tytułu na poziomie 
krajowym oraz weryfikują zgodność
certyfikatów wydanych przez jednostki 
oceniające zgodność mające siedzibę na 
odpowiednio podlegających tym organom 
terytoriach z wymogami określonymi 
w niniejszym tytule i w odpowiednim 
europejskim systemie certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa;
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Or. ro

Poprawka 590
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) monitorują i nadzorują działalność 
jednostek oceniających zgodność do celów 
niniejszego rozporządzenia, w tym w 
związku z notyfikacją jednostek 
oceniających zgodność i związanymi z tym 
zadaniami określonymi w art. 52 
niniejszego rozporządzenia;

skreśla się

Or. en

Poprawka 591
Peter Kouroumbashev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) monitorują i nadzorują działalność 
jednostek oceniających zgodność do celów 
niniejszego rozporządzenia, w tym w 
związku z notyfikacją jednostek 
oceniających zgodność i związanymi z tym 
zadaniami określonymi w art. 52 
niniejszego rozporządzenia;

b) monitorują, nadzorują i 
przynajmniej raz na dwa lata ewaluują
działalność jednostek oceniających 
zgodność do celów niniejszego 
rozporządzenia, w tym w związku z 
notyfikacją jednostek oceniających 
zgodność i związanymi z tym zadaniami 
określonymi w art. 52 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 6 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) monitorują i nadzorują działalność 
jednostek oceniających zgodność do celów 
niniejszego rozporządzenia, w tym w 
związku z notyfikacją jednostek 
oceniających zgodność i związanymi z tym 
zadaniami określonymi w art. 52 
niniejszego rozporządzenia;

b) monitorują, nadzorują 
przynajmniej raz w roku ewaluują
działalność jednostek oceniających 
zgodność do celów niniejszego 
rozporządzenia, w tym w związku z 
notyfikacją jednostek oceniających 
zgodność i związanymi z tym zadaniami 
określonymi w art. 52 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 593
Peter Kouroumbashev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozpatrują skargi złożone przez 
osoby fizyczne lub prawne w związku z 
certyfikatami wydanymi przez jednostki 
oceniające zgodność mające siedzibę na 
podlegających tym organom terytoriach, 
badają w odpowiednim zakresie przedmiot 
skarg oraz informują skarżących w 
stosownym terminie o postępach i 
wynikach badania;

c) rozpatrują skargi złożone przez 
osoby fizyczne lub prawne w związku 
z certyfikatami wydanymi przez jednostki 
oceniające zgodność mające siedzibę na 
podlegających tym organom terytoriach
lub w związku z dokonanymi 
samoocenami zgodności, badają 
w odpowiednim zakresie przedmiot skarg 
oraz informują skarżących w stosownym 
terminie o postępach i wynikach badania;

Or. en

Poprawka 594
Peter Kouroumbashev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 6 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przedstawiają sprawozdanie z 
wyników weryfikacji, o których mowa w 
lit. a), oraz ocen, o których mowa w lit. b), 
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agencji ENISA oraz Europejskiej Grupie 
ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 6 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przedstawiają sprawozdanie z 
wyników weryfikacji, o której mowa w lit. 
a), oraz ocen, o których mowa w lit. b), 
agencji ENISA oraz Europejskiej Grupie 
ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa; 

Or. en

Poprawka 596
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 6 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) współpracują z innymi krajowymi 
organami nadzoru ds. certyfikacji lub 
innymi organami publicznymi, w tym 
poprzez wymianę informacji na temat 
ewentualnej niezgodności produktów i 
usług ICT z wymogami niniejszego 
rozporządzenia lub określonych 
europejskich systemów certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego;

d) współpracują z innymi krajowymi 
organami nadzoru ds. certyfikacji lub 
innymi organami publicznymi, w tym 
poprzez wymianę informacji na temat 
ewentualnej niezgodności produktów, 
procesów i usług ICT z wymogami 
niniejszego rozporządzenia lub 
określonych europejskich systemów 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 597
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 50 – ustęp 7 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prawo przeprowadzania dochodzeń, 
w trybie kontroli, w stosunku do jednostek 
oceniających zgodność oraz posiadaczy 
europejskich certyfikatów bezpieczeństwa 
cybernetycznego, w celu weryfikacji 
zgodności z przepisami tytułu III;

b) prawo przeprowadzania dochodzeń, 
w trybie kontroli, w stosunku do 
posiadaczy europejskich certyfikatów 
cyberbezpieczeństwa w celu weryfikacji 
zgodności z przepisami tytułu III;

Or. en

Poprawka 598
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prawo stosowania odpowiednich 
środków, zgodnie z prawem krajowym, w 
celu zapewnienia przestrzegania przepisów 
niniejszego rozporządzenia lub unormowań 
danego europejskiego systemu certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego przez
jednostki oceniające zgodność lub
posiadaczy certyfikatów;

c) prawo stosowania odpowiednich 
środków, zgodnie z prawem krajowym, 
w celu zapewnienia przestrzegania 
przepisów niniejszego rozporządzenia lub 
unormowań danego europejskiego systemu 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa przez 
posiadaczy certyfikatów;

Or. en

Poprawka 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 7 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) prawo cofania certyfikatów, 
zgodnie z prawem krajowym, które nie są 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem lub 
danym europejskim systemem certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego;

e) prawo cofania certyfikatów i 
produktów konsumpcyjnych ICT, zgodnie 
z prawem krajowym, które nie są zgodne 
z niniejszym rozporządzeniem lub danym 
europejskim systemem certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa;
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Or. en

Poprawka 600
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Krajowe organy nadzoru ds. 
certyfikacji współpracują ze sobą i z 
Komisją, a w szczególności wymieniają 
informacje, doświadczenia i dobre praktyki 
odnoszące się do certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego i kwestii 
technicznych dotyczących bezpieczeństwa 
cybernetycznego produktów i usług ICT.

8. Krajowe organy nadzoru ds. 
certyfikacji współpracują ze sobą i z 
Komisją, a w szczególności wymieniają 
informacje, doświadczenia i dobre praktyki 
odnoszące się do certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa i kwestii 
technicznych dotyczących 
cyberbezpieczeństwa produktów, procesów
i usług ICT.

Or. en

Poprawka 601
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Krajowe organy nadzoru ds. 
certyfikacji współpracują ze sobą i z 
Komisją, a w szczególności wymieniają 
informacje, doświadczenia i dobre praktyki 
odnoszące się do certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego i kwestii 
technicznych dotyczących bezpieczeństwa 
cybernetycznego produktów i usług ICT.

8. Krajowe organy nadzoru ds. 
certyfikacji współpracują ze sobą i z 
Komisją, a w szczególności wymieniają 
informacje, doświadczenia i dobre praktyki 
odnoszące się do certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa i kwestii 
technicznych dotyczących 
cyberbezpieczeństwa produktów, usług i 
procesów ICT.

Or. en

Poprawka 602



PE621.098v01-00 112/128 AM\1152206PL.docx

PL

Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 8 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Każdy krajowy organ nadzoru ds. 
certyfikacji, każdy członek oraz personel 
każdego z krajowych organów nadzoru ds. 
certyfikacji zgodnie z prawem Unii lub 
prawem państwa członkowskiego podlega 
obowiązkowi zachowania tajemnicy 
służbowej – w trakcie kadencji oraz po jej 
zakończeniu – w odniesieniu do wszelkich 
poufnych informacji, które uzyskał w toku 
wypełniania zadań lub wykonywania 
swoich uprawnień.

Or. en

Poprawka 603
Peter Kouroumbashev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 50a

Wzajemne ocena

1. Krajowe organy nadzoru ds. certyfikacji 
podlegają wzajemnej ocenie w kwestii 
wszelkich działań wykonywanych na 
podstawie art. 50 niniejszego 
rozporządzenia.

Wzajemna ocena obejmuje ocenianie 
procedur wprowadzonych przez krajowe 
organy nadzoru ds. certyfikacji, zwłaszcza 
procedur kontroli zgodności produktów 
podlegających certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa, kompetencji 
personelu, poprawności kontroli i 
metodyki badań, a także poprawności 
wyników. Podczas wzajemnej oceny 
ocenia się także, czy rzeczone krajowe 
organy nadzoru ds. certyfikacji posiadają 
wystarczające zasoby do prawidłowego 
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wykonywania obowiązków nałożonych na 
nie w art. 50 ust. 4.

Wzajemna ocena krajowego organu 
nadzoru ds. certyfikacji przeprowadzana 
jest przez dwa krajowe organy nadzoru ds. 
certyfikacji z innych państw 
członkowskich i Komisję oraz odbywa się 
co najmniej raz na pięć lat. ENISA może 
uczestniczyć w ocenie wzajemnej i 
decyduje o swoim udziale na podstawie 
analizy oceny ryzyka.

Zgodnie z art. 55a Komisja może przyjąć 
akty delegowane w celu ustalenia planu 
ocen wzajemnych obejmującego okres co 
najmniej pięciu lat i określającego 
kryteria dotyczące składu zespołu ds. 
oceny wzajemnej, metody oceniania, 
harmonogramu, częstotliwości oraz 
innych zadań związanych z oceną 
wzajemną. Przyjmując te akty 
delegowane, Komisja należycie 
uwzględnia uwagi Grupy.

Grupa analizuje wyniki oceny wzajemnej. 
ENISA sporządza ich podsumowanie i je 
upublicznia. 

Or. en

Poprawka 604
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku wysokiego poziomu 
pewności jednostka oceniająca zgodność 
musi być nie tylko akredytowana, ale 
również notyfikowana przez krajowy 
organ nadzoru ds. certyfikacji w celu 
potwierdzenia jej kompetencji i 
specjalistycznej wiedzy w dziedzinie oceny 
cyberbezpieczeństwa. Krajowy organ 
nadzoru ds. certyfikacji musi prowadzić 
regularne audyty specjalistycznej wiedzy i 
kompetencji notyfikowanych jednostek 
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oceniających zgodność.

Or. fr

Uzasadnienie

Certyfikowanie wysokiego poziomu pewności wymaga przeprowadzenia testów wydajności. 
Specjalistyczna wiedza i kompetencje jednostek oceniających zgodność, które wykonują testy 
wydajności, muszą być poddawane regularnym audytom, zwłaszcza w celu zapewnienia 
jakości tych testów.

Poprawka 605
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku wysokiego poziomu 
pewności krajowe organy nadzoru ds. 
certyfikacji wydają zezwolenia jednostkom 
oceniającym zgodność tylko po spełnieniu 
przez nie wymienionych wymogów 
dotyczących kompetencji i specjalistycznej 
wiedzy, co potwierdzą regularne audyty w 
danej jednostce.

Or. fr

Poprawka 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Akredytacji udziela się na 
maksymalnie pięć lat i można ją odnowić 
na tych samych warunkach, o ile jednostka 
oceniająca zgodność spełnia wymogi 
określone w niniejszym artykule. Jednostki 
akredytujące cofają akredytację jednostki 
oceniającej zgodność udzieloną na 
podstawie ust. 1 niniejszego artykułu, 
jeżeli warunki udzielenia akredytacji nie są 

2. Akredytacji udziela się na 
maksymalnie pięć lat i można ją odnowić 
na tych samych warunkach, o ile jednostka 
oceniająca zgodność spełnia wymogi 
określone w niniejszym artykule. Jednostki 
akredytujące cofają akredytację jednostki 
oceniającej zgodność udzieloną na 
podstawie ust. 1 niniejszego artykułu, 
jeżeli warunki udzielenia akredytacji nie są 
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spełnione, przestały być spełniane lub gdy 
działania podejmowane przez jednostkę 
oceniającą zgodność naruszają przepisy 
niniejszego rozporządzenia.

spełnione, przestały być spełniane lub gdy 
działania podejmowane przez jednostkę 
oceniającą zgodność naruszają przepisy 
niniejszego rozporządzenia. Jednostki 
oceniające zgodność nie przyjmują od 
posiadaczy certyfikatów bezpośrednich 
opłat za swoje usługi. 

Or. en

Poprawka 607
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Akredytacji udziela się na 
maksymalnie pięć lat i można ją odnowić 
na tych samych warunkach, o ile jednostka 
oceniająca zgodność spełnia wymogi 
określone w niniejszym artykule. Jednostki 
akredytujące cofają akredytację jednostki 
oceniającej zgodność udzieloną na 
podstawie ust. 1 niniejszego artykułu, 
jeżeli warunki udzielenia akredytacji nie są 
spełnione, przestały być spełniane lub gdy 
działania podejmowane przez jednostkę 
oceniającą zgodność naruszają przepisy 
niniejszego rozporządzenia.

2. Akredytacji udziela się na 
maksymalnie dziesięć lat i można ją 
odnowić na tych samych warunkach, o ile 
jednostka oceniająca zgodność spełnia 
wymogi określone w niniejszym artykule. 
Jednostki akredytujące cofają akredytację 
jednostki oceniającej zgodność udzieloną 
na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu, 
jeżeli warunki udzielenia akredytacji nie są 
spełnione, przestały być spełniane lub gdy 
działania podejmowane przez jednostkę 
oceniającą zgodność naruszają przepisy 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że jednostka oceniająca zgodność będzie korzystała z akredytacji do 
czasu, aż system certyfikacji (w tym jego przedłużenie), który wydała w okresie akredytacji 
stracił ważność. 

Poprawka 608
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych określać okoliczności, 
formaty i procedury dotyczące notyfikacji, 
o których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 55 ust. 2.

5. Komisja może w drodze 
aktów delegowanych określać 
okoliczności, formaty i procedury 
dotyczące notyfikacji, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu. Te akty 
delegowane przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 55 ust. 2.

Or. en

Poprawka 609
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy wchodzą krajowe 
organy nadzoru ds. certyfikacji. Organy te 
są reprezentowane przez kierowników lub 
innych przedstawicieli wysokiego szczebla 
krajowych organów nadzoru ds. 
certyfikacji.

2. W skład Grupy wchodzą krajowe 
organy nadzoru ds. certyfikacji. Organy te 
są reprezentowane przez kierowników lub 
innych przedstawicieli wysokiego szczebla 
krajowych organów nadzoru ds. 
certyfikacji. Na zaproszenie członkowie 
grupy zainteresowanych stron ds
certyfikacji mogą uczestniczyć w 
posiedzeniach Europejskiej Grupy ds. 
Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa i brać 
udział w jej pracach. 

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących uczestnictwa państw członkowskich 
zainteresowane strony powinny mieć możliwość, na zaproszenie Europejskiej Grupy ds. 
Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa, uczestniczenia w jej obradach. 

Poprawka 610
Gunnar Hökmark
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy wchodzą krajowe 
organy nadzoru ds. certyfikacji. Organy te 
są reprezentowane przez kierowników lub 
innych przedstawicieli wysokiego szczebla 
krajowych organów nadzoru ds. 
certyfikacji.

2. W skład Grupy wchodzą eksperci 
krajowi.

Or. en

Poprawka 611
Peter Kouroumbashev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przyjmowanie wiążących zasad 
określających częstotliwość 
przeprowadzania przez krajowe organy 
nadzoru ds. certyfikacji weryfikacji 
certyfikatów oraz samoocen zgodności, a 
także kryteriów, skali i zakresu tych 
weryfikacji, jak również przyjmowanie 
wspólnych zasad i norm w zakresie 
sprawozdawczości, zgodnie z art. 50 ust. 6.

Or. en

Poprawka 612
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3 – litera f – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) g) ułatwianie dostosowania 
europejskich systemów certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa do międzynarodowo 
uznanych standardów, również przez:
dokonywanie przeglądu istniejących 
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europejskich systemów certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa i, w stosownych 
przypadkach, wydawanie agencji ENISA 
zaleceń podjęcia współpracy z 
odpowiednimi międzynarodowymi 
organizacjami normalizacyjnymi w celu 
wyeliminowania braków lub luk w 
dostępnych międzynarodowo uznanych 
standardach.

Or. en

Poprawka 613
Edouard Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) definiowanie mechanizmu 
wzajemnych ocen służących ocenie 
przestrzegania wymogów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu przez 
poszczególne krajowe organy nadzoru ds. 
certyfikacji, zwłaszcza zdolności 
wykonania zadań opisanych w niniejszym 
rozporządzeniu z wykorzystaniem 
specjalistycznej wiedzy wymaganej dla 
każdego poziomu pewności; w razie 
potrzeby w procesie wzajemnej oceny 
można wskazać odpowiednie środki, które 
należy przyjąć.

Or. fr

Poprawka 614
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) We współpracy z Europejską 
Grupą ds. Certyfikacji 
Cyberbezpieczeństwa (Grupą) 
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ustanowioną na mocy art. 53 niniejszego 
rozporządzenia zapewnianie Komisji 
doradztwa i wsparcia w kwestiach 
dotyczących certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa oraz umów w 
sprawie wzajemnego uznawania 
certyfikatów cyberbezpieczeństwa z 
rynkami zagranicznymi i krajami trzecimi.

Or. en

Poprawka 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. g) ustanowienie procesu oceny 
wzajemnej. W procesie tym szczególną 
uwagę poświęcić należy wiedzy 
technicznej wymaganej od krajowych 
jednostek oceniających zgodność do 
wykonywania ich zadań zgodnie z art. 48 i 
50, oraz w razie potrzeby włączyć do niego 
opracowywanie dokumentów z 
wytycznymi i najlepszymi praktykami, 
żeby poprawić zgodność tych jednostek z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 616
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. uwzględnianie wyników 
konsultacji z zainteresowanymi stronami 
przeprowadzonych podczas 
przygotowywania systemu kandydującego 
zgodnie z art. 44 niniejszego 
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rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Europejska Grupa ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa powinna brać pod uwagę wszelkie 
konsultacje publiczne przeprowadzone przez Komisję podczas przygotowywania 
kandydującego systemu cyberbezpieczeństwa. 

Poprawka 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. h) kontrola nadzoru i obsługi 
certyfikatu.

Or. en

Poprawka 618
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy o karach nakładanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego tytułu i unormowań 
europejskich systemów certyfikacji 
bezpieczeństwa cybernetycznego oraz 
stosują wszelkie niezbędne środki, aby 
zapewnić ich wykonanie. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie
[najpóźniej do dnia … r./niezwłocznie] 
powiadamiają Komisję o tych przepisach i 
środkach, a następnie powiadamiają ją o 
wszelkich zmianach mających wpływ na te 
przepisy.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy o karach nakładanych 
w przypadku naruszenia przepisów tytułu 
IIa, tytułu III oraz unormowań 
europejskich systemów certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa oraz stosują wszelkie 
niezbędne środki, aby zapewnić ich 
wykonanie. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie [najpóźniej do dnia 
… r./niezwłocznie] powiadamiają Komisję 
o tych przepisach i środkach, a następnie 
powiadamiają ją o wszelkich zmianach 
mających wpływ na te przepisy.
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Or. en

Poprawka 619
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Prawo do skutecznego środka 
ochrony prawnej przed sądem przeciwko 
organowi nadzorczemu lub jednostce 
oceniającej zgodność

1.Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub pozasądowych 
środków ochrony prawnej każda osoba 
fizyczna lub prawna ma prawo do 
skutecznego środka ochrony prawnej 
przed sądem:

a) przeciwko dotyczącej ich decyzji 
jednostki oceniającej zgodność lub 
krajowego organu nadzoru ds. 
certyfikacji, w tym (w stosownych 
przypadkach) w związku z wydaniem (lub 
niewydaniem) bądź uznawaniem 
europejskiego certyfikatu 
cyberbezpieczeństwa, który osoba ta 
posiada;oraz

b) jeżeli krajowy organ nadzoru ds. 
certyfikacji nie rozpatruje skarg leżących 
w jego kompetencjach.

2. Postępowanie przeciwko jednostce 
oceniającej zgodność lub krajowemu 
organowi nadzoru ds. certyfikacji zostaje 
wszczęte przed sądem państwa 
członkowskiego, w którym jednostka 
oceniająca zgodność lub krajowy organ 
nadzoru ds. certyfikacji mają siedzibę.

Or. en

Poprawka 620
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 54a

Prawo do skutecznego środka ochrony 
prawnej przed sądem przeciwko organowi 

nadzorczemu

1. Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub pozasądowych 
środków ochrony prawnej każda osoba 
fizyczna lub prawna ma prawo do 
skutecznego środka ochrony prawnej 
przed sądem:

a) przeciwko dotyczącej ich decyzji 
jednostki oceniającej zgodność lub 
krajowego organu nadzoru ds. 
certyfikacji, w tym w związku z 
uznawaniem europejskiego certyfikatu 
cyberbezpieczeństwa, który osoba ta 
posiada; oraz

b) jeżeli krajowy organ nadzoru ds. 
certyfikacji nie rozpatruje skarg leżących 
w jego kompetencjach.

2. Postępowanie przeciwko jednostce 
oceniającej zgodność lub krajowemu 
organowi nadzoru ds. certyfikacji zostaje 
wszczęte przed sądem państwa 
członkowskiego, w którym jednostka 
oceniająca zgodność lub krajowy organ 
nadzoru ds. certyfikacji mają siedzibę.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zagwarantowanie, że ubiegający się o certyfikat mają prawo do skutecznego 
środka ochrony prawnej przed sądem, kiedy starają się o certyfikację w danym państwie 
członkowskim.  Certyfikacji produktów i procesów nie powinno się wykorzystywać do
nadawania niektórym podmiotom pozycji uprzywilejowanej względem innych na podstawie 
stronniczych, wybiórczych kryteriów tj. narodowości.

Poprawka 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż po pięciu latach od 
dnia, o którym mowa w art. 58, a następnie 
co pięć lat, Komisja ocenia wpływ, 
skuteczność i efektywność Agencji oraz jej 
metody pracy, a także ewentualną potrzebę 
zmiany mandatu Agencji oraz skutki 
finansowe wszelkich takich zmian. W 
ocenie tej uwzględnia się wszelkie 
informacje zwrotne przekazane Agencji w 
reakcji na jej działalność. Jeżeli Komisja 
uzna, że dalsze działanie Agencji w 
odniesieniu do powierzonych jej celów, 
mandatu i zadań nie jest już uzasadnione, 
może wnioskować o zmianę niniejszego 
rozporządzenia w zakresie przepisów 
dotyczących Agencji.

1. Nie później niż po czterech latach 
od dnia, o którym mowa w art. 58, 
a następnie co cztery lata, Komisja ocenia 
wpływ, skuteczność i efektywność Agencji 
oraz jej metody pracy, a także ewentualną 
potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz 
skutki finansowe wszelkich takich zmian. 
W ocenie tej uwzględnia się wszelkie 
informacje zwrotne przekazane Agencji 
w reakcji na jej działalność. Jeżeli Komisja 
uzna, że dalsze działanie Agencji 
w odniesieniu do powierzonych jej celów, 
mandatu i zadań nie jest już uzasadnione, 
może wnioskować o zmianę niniejszego 
rozporządzenia w zakresie przepisów 
dotyczących Agencji.

Or. en

Poprawka 622
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena dotyczy również wpływu, 
skuteczności i efektywności przepisów 
tytułu III w odniesieniu do celów, którymi 
są zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa cybernetycznego 
produktów i usług ICT w Unii oraz 
poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

2. Ocena dotyczy również wpływu, 
skuteczności i efektywności przepisów 
tytułu III w odniesieniu do celów, którymi 
są zapewnienie odpowiedniego poziomu 
cyberbezpieczeństwa produktów, usług i 
procesów ICT w Unii oraz poprawa 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Pięć 
lat po przyjęciu niniejszego 
rozporządzenia Komisja ocenia 
ewentualne rozszerzenie zakresu tytułu 
III.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy przewidzieć przegląd rozporządzenia, zwłaszcza tytułu III.

Poprawka 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena dotyczy również wpływu, 
skuteczności i efektywności przepisów 
tytułu III w odniesieniu do celów, którymi 
są zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa cybernetycznego 
produktów i usług ICT w Unii oraz 
poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

2. Nie później niż po czterech latach 
od dnia, o którym mowa w art. 58, a 
następnie co cztery lata, Komisja ocenia 
wpływ, skuteczność i efektywność
przepisów tytułu III w odniesieniu do 
celów, którymi są zapewnienie 
odpowiedniego poziomu 
cyberbezpieczeństwa produktów, procesów
i usług ICT w Unii oraz poprawa 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ocenie tej przeprowadza się 
ewaluację stopniowego przechodzenia na 
certyfikację obowiązkową, pod warunkiem 
że ocena rynkowa i konsultacje z 
zainteresowanymi stronami wykażą 
dowody na zasadność takiego działania; 

Or. en

Poprawka 625
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK 1 (nowy)
Po wprowadzeniu europejskich ram 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa uwaga 
prawdopodobnie skupi się na obszarach 
bezpośrednio związanych z wyzwaniami, 
jakie stwarzają powstające 
technologie.Szczególnie istotny jest obszar 
internetu rzeczy, ponieważ łączy wymogi 
zarówno konsumentów, jak i 
przemysłu.Proponuje się następującą listę 
priorytetów do włączenia w ramy 
certyfikacji:
1) Certyfikacja usług w chmurze.
2) Certyfikacja urządzeń internetu rzeczy, 
w tym:
a) urządzeń indywidualnych, takich jak 
inteligentne urządzenia ubieralne (smart 
wearables);
b) urządzeń wykorzystywanych przez 
społeczność, takich jak inteligentne 
samochody, inteligentne domy, urządzenia 
zdrowotne;
c) urządzeń wykorzystywanych przez 
społeczeństwa, takich jak inteligentne 
miasta i inteligentne sieci.
3) Przemysł 4.0 z inteligentnymi, 
wzajemnie połączonymi systemami 
cyberfizycznymi, które automatyzują 
wszystkie etapy procesów przemysłowych, 
od projektowania i produkcji po działanie, 
łańcuch dostaw i utrzymanie usług.
4) Certyfikacja technologii i produktów 
wykorzystywanych w życiu 
codziennym.Przykładem mogą być tu 
urządzenia sieciowe, takie jak domowe 
routery.

Or. en

Poprawka 626
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli jednostka oceniająca 
zgodność jest własnością podmiotu 
publicznego lub instytucji publicznej bądź 
jest przez nie zarządzana, należy zapewnić 
i udokumentować brak zależności między, 
z jednej strony, organem nadzoru ds. 
certyfikacji oraz, z drugiej strony, 
jednostką oceniającą zgodność, a także 
brak konfliktu interesów między nimi.

Or. en

Poprawka 627
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Jednostka oceniająca zgodność 
musi być w stanie wykonywać wszelkie 
zadania dotyczące oceny zgodności 
wyznaczone jej na podstawie niniejszego 
rozporządzeniu, bez względu na to, czy 
zadania te wykonuje sama jednostka 
oceniająca zgodność, czy też są one 
wykonywane w jej imieniu i na jej 
odpowiedzialność.

8. Jednostka oceniająca zgodność 
musi być w stanie wykonywać wszelkie 
zadania dotyczące oceny zgodności 
wyznaczone jej na podstawie niniejszego 
rozporządzeniu, bez względu na to, czy 
zadania te wykonuje sama jednostka 
oceniająca zgodność, czy też są one 
wykonywane w jej imieniu i na jej 
odpowiedzialność. Zlecanie 
podwykonawstwa lub konsultacje z 
personelem zewnętrznym są odpowiednio 
udokumentowane, nie uczestniczą w nich 
żadni pośrednicy i są one przedmiotem 
pisemnej umowy obejmującej między 
innymi kwestie poufności i konfliktu 
interesów. Jednostka oceniająca zgodność 
ponosi pełną odpowiedzialność za 
wykonywane zadania. 

Or. en

Poprawka 628
Cristian-Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Należy zagwarantować 
bezstronność jednostek oceniających 
zgodność, ich ścisłego kierownictwa i 
pracowników wykonujących ocenę.

12. Należy zagwarantować 
bezstronność jednostek oceniających 
zgodność, ich ścisłego kierownictwa, 
pracowników dokonujących oceny oraz 
podwykonawców.

Or. en

Poprawka 629
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. Pracownicy jednostki oceniającej 
zgodność dochowują tajemnicy służbowej 
w odniesieniu do wszystkich informacji, 
które uzyskują w trakcie wykonywania 
swoich zadań zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem lub z wszelkimi 
przepisami prawa krajowego nadającymi 
mu skuteczność, są jednak zwolnieni z 
tego obowiązku w stosunku do właściwych 
organów państwa członkowskiego, w 
którym realizowane są zadania.

15. Jednostka oceniająca zgodność, jej 
personel, komisje, jednostki zależne, 
podwykonawcy oraz wszelkie podmioty 
powiązane i pracownicy jednostek 
zewnętrznych zachowują poufność i
dochowują tajemnicy służbowej w 
odniesieniu do wszystkich informacji, 
które uzyskują w trakcie wykonywania 
swoich zadań zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem lub z wszelkimi 
przepisami prawa krajowego nadającymi 
mu skuteczność, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy ujawnienia wymaga prawo unijne 
lub krajowe, któremu dany podmiot 
podlega wyjąwszy w odniesieniu do 
właściwych organów państw 
członkowskich, w których prowadzi 
działalność. Prawa własności podlegają 
ochronie. Jednostka oceniająca ma 
udokumentowane procedury związane z 
wymogami sekcji 15. 

Or. en

Poprawka 630
Cristian-Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a. Z wyjątkiem sekcji 15 wymogi 
niniejszego załącznika w żadnym wypadku 
nie wykluczają wymiany informacji 
technicznych i wytycznych regulacyjnych 
między jednostką oceniającą zgodność a 
osobą ubiegającą się o certyfikację lub 
rozważającą ubieganie się o nią.

Or. en

Poprawka 631
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15b. Jednostki oceniające zgodność 
kierują się w swojej działalności spójnymi, 
uczciwymi i racjonalnymi zasadami, 
biorąc pod uwagę interes małych i 
średnich przedsiębiorstw zgodnie z ich 
definicją zawartą w zaleceniu 
2003/361/WE w odniesieniu do opłat.

Or. en
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