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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony 
przez Komisję wniosek dotyczący wytycznych dla transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych, które przyczyniają się do realizacji zobowiązań wynikających ze 
strategii Europa 2020 i strategii cyfrowej dla Europy.

Przedmiotowy wniosek ustanawia wytyczne dla transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych. W związku z tym przedstawia propozycje celów i priorytetów dla 
projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, a zmierzających do 
usunięcia ograniczeń poprzez zapewnienie dostępu do sieci oraz dostępu, w tym także 
w kontekście transgranicznym, do infrastruktury publicznych usług informatycznych.

W obliczu oszczędności budżetowych i słabego wzrostu gospodarczego 
sprawozdawczyni ma nadzieję, że zaproponowane przez Komisję nowe narzędzia w 
mechanizmie „Łącząc Europę” stworzą nową dynamikę rynkową zmierzającą do 
urzeczywistnienia wspólnego rynku cyfrowego.

Gospodarka internetowa i jej wpływ na zatrudnienie mają kluczowe znaczenie, a jej 
obroty w 2016 r. wyniosą ponad 800 mld euro, czyli ponad 5% PKB Unii Europejskiej. 
Internet zmienił sposób naszego życia, pracy, dostępu do informacji, wzajemnych 
interakcji i ma ogromny potencjał, aby zmienić wiele innych aspektów naszego życia, 
takich jak dostęp do wiedzy i edukacja. Internet zmienił również nasz sposób 
porównywania, zakupu i sprzedaży produktów i usług, poszukiwania i udostępniania 
informacji oraz zarządzania naszymi płatnościami lub danymi. Handel elektroniczny i w 
ogólniejszym sensie usługi cyfrowe stały się teraz elementem zasadniczym dla 
konsumentów, przedsiębiorców i w ogóle dla obywateli.

Tymczasem obecnie określone przeszkody uniemożliwiają osiągnięcie jednolitego 
rynku cyfrowego: brak inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich UE, oraz brak europejskiej strategii na rzecz rozwoju infrastruktury 
dla transgranicznych usług elektronicznych. Koszty wskazanych braków szacuje się na 
co najmniej 4,1% PKB do 2020 r., czyli 500 mld euro lub 1000 euro w przeliczeniu na 
obywatela1.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej sądzi, że taki stan rzeczy stwarza problemy 
zwłaszcza dla MŚP, które z uwagi na brak należytego połączenia z siecią o 
wystarczającej szybkości nie korzystają z nowych technologii, takich jak chmury 
obliczeniowe, które umożliwiają stworzenie innowacyjnej oferty handlowej i duże 
oszczędności.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej obawia się także, że brak dostępu do łącza 
szerokopasmowego przynosi szkodę najbardziej narażonym konsumentom. Bez łącza 
szerokopasmowego konsumenci ci są pozbawieni dostępu do całej gamy nowych 
aplikacji i usług, np. porównywania cen on line, i wpadają w spiralę, która oddala ich od 

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market [Skutki 
gospodarcze europejskiego jednolitego rynku cyfrowego], marzec 2010
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najkorzystniejszych ofert.

W związku z tym sprawozdawczyni komisji opiniodawczej przypomina o znaczeniu 
celu europejskiej agendy cyfrowej: zapewnienie trwałych korzyści ekonomicznych 
i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o bardzo szybki Internet.

Sprawozdawczyni pragnie podkreślić znaczenie cyberbezpieczeństwa dla ochrony 
konsumentów. Rola usług elektronicznych w naszej codzienności stale rośnie i w 
związku z tym wykorzystuje się w ramach takich usług coraz więcej danych osobowych 
i publicznych. W konsekwencji konieczne jest zagwarantowanie niezawodności i 
bezpieczeństwa sieci.

Sprawozdawczyni zgadza się z ustaleniami Komisji, że niedokończona realizacja 
jednolitego rynku cyfrowego wynika nie tylko z trudności po stronie podaży, ale 
i popytu. Zatem jeden z celów projektów będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania powinien stymulować popyt na usługi w szybkim i bardzo szybkim 
Internecie, w szczególności za pośrednictwem administracyjnych usług on line.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie skierowanym do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów i 
zatytułowanym „Internet szerokopasmowy 
w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju 
opartego na technologiach
szerokopasmowych”9 Komisja stwierdziła, 
że ze względu na kluczową rolę Internetu 
korzyści dla całego społeczeństwa wydają 
się znacznie większe niż motywacja firm 
prywatnych do inwestowania w sieci o 
wysokiej przepustowości. Wsparcie 
publiczne jest zatem w tej dziedzinie 
konieczne, choć nie powinno ono 

(4) W komunikacie skierowanym do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów i 
zatytułowanym „Internet szerokopasmowy
w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju 
opartego na technologiach 
szerokopasmowych”9 Komisja stwierdziła, 
że ze względu na kluczową rolę Internetu 
korzyści dla całego społeczeństwa wydają 
się znacznie większe niż motywacja firm 
prywatnych do inwestowania w sieci o 
wysokiej przepustowości. Wsparcie 
publiczne jest zatem w tej dziedzinie 
konieczne, w szczególności na obszarach 
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niepotrzebnie zakłócać konkurencji. wiejskich, choć nie powinno ono 
niepotrzebnie zakłócać konkurencji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Neutralność sieci ma duże znaczenie 
z punktu widzenia otwartości Internetu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8 a) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania ujęte 
w niniejszym rozporządzeniu również 
powinny przyczyniać się do wzmocnienia 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej Unii, zgodnie z art. 174 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. W związku z tym szczególną 
uwagę należy zwrócić na obszary wiejskie, 
odizolowane lub słabo zaludnione.

Uzasadnienie
Unia Europejska powinna przede wszystkim działać tam, gdzie rynek niedomaga. Dla 
wzmocnienia spójności swojego terytorium UE musi zapewnić, by regiony najsłabiej 
zaludnione lub odizolowane miały dobry dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W odniesieniu do wykorzystywania 
partnerstw publiczno-prywatnych w celu 
dostarczania szybkich usług 
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szerokopasmowych, w szczególności na 
obszarach wiejskich, wskazane jest 
korzystanie z wspieranych ze środków 
europejskich partnerstw publiczno-
prywatnych między władzami 
regionalnymi i lokalnymi a małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami zajmującymi 
się technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi (zwanymi dalej „ICT”) 
w dziedzinie publicznych usług ICT, 
ponieważ mogą one stworzyć trwałą 
podstawę lokalnego rozwoju kompetencji i 
wiedzy w całej Unii.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Szybkie łącza szerokopasmowe mogą 
przynieść znaczne korzyści gospodarcze i 
społeczne, które nie przekładają się na 
wymierne korzyści dla inwestorów.
Szybkie i bardzo szybkie łącza 
szerokopasmowe stanowią kluczową 
infrastrukturę niezbędną do opracowania i 
udostępnienia usług informatycznych, 
które opierają się na dostępności, 
szybkości, niezawodności i odporności 
sieci fizycznych. Udostępnienie i 
upowszechnienie szybszych sieci otworzy 
drogę dla innowacyjnych usług 
wykorzystujących połączenia o większej 
przepustowości. Aby maksymalnie 
wykorzystać synergię i interakcje między 
tymi dwoma elementami cyfrowych sieci 
telekomunikacyjnych, niezbędne są 
działania na szczeblu unijnym.

(10) Szybkie łącza szerokopasmowe mogą 
przynieść znaczne korzyści gospodarcze i 
społeczne, które nie przekładają się na 
wymierne korzyści dla inwestorów.
Szybkie i bardzo szybkie łącza 
szerokopasmowe stanowią kluczową 
infrastrukturę niezbędną do
kompleksowego opracowania i 
udostępnienia usług informatycznych, 
które opierają się na dostępności, 
szybkości, niezawodności i odporności 
sieci fizycznych. Udostępnienie i 
upowszechnienie szybszych sieci otworzy 
drogę dla innowacyjnych usług 
wykorzystujących połączenia o większej 
przepustowości. Aby maksymalnie 
wykorzystać synergię i interakcje między 
tymi dwoma elementami cyfrowych sieci 
telekomunikacyjnych, niezbędne są 
działania na szczeblu unijnym, mając 
w szczególności na uwadze wzrost liczby 
urządzeń przenośnych podłączonych do 
Internetu, takich jak smartfony czy ipady.
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Uzasadnienie

Korzystanie z nowych urządzeń zwiększa zapotrzebowanie na sprawną infrastrukturę 
telekomunikacyjną.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Z punktu widzenia objęcia takimi 
usługami obszarów wiejskich ogromne 
znaczenie ma rozbudowa sieci dostępu, 
które umożliwiają połączenie 
poszczególnych gospodarstw domowych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ułatwienie i utrzymanie dostępu do 
bogatych i zróżnicowanych europejskich 
treści kulturowych oraz do danych 
będących w posiadaniu organów sektora 
publicznego, a także udostępnienie ich do 
celów ponownego wykorzystania, przy 
pełnym poszanowaniu praw autorskich i 
praw pokrewnych, będzie wspierać rozwój 
kreatywności, innowacji i 
przedsiębiorczości. Zapewnienie 
nieograniczonego dostępu do 
wielojęzycznych zasobów, które mogą być 
wielokrotnie wykorzystywane, umożliwi 
usunięcie barier językowych, które 
utrudniają funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku usług internetowych i ograniczają 
dostęp do wiedzy.

(18) Ułatwienie i utrzymanie dostępu do 
bogatych i zróżnicowanych europejskich 
treści kulturowych oraz do danych 
będących w posiadaniu organów sektora 
publicznego, a także udostępnienie ich do 
celów ponownego wykorzystania, przy 
pełnym poszanowaniu praw autorskich i 
praw pokrewnych, będzie wspierać rozwój 
kreatywności, innowacji i 
przedsiębiorczości. Zapewnienie 
nieograniczonego dostępu do 
wielojęzycznych zasobów, które mogą być 
wielokrotnie wykorzystywane, umożliwi 
usunięcie barier językowych, które 
utrudniają funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku usług internetowych i ograniczają 
dostęp do wiedzy. Krajowe, regionalne i 
lokalne organy decyzyjne muszą jednak 
nadal mieć możliwość samodzielnego 
decydowania o sposobie wykorzystywania 
posiadanych przez siebie informacji i 
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pokrywania większości swoich kosztów, 
które powstają w wyniku pełnienia przez 
nie misji publicznej.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu uwzględnienia postępów w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dotyczące zmian w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Celem tego przekazania 
uprawnień jest uwzględnienie nowych 
osiągnięć techniki, zmian na rynku, 
nowych priorytetów politycznych i 
możliwości wykorzystania synergii 
istniejących pomiędzy różnymi rodzajami 
infrastruktury, w tym infrastrukturą 
transportową i energetyczną. Zakres 
uprawnień ograniczony jest do 
modyfikowania opisu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
dodawania takich projektów oraz usuwania 
zbędnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
zgodnie z ustalonymi wcześniej, jasnymi i 
przejrzystymi kryteriami.

(21) W celu uwzględnienia postępów w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dotyczące zmian w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła
odpowiednie konsultacje, w tym również z 
ekspertami oraz na szczeblu regionalnym i 
lokalnym. Celem tego przekazania 
uprawnień jest uwzględnienie nowych 
osiągnięć techniki, zmian na rynku, 
nowych priorytetów politycznych i 
możliwości wykorzystania synergii 
istniejących pomiędzy różnymi rodzajami 
infrastruktury, w tym infrastrukturą 
transportową i energetyczną. Zakres 
uprawnień ograniczony jest do 
modyfikowania opisu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
dodawania takich projektów oraz usuwania 
zbędnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
zgodnie z ustalonymi wcześniej, jasnymi i 
przejrzystymi kryteriami.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego i wspierają rozwój 
jednolitego rynku, zwiększając tym samym 
konkurencyjność europejskiej gospodarki, 
w tym małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP);

(1) przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego i wspierają rozwój 
jednolitego rynku, a także przyspieszają 
cyfrową integrację obszarów znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji gospodarczej,
zwiększając tym samym konkurencyjność 
europejskiej gospodarki, w tym małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP);

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) przyczyniają się do podniesienia 
jakości codziennego życia obywateli, 
przedsiębiorstw i administracji rządowych 
poprzez wspieranie wzajemnych połączeń 
oraz interoperacyjności krajowych sieci 
telekomunikacyjnych, jak również dostępu 
do tych sieci;

(2) przyczyniają się do podniesienia 
jakości codziennego życia obywateli, 
przedsiębiorstw i administracji rządowych 
poprzez wspieranie wzajemnych połączeń 
oraz interoperacyjności krajowych sieci 
telekomunikacyjnych, jak również dostępu 
do tych sieci po przystępnych cenach;

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) przyczyniają się do wprowadzania w 
całej Europie szybkich i bardzo szybkich 
sieci szerokopasmowych, które ułatwiają z 
kolei opracowanie i wprowadzenie 
ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;

(3) przyczyniają się do wprowadzania w 
całej Europie szybkich i bardzo szybkich 
sieci szerokopasmowych, skupiając się 
zwłaszcza na obszarach wiejskich i 
najsłabiej zaludnionych, zgodnie z zasadą 
neutralności technologicznej, które 
ułatwiają z kolei opracowanie i 
wprowadzenie ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;
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Uzasadnienie

Unia Europejska powinna przede wszystkim działać tam, gdzie rynek niedomaga. Dla 
wzmocnienia spójności swojego terytorium UE musi zapewnić, by regiony najsłabiej 
zaludnione lub odizolowane miały dobry dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) stymulują popyt na usługi 
wymagające szerokiego pasma, w 
szczególności poprzez rozwijanie usług 
administracyjnych on line, które 
przyczynią się do rozwoju wewnętrznego 
rynku cyfrowego;

Uzasadnienie

Wciąż jeszcze niewystarczający popyt należy stymulować, żeby wywołać efekt 
samowzmacniający, w którym zwiększony popyt będzie sprzyjał rozwojowi nowych usług 
dla konsumentów.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) rozwój bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych zapewniających 
prędkość przesyłania danych wynoszącą 
100 Mb/s i większą;

(a) rozwój bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych na dużą skalę,
zapewniających prędkość przesyłania 
danych wynoszącą 100 Mb/s i większą;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) rozwój łączy szerokopasmowych w (b) rozwój łączy szerokopasmowych, 
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celu połączenia z centralnymi regionami 
Unii wysp, regionów zamkniętych i 
peryferyjnych oraz zapewnienie tym 
regionom łączności szerokopasmowej 
umożliwiającej osiągnięcie prędkości 
transmisji danych wynoszącej 30 Mb/s lub 
więcej;

zwłaszcza sieci Access, w celu połączenia z 
centralnymi regionami Unii wysp, 
regionów zamkniętych i peryferyjnych 
oraz zapewnienie tym regionom łączności 
szerokopasmowej umożliwiającej 
osiągnięcie prędkości transmisji danych 
wynoszącej 30 Mb/s lub więcej;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Państwa członkowskie lub inne 
podmioty odpowiedzialne za realizację 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania lub 
współuczestniczące w ich realizacji 
podejmują niezbędne środki prawne, 
administracyjne, techniczne i finansowe, 
zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
niniejszego rozporządzenia.

(3) Państwa członkowskie lub inne 
podmioty, w tym również władze 
regionalne i lokalne odpowiedzialne za 
realizację projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
lub współuczestniczące w ich realizacji 
podejmują w razie potrzeby niezbędne 
środki prawne, administracyjne, techniczne 
i finansowe, zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – litera a) – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie realizowania w Unii projektów 
infrastrukturalnych dotyczących 
jakiegokolwiek rodzaju sieci (transport, 
energia lub telekomunikacja) można 
jednocześnie tworzyć mapy innych sieci.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest stworzenie synergii, ponieważ prace kartograficzne są bardzo 
drogie, a skoro przeprowadza się wykopy w celu zmiany lub modernizacji sieci, warto z 
nich skorzystać przy sporządzaniu kartografii innych sieci.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 2 – ustęp 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od stosowanej technologii, 
działania wspierające projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie łączy szerokopasmowych:

Niezależnie od stosowanej technologii, 
działania wspierające projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie łączy szerokopasmowych, w 
przypadku gdy można wykazać, że rynek 
nie jest w stanie stworzyć tej 
infrastruktury komercyjnie:

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że wsparcie powinno być świadczone jedynie na obszarach, 
na których rynek nie może sobie poradzić.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 3 – podsekcja „Bezpieczeństwo i ochrona” – nagłówek  
Infrastruktura służąca do obsługi programu „Bezpieczniejszy Internet” – ustęp 3 –
litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Platforma internetowego rozstrzygania 
sporów
Usługa ta polega na utworzeniu platformy 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
umownych między konsumentami i 
przedsiębiorcami. Platforma ta umożliwi 
im zgłaszanie sporów on-line w swoim 
języku; następnie będą oni kierowani do 
krajowego podmiotu zajmującego się 
alternatywnymi metodami rozstrzygania 
sporów, który będzie dysponował 
uprawnieniami do rozpatrywania i 
rozstrzygania sporów w sposób przejrzysty, 
skuteczny i niezależny.

Poprawka 19
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 3 – podsekcja „Bezpieczeństwo i ochrona” – nagłówek 
„Krytyczna infrastruktura teleinformatyczna” – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zwiększenia unijnej zdolności w 
zakresie gotowości, wymiany informacji, 
koordynacji i reagowania opracowane i 
uruchomione zostaną kanały i platformy 
komunikacyjne.

Ułatwienia w rozwijaniu kanałów i 
platform komunikacyjnych w państwach 
członkowskich powinny zwiększać unijną 
zdolność w zakresie gotowości, wymiany 
informacji, koordynacji i reagowania, przy 
uwzględnieniu istniejących zdolności i 
inicjatyw krajowych.

Uzasadnienie

Zadaniem Komisji powinno być ułatwianie i powinna ona uwzględniać istniejące 
zdolności i inicjatywy państw członkowskich. Niniejsza poprawka precyzowałaby te 
informacje.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 3 – podsekcja „Bezpieczeństwo i ochrona” – nagłówek 
„Krytyczna infrastruktura teleinformatyczna” – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Platforma usług podstawowych obejmować 
będzie sieć krajowych/rządowych 
zespołów reagowania na incydenty 
komputerowe (CERT), działających w 
oparciu o minimalny pakiet podstawowych 
zdolności. Sieć będzie stanowić trzon
europejskiego systemu wymiany 
informacji i wczesnego ostrzegania
(EISAS), przeznaczonego dla obywateli 
UE i MŚP.

Platforma usług podstawowych obejmować 
będzie sieć krajowych/rządowych 
zespołów reagowania na incydenty 
komputerowe (CERT), działających w 
oparciu o minimalny pakiet podstawowych 
zdolności. Sieć może być źródłem 
ograniczonej ilości informacji dla
europejskiego systemu wymiany 
informacji i wczesnego ostrzegania
(EISAS), przeznaczonego dla obywateli 
UE i MŚP.

Uzasadnienie

W sprawozdaniu z wykonania Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji z października 2011 r. w sprawie EISAS stwierdzono, że „warunki 
operacyjne krajowych/rządowych zespołów reagowania na incydenty komputerowe 
(CERT) w odniesieniu do zakresu, priorytetów i zasobów poważnie podważają 
koncepcję uczynienia z krajowych/rządowych CERT trzonu i motoru działania EISAS w 



PE489.674v02-00 14/16 AD\915407PL.doc

PL

państwach członkowskich”. Nie byłoby właściwe, by CERT stanowiły trzon EISAS. 
Większą rolę powinny odgrywać inne organizacje, których kluczowymi klientami są 
MŚP i obywatele.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 3 – podsekcja „Bezpieczeństwo i ochrona” – nagłówek 
„Krytyczna infrastruktura teleinformatyczna” – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Usługi proaktywne – monitorowanie 
rozwoju technologii oraz 
rozpowszechnianie i wymiana informacji
związanych z ochroną; przygotowywanie 
ocen w zakresie ochrony; zapewnianie 
wytycznych dotyczących ochrony; 
zapewnianie usług wykrywania wtargnięć.

(a) EISAS powinien oferować obywatelom 
Unii i MŚP wiedzę i umiejętności
niezbędne do ochrony ich systemów 
informatycznych i zasobów informacji.
Utworzenie sieci krajowych/rządowych 
zespołów reagowania na incydenty 
komputerowe (CERT) powinno ułatwić 
wymianę informacji i współpracę między 
państwami członkowskimi.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
sugeruje, że tak szczegółowe informacje nie będą tak wartościowe dla MŚP i obywateli. 
Szczegóły usług powinny zostać określone w ramach dalszych prac Europejskiej Agencji 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Działalność sieci krajowych/rządowych CERT 
prawdopodobnie zostanie dokładniej zdefiniowana w bieżącym roku w rozporządzeniu 
Komisji w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego, nie należy więc zamieszczać takich 
informacji w niniejszym tekście.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 3 – podsekcja „Bezpieczeństwo i ochrona” – nagłówek 
„Krytyczna infrastruktura teleinformatyczna” – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Usługi reaktywne – postępowanie w 
przypadku zaistnienia incydentów i 
reagowanie na nie; ogłaszanie alarmów i 
wydawanie ostrzeżeń; analiza wrażliwości 
na zagrożenia i podejmowanie 
powiązanych z nią działań, reagowanie na 

skreślona
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złośliwe pliki (potwierdzanie szczegółowo 
sprawdzonych alarmów dotyczących 
nowych rodzajów złośliwego 
oprogramowania i innych złośliwych 
plików).

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
sugeruje, że tak szczegółowe informacje nie będą tak wartościowe dla MŚP i obywateli. 
Szczegóły usług powinny zostać określone w ramach dalszych prac Europejskiej Agencji 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Działalność sieci krajowych/rządowych CERT 
prawdopodobnie zostanie dokładniej zdefiniowana w bieżącym roku w rozporządzeniu 
Komisji w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego, nie należy więc zamieszczać takich 
informacji w niniejszym tekście.
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