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Poprawka 7
Sabine Verheyen

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 
niepotrzebnie zakłócać konkurencji.

(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, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich, choć nie powinno ono 
niepotrzebnie zakłócać konkurencji.

Or. de

Poprawka 8
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de
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Poprawka 9
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9 a) Odnośnie do wykorzystania 
koncepcji partnerstwa 
publiczno-prywatnego w celu 
udostępnienia szybkich usług 
szerokopasmowych, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich, godne polecenia jest 
partnerstwo publiczno-prywatne między 
władzami regionalnymi i lokalnymi a 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami z 
branży technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
wspierane ze środków europejskich, w 
dziedzinie publicznych usług 
informacyjno-komunikacyjnych, gdyż 
partnerstwo takie może stanowić trwałą 
podstawę budowania kompetencji i wiedzy 
na szczeblu lokalnym w całej UE.

Or. de

Poprawka 10
Sabine Verheyen

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 

(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 
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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.

sieci fizycznych. Udostępnienie i 
upowszechnienie szybszych sieci na dużą 
skalę 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.

Or. de

Poprawka 11
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Rozwój bardzo szybkich łączy 
szerokopasmowych przyniesie korzyści 
zwłaszcza małym i średnim 
przedsiębiorstwom (MŚP), które często nie 
mogą korzystać z takich usług 
internetowych jak np. chmury 
obliczeniowe ze względu na fakt, iż łącza 
szerokopasmowe, którymi dysponują, nie 
zapewniają odpowiedniej jakości 
połączenia i wystarczającej 
przepustowości. Łatwiejszy dostęp do 
usług internetowych umożliwi znaczne 
zwiększenie produktywności w sektorze 
MŚP.

(11) Innowacyjne usługi internetowe, 
nowoczesne oprogramowanie, 
zastosowania komunikacyjne i urządzenia 
przenośne łączące się z Internetem 
wymagają coraz większych prędkości 
przesyłu danych. Rozwój bardzo szybkich 
łączy szerokopasmowych przyniesie 
korzyści branży kulturalnej i kreatywnej, 
a zwłaszcza małym i średnim 
przedsiębiorstwom (MŚP), które często nie 
mogą korzystać z takich usług 
internetowych jak np. chmury 
obliczeniowe ze względu na fakt, iż łącza 
szerokopasmowe, którymi dysponują, nie 
zapewniają odpowiedniej jakości 
połączenia i wystarczającej 
przepustowości. Łatwiejszy dostęp do 
usług internetowych umożliwi znaczne 
zwiększenie produktywności w sektorze 
MŚP oraz w branży kulturalnej i 
kreatywnej. Należy zatem dążyć do 
udostępnienia łączy umożliwiających 
szybki przesył danych również na 
obszarach wiejskich.
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Or. de

Poprawka 12
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11 a) Dla obszarów wiejskich istotny jest 
rozwój sieci Access umożliwiających 
przyłączanie pojedynczych gospodarstw.

Or. de

Poprawka 13
Sabine Verheyen

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. Decydenci na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym nadal 
muszą mieć jednak możliwość 
samodzielnego decydowania o 
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wykorzystaniu swoich informacji i 
pokrywania znacznej części ponoszonych 
kosztów związanych z wykonywaniem 
powierzonych im zadań publicznych.

Or. de

Poprawka 14
Sabine Verheyen

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 podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym również z 
ekspertami. 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.

Or. de
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Poprawka 15
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

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);

Or. de

Poprawka 16
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – 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;

Or. de

Poprawka 17
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3
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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, zgodnie z zasadą 
neutralności technologicznej, które 
ułatwiają z kolei opracowanie i 
wprowadzenie ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;

Or. de

Poprawka 18
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a) są wyrazem zobowiązania do 
przestrzegania zasad neutralności 
sieciowej.

Or. de

Poprawka 19
Sabine Verheyen

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;

Or. de
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Poprawka 20
Sabine Verheyen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozwój łączy szerokopasmowych 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;

b) rozwój łączy szerokopasmowych, 
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;

Or. de

Poprawka 21
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) wspieranie partnerstwa 
publiczno-prywatnego między władzami 
regionalnymi i lokalnymi a małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami z branży 
technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w 
dziedzinie publicznych usług 
informacyjno-komunikacyjnych;

Or. de

Poprawka 22
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3
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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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że proponowane rozporządzenie nakłada trudny obowiązek na państwa 
członkowskie, które są odpowiedzialne za realizację projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, by wprowadzały niezbędne środki w celu dostosowania się do 
tego rozporządzenia. Na przykład w odniesieniu do inteligentnych systemów pomiarowych 
oznaczałoby to, że państwo członkowskie, które wprowadza inteligentne liczniki, musiałoby 
spełnić wymogi zawarte w rozporządzeniu. Byłoby to niespójne z trzecim pakietem dyrektyw 
w sprawie energii elektrycznej i gazu.

Poprawka 23
Sabine Verheyen

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 niezbędne środki prawne, 
administracyjne, techniczne i finansowe, 
zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. de
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Poprawka 24
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – sekcja 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wdrażaniu transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych, które pomogą w 
usunięciu przeszkód istniejących na 
jednolitym rynku cyfrowym, towarzyszą 
analizy i działania wspierające program.
Są to:

skreślony

(a) Innowacyjne zarządzanie, tworzenie 
map i świadczenie usług. Środki pomocy 
technicznej, jeżeli są konieczne do celów 
wdrażania i zarządzania, obejmują 
planowanie projektów i inwestycji oraz 
studia wykonalności mające na celu 
uzupełnienie działań inwestycyjnych i 
instrumentów finansowych. Tworzenie 
map paneuropejskiej infrastruktury 
szerokopasmowej obejmować będzie 
szczegółowe pomiary i sporządzanie 
dokumentacji dla poszczególnych 
obiektów, a także umożliwi analizę praw 
dostępu i ocenę możliwości modernizacji 
istniejących obiektów itd. Należy przy tym 
zachować zgodność z przepisami 
dyrektywy 2007/2/WE (dyrektywa 
INSPIRE) oraz z powiązanymi 
działaniami normalizacyjnymi. Środki 
pomocy technicznej mogą również zostać 
wykorzystane na rzecz powielania 
udanych modeli inwestycyjnych i 
wdrożeniowych.
Działania te mogą również obejmować 
uodparnianie na klimat, aby ocenić 
ryzyko związane z klimatem, oraz 
zapewnienie odporności infrastruktury na 
klęski żywiołowe, zgodnie z odpowiednimi 
wymogami określonymi w przepisach UE 
lub w ustawodawstwie krajowym.
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(b) Działania wspierające i inne środki 
wsparcia technicznego. Działania te są 
potrzebne do przygotowania i wspierania 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania lub do 
przyspieszenia ich realizacji. W dziedzinie 
usług informatycznych działania 
wspierające stymulują i wspierają 
korzystanie z nowej infrastruktury usług 
informatycznych, która może okazać się 
niezbędna lub przydatna ze względu na 
postępy techniki, zmiany na stosownych 
rynkach oraz nowe priorytety polityczne.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest to priorytet dotacji na szczeblu UE. O wiele odpowiedniejsze byłoby przeznaczanie 
wszelkiego finansowania UE na realizację, a nie na tworzenie map czy studia wykonalności, 
które to działania należałoby raczej finansować na szczeblu państw członkowskich.

Poprawka 25
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – sekcja 2 – akapit dziesiąty – 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, o 
ile można wykazać, że rynek nie jest w 
stanie zapewnić tej infrastruktury w 
sposób komercyjny:

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że wsparcie powinno być świadczone jedynie na obszarach, na 
których rynek nie może sobie poradzić.
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Poprawka 26
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – sekcja 3 – akapit trzeci – akapit czwarty – akapit drugi – akapit pierwszy

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.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 27
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – sekcja 3 – akapit trzeci – akapit czwarty – akapit drugi – akapit drugi –
akapit pierwszy

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.

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

Poprawka 28
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – sekcja 3 – akapit trzeci – akapit czwarty – akapit drugi – akapit trzeci –
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 
UE i MŚP wiedzę i umiejętności 
niezbędne do ochrony ich systemów 
informatycznych i zasobów informacji.
Ustanowienie sieci krajowych/rządowych 
CERT powinno ułatwić wymianę 
informacji i współpracę państw 
członkowskich.

Or. en

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 29
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – sekcja 3 – akapit trzeci – akapit czwarty – akapit drugi – akapit trzeci –
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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 
złośliwe pliki (potwierdzanie szczegółowo 
sprawdzonych alarmów dotyczących 
nowych rodzajów złośliwego 
oprogramowania i innych złośliwych 
plików).

skreślona

Or. en

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.


