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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
sieci i informacji w obrębie Unii
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2013)0048),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0035/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 maja 
2013 r.1,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na poziomie Unii należy ustanowić 
mechanizm współpracy, który umożliwi 
wymianę informacji i podejmowanie 

(4) Na poziomie Unii należy ustanowić 
mechanizm współpracy, który umożliwi 
wymianę informacji i podejmowanie 

                                               
1
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skoordynowanych działań w zakresie 
wykrywania i reagowania w odniesieniu do 
bezpieczeństwa sieci i informacji. Aby 
mechanizm ten był skuteczny i dostępny 
dla wszystkich, konieczne jest, by 
wszystkie państwa członkowskie posiadały 
minimalne zdolności i strategię 
zapewniające wysoki poziom 
bezpieczeństwa sieci i informacji na ich 
terytorium. Aby promować kulturę 
wspierającą przeciwdziałanie zagrożeniom
i zapewnić zgłaszanie najpoważniejszych 
incydentów, należy wprowadzić minimalne 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa 
również w odniesieniu do organów 
administracji publicznej i operatorów
krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej.

skoordynowanych działań w zakresie 
wykrywania i reagowania w odniesieniu do 
bezpieczeństwa sieci i informacji. Aby 
mechanizm ten był skuteczny i dostępny 
dla wszystkich, konieczne jest, by 
wszystkie państwa członkowskie posiadały 
minimalne zdolności i strategię 
zapewniające wysoki poziom 
bezpieczeństwa sieci i informacji na ich 
terytorium. Aby promować kulturę 
wspierającą przeciwdziałanie zagrożeniom
i zapewnić zgłaszanie najpoważniejszych 
incydentów, należy wprowadzić minimalne 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa 
również w odniesieniu do operatorów 
infrastruktury teleinformatycznej.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Podczas gdy organy administracji 
publicznej – z uwagi na swoją misję 
publiczną – powinny zarządzać własnymi 
sieciami i systemami informatycznymi 
oraz chronić je z należytą starannością, 
niniejsza dyrektywa powinna skupić się na 
infrastrukturze krytycznej, która ma 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
kluczowych działań gospodarczych
i społecznych w dziedzinach energetyki, 
transportu, bankowości, infrastruktury 
rynków finansowych czy opieki 
zdrowotnej. Z zakresu niniejszej 
dyrektywy należy wyłączyć twórców 
oprogramowania i producentów sprzętu.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Obecne zdolności nie są wystarczające
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii.
Państwa członkowskie bardzo się różnią 
pod względem poziomu gotowości, co 
powoduje rozdrobnienie podejścia
w obrębie Unii. Prowadzi to do 
nierównego poziomu ochrony 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz 
negatywnie wpływa na ogólny poziom 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii.
Brak wspólnych minimalnych wymogów 
dla organów administracji publicznej
i podmiotów gospodarczych uniemożliwia
z kolei ustanowienie globalnego
i skutecznego mechanizmu współpracy na 
poziomie Unii.

(6) Obecne zdolności nie są wystarczające
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii.
Państwa członkowskie bardzo się różnią 
pod względem poziomu gotowości, co 
powoduje rozdrobnienie podejścia
w obrębie Unii. Prowadzi to do 
nierównego poziomu ochrony 
konsumentów i przedsiębiorstw oraz 
negatywnie wpływa na ogólny poziom 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii.
Brak wspólnych minimalnych wymogów 
dla podmiotów gospodarczych 
uniemożliwia z kolei ustanowienie 
globalnego i skutecznego mechanizmu 
współpracy na poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Skuteczne reagowanie na wyzwania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
sieci i systemów informatycznych wymaga 
zatem przyjęcia całościowego podejścia na 
poziomie Unii, które będzie obejmować 
wprowadzenie wymogów dotyczących 
budowania i planowania wspólnych 
minimalnych zdolności, wymianę 
informacji i koordynację działań oraz 
wprowadzenie wspólnych minimalnych 

(7) Skuteczne reagowanie na wyzwania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
sieci i systemów informatycznych wymaga 
zatem przyjęcia całościowego podejścia na 
poziomie Unii, które będzie obejmować 
wprowadzenie wymogów dotyczących 
budowania i planowania wspólnych 
minimalnych zdolności, wymianę 
informacji i koordynację działań oraz 
wprowadzenie wspólnych minimalnych 



PE514.882v01-00 8/57 PR\942819PL.doc

PL

wymogów w zakresie bezpieczeństwa dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych, 
których dotyczy ten problem, oraz dla 
organów administracji publicznej.

wymogów w zakresie bezpieczeństwa dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych, 
których dotyczy ten problem.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Z uwagi na różnice w krajowych 
strukturach zarządzania oraz w celu 
zabezpieczenia istniejących już ustaleń 
sektorowych i unikania powielania należy 
umożliwić państwom członkowskim 
wyznaczanie więcej niż jednego 
właściwego organu odpowiedzialnego za 
realizację zadań związanych
z bezpieczeństwem sieci i systemów 
informatycznych podmiotów 
gospodarczych objętych niniejszą 
dyrektywą. Jednak w celu zapewnienia 
sprawnej współpracy i komunikacji 
transgranicznej państwa członkowskie 
muszą wyznaczać tylko jeden krajowy 
pojedynczy punkt kontaktowy 
odpowiedzialny za współpracę 
transgraniczną na szczeblu Unii. Jeżeli 
wymagają tego struktury konstytucyjne 
lub inne ustalenia danego państwa 
członkowskiego, powinno mieć ono prawo 
do wyznaczenia tylko jednego organu, 
który będzie wykonywał zadania 
właściwego organu i pojedynczego punktu 
kontaktowego.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu zapewnienia przejrzystości i 
w celu odpowiedniego informowania 
obywateli UE i podmiotów gospodarczych
właściwe organy powinny założyć wspólną 
stronę internetową, na której publikowane 
będą niemające poufnego charakteru 
informacje na temat incydentów
i zagrożeń.

(16) W celu zapewnienia przejrzystości i 
w celu odpowiedniego informowania 
obywateli UE i podmiotów gospodarczych
pojedyncze punkty kontaktowe powinny 
założyć wspólną ogólnounijną stronę 
internetową, na której publikowane będą 
niemające poufnego charakteru informacje 
na temat incydentów i zagrożeń.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Przekazywanie wczesnych ostrzeżeń
w ramach sieci powinno być wymagane 
tylko w przypadku, gdy skala i waga 
danego incydentu lub zagrożenia są lub 
mogą być w przyszłości na tyle znaczące, 
że konieczna jest wymiana informacji lub 
koordynacja reakcji na poziomie Unii.
Wczesne ostrzeżenia powinny być zatem 
ograniczone do rzeczywistych lub 
potencjalnych incydentów lub zagrożeń, 
które się szybko rozwijają, przekraczają 
krajowe zdolności reagowania lub mają 
wpływ na więcej niż jedno państwo 
członkowskie. W celu umożliwienia 
właściwej oceny wszystkie informacje 
niezbędne do oceny zagrożenia lub 
incydentu należy przekazywać do sieci 
współpracy.

(19) Przekazywanie wczesnych ostrzeżeń
w ramach sieci powinno być wymagane 
tylko w przypadku, gdy skala i waga 
danego incydentu lub zagrożenia są lub 
mogą być w przyszłości na tyle znaczące, 
że konieczna jest wymiana informacji lub 
koordynacja reakcji na poziomie Unii.
Wczesne ostrzeżenia powinny być zatem 
ograniczone do incydentów lub zagrożeń, 
które się szybko rozwijają, przekraczają 
krajowe zdolności reagowania lub mają 
wpływ na więcej niż jedno państwo 
członkowskie. W celu umożliwienia 
właściwej oceny wszystkie informacje 
niezbędne do oceny zagrożenia lub 
incydentu należy przekazywać do sieci 
współpracy.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Po otrzymaniu wczesnego ostrzeżenia
i dokonaniu jego oceny właściwe organy
powinny uzgodnić skoordynowaną reakcję 
zgodnie z unijnym planem współpracy
w zakresie bezpieczeństwa sieci
i informacji. O środkach przyjętych na 
poziomie krajowym w wyniku 
skoordynowanej reakcji należy 
poinformować właściwe organy oraz 
Komisję.

(20) Po otrzymaniu wczesnego ostrzeżenia
i dokonaniu jego oceny pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny uzgodnić 
skoordynowaną reakcję zgodnie z unijnym 
planem współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji.
O środkach przyjętych na poziomie 
krajowym w wyniku skoordynowanej 
reakcji należy poinformować pojedyncze 
punkty kontaktowe oraz Komisję.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Odpowiedzialność za zapewnienie 
bezpieczeństwa sieci i informacji w dużym 
stopniu spoczywa na organach 
administracji publicznej i podmiotach 
gospodarczych. Za pomocą stosownych 
wymogów regulacyjnych i dobrowolnych 
praktyk branżowych należy wspierać
i rozwijać kulturę przeciwdziałania 
zagrożeniom, obejmującą przeprowadzanie 
ocen zagrożenia i wdrażanie środków 
bezpieczeństwa stosownych do danego 
zagrożenia. Stworzenie równych 
warunków działania ma również kluczowe 
znaczenie dla skutecznego funkcjonowania 
sieci współpracy w celu zapewnienia 
skutecznej współpracy ze strony 
wszystkich państw członkowskich.

(22) Odpowiedzialność za zapewnienie 
bezpieczeństwa sieci i informacji w dużym 
stopniu spoczywa na podmiotach 
gospodarczych. Za pomocą stosownych 
wymogów regulacyjnych i dobrowolnych 
praktyk branżowych należy wspierać
i rozwijać kulturę przeciwdziałania 
zagrożeniom, obejmującą przeprowadzanie 
ocen zagrożenia i wdrażanie środków 
bezpieczeństwa stosownych do danego 
zagrożenia. Stworzenie równych 
warunków działania ma również kluczowe 
znaczenie dla skutecznego funkcjonowania 
sieci współpracy w celu zapewnienia 
skutecznej współpracy ze strony 
wszystkich państw członkowskich.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Obowiązki te powinny obejmować nie 
tylko sektor łączności elektronicznej, lecz 
również głównych dostawców usług 
społeczeństwa informacyjnego, 
określonych w dyrektywie 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającej 
procedurę udzielania informacji
w dziedzinie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących 
usług społeczeństwa informacyjnego, na 
których opierają się pochodne usługi 
społeczeństwa informacyjnego oraz 
działania w prowadzone w internecie, 
takie jak platformy handlu 
elektronicznego, internetowe portale 
płatnicze, portale społecznościowe, 
wyszukiwarki, usługi chmur 
obliczeniowych, sklepy z aplikacjami. 
Zakłócenia tych podstawowych usług 
społeczeństwa informacyjnego 
uniemożliwiają świadczenie innych usług 
społeczeństwa informacyjnego, dla 
których stanowią one podstawę. Twórcy 
oprogramowania i producenci sprzętu nie 
są dostawcami usług społeczeństwa 
informacyjnego, a zatem nie są oni objęci 
zakresem powyższych przepisów. 
Obowiązki te powinny również zostać 
rozszerzone na organy administracji 
publicznej oraz operatorów infrastruktury
krytycznej, którzy są w dużym stopniu 
uzależnieni od technologii informacyjnych
i komunikacyjnych i którzy mają kluczowe 
znaczenie dla utrzymania istotnych funkcji 
gospodarczych i społecznych, takich jak 
dostawy energii elektrycznej i gazu, usługi 

(24) Obowiązki te powinny obejmować nie 
tylko sektor łączności elektronicznej, lecz
również operatorów infrastruktury, którzy 
są w dużym stopniu uzależnieni od 
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych i którzy mają kluczowe 
znaczenie dla utrzymania istotnych funkcji 
gospodarczych lub społecznych, takich jak 
dostawy energii elektrycznej i gazu, usługi 
transportowe, działalność instytucji 
kredytowych, infrastruktura rynków 
finansowych i opieka zdrowotna.
Zakłócenia tych sieci i systemów 
informatycznych miałyby wpływ na rynek 
wewnętrzny.
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transportowe oraz działalność instytucji 
kredytowych, giełd papierów 
wartościowych i placówek opieki 
zdrowotnej. Zakłócenia tych sieci
i systemów informatycznych miałyby 
wpływ na rynek wewnętrzny.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Nałożenie na organy administracji 
publicznej i podmioty gospodarcze 
obowiązku wprowadzenia środków 
organizacyjnych i technicznych nie 
powinno wiązać się z koniecznością 
zaprojektowania, opracowania
i wyprodukowania specjalnego 
komercyjnego produktu informatycznego
w określony sposób.

(25) Nałożenie na podmioty gospodarcze 
obowiązku wprowadzenia środków 
organizacyjnych i technicznych nie 
powinno wiązać się z koniecznością 
zaprojektowania, opracowania
i wyprodukowania specjalnego 
komercyjnego produktu informatycznego
w określony sposób.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Organy administracji publicznej oraz 
podmioty gospodarcze powinny zapewnić 
bezpieczeństwo sieci i systemów, które są 
pod ich kontrolą. Dotyczy to przede 
wszystkim sieci i systemów prywatnych, 
które są zarządzane przez wewnętrzny 
personel informatyczny lub w przypadku 
których zapewnienie bezpieczeństwa 
zlecono na zewnątrz. Wymogi w zakresie 

(26) Podmioty gospodarcze powinny 
zapewnić bezpieczeństwo sieci i systemów, 
które są pod ich kontrolą. Dotyczy to 
przede wszystkim sieci i systemów 
prywatnych, które są zarządzane przez 
wewnętrzny personel informatyczny lub
w przypadku których zapewnienie 
bezpieczeństwa zlecono na zewnątrz.
Wymogi w zakresie bezpieczeństwa
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bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów 
powinny mieć zastosowanie do 
odpowiednich podmiotów gospodarczych
i organów administracji publicznej bez 
względu na to, czy one same zapewniają 
obsługę swoich sieci i systemów 
informatycznych, czy też zlecają tę obsługę 
innym podmiotom.

i zgłaszania incydentów powinny mieć 
zastosowanie do odpowiednich podmiotów 
gospodarczych bez względu na to, czy one 
same zapewniają obsługę swoich sieci
i systemów informatycznych, czy też 
zlecają tę obsługę innym podmiotom.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Właściwe organy powinny zwracać 
należytą uwagę na zachowanie 
nieformalnych i bezpiecznych kanałów 
wymiany informacji między podmiotami 
gospodarczymi i między sektorami 
publicznym i prywatnym. Decyzje
o informowaniu społeczeństwa
o incydentach zgłoszonych właściwym 
organom należy podejmować przy 
zachowaniu równowagi między interesem 
publicznym, zgodnie z którym 
społeczeństwo powinno być informowane
o zagrożeniach, a ryzykiem utraty reputacji
i poniesienia szkód handlowych, na jakie 
narażone są organy administracji 
publicznej i podmioty gospodarcze 
zgłaszające incydenty. Wykonując 
obowiązki w zakresie powiadamiania, 
właściwe organy powinny zwracać 
szczególną uwagę na potrzebę zachowania 
poufności w odniesieniu do informacji 
dotyczących słabych punktów produktów, 
aż do momentu udostępnienia stosownych 
rozwiązań problemów bezpieczeństwa.

(28) Właściwe organy i pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny zwracać należytą 
uwagę na zachowanie nieformalnych
i bezpiecznych kanałów wymiany 
informacji między podmiotami 
gospodarczymi i między sektorami 
publicznym i prywatnym. Decyzje
o informowaniu społeczeństwa
o incydentach zgłoszonych właściwym 
organom i pojedynczym punktom 
kontaktowym należy podejmować przy 
zachowaniu równowagi między interesem 
publicznym, zgodnie z którym 
społeczeństwo powinno być informowane
o zagrożeniach, a ryzykiem utraty reputacji
i poniesienia szkód handlowych, na jakie 
narażone są podmioty gospodarcze 
zgłaszające incydenty. Wykonując 
obowiązki w zakresie powiadamiania, 
właściwe organy i pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny zwracać szczególną 
uwagę na potrzebę zachowania poufności
w odniesieniu do informacji dotyczących 
słabych punktów produktów, aż do 
momentu udostępnienia stosownych 
rozwiązań problemów bezpieczeństwa.
Z zasady pojedyncze punkty kontaktowe 
nie powinny ujawniać danych osobowych 
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osób zaangażowanych w incydenty. 
Pojedyncze punkty kontaktowe powinny 
ujawniać dane osobowe wyłącznie wtedy, 
kiedy ujawnienie takich danych jest 
niezbędne i współmierne do celu,
w którym są ujawniane.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli upublicznione informacje zawierają dane osobowe, ujawnienie takie powinno przebiec 
zgodnie z wyrokiem ETS w sprawie Schecke (połączone sprawy C-92/09 i C-93/09).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Właściwe organy powinny 
dysponować niezbędnymi środkami do 
wykonywania swoich obowiązków, w tym 
uprawnieniami do uzyskiwania 
wystarczających informacji od podmiotów 
gospodarczych i organów administracji 
publicznej, w celu oceny poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych, jak również 
wiarygodnymi i pełnymi danymi na temat 
incydentów, które mają wpływ na 
funkcjonowanie sieci i systemów 
informatycznych.

(29) Właściwe organy i pojedyncze punkty 
kontaktowe powinny dysponować 
niezbędnymi środkami do wykonywania 
swoich obowiązków, w tym uprawnieniami 
do uzyskiwania wystarczających 
informacji od podmiotów gospodarczych,
w celu oceny poziomu bezpieczeństwa 
sieci i systemów informatycznych, jak 
również wiarygodnymi i pełnymi danymi 
na temat incydentów, które mają wpływ na 
funkcjonowanie sieci i systemów 
informatycznych.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Źródłem incydentu w wielu (30) Źródłem incydentu w wielu 
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przypadkach jest działalność przestępcza.
Przestępczy charakter incydentów można 
podejrzewać nawet wtedy, gdy początkowo 
dowody nie są wystarczająco 
przekonujące. W tym kontekście 
odpowiednia współpraca między 
właściwymi organami i organami ścigania 
powinna stanowić część skutecznej
i kompleksowej reakcji na zagrożenie 
związane z możliwością wystąpienia 
incydentu zagrażającego bezpieczeństwu.
Wspieranie rozwoju bezpiecznego, 
chronionego i bardziej odpornego 
środowiska wymaga w szczególności 
systematycznego zgłaszania organom 
ścigania poważnych incydentów, które 
mogą mieć charakter przestępczy. Poważne 
incydenty o charakterze przestępczym 
należy oceniać w świetle prawa UE
w zakresie cyberprzestępczości.

przypadkach jest działalność przestępcza.
Przestępczy charakter incydentów można 
podejrzewać nawet wtedy, gdy początkowo 
dowody nie są wystarczająco 
przekonujące. W tym kontekście 
odpowiednia współpraca między 
właściwymi organami, pojedynczymi 
punktami kontaktowymi i organami 
ścigania powinna stanowić część 
skutecznej i kompleksowej reakcji na 
zagrożenie związane z możliwością 
wystąpienia incydentu zagrażającego 
bezpieczeństwu. Wspieranie rozwoju 
bezpiecznego, chronionego i bardziej 
odpornego środowiska wymaga
w szczególności systematycznego 
zgłaszania organom ścigania poważnych 
incydentów, które mogą mieć charakter 
przestępczy. Poważne incydenty
o charakterze przestępczym należy oceniać
w świetle prawa UE w zakresie 
cyberprzestępczości.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W wyniku incydentów w wielu 
przypadkach istnieje niebezpieczeństwo 
naruszenia danych osobowych. W tym 
kontekście właściwe organy oraz organy 
ochrony danych powinny ze sobą 
współpracować i wymieniać się 
informacjami dotyczącymi wszystkich 
istotnych kwestii w celu rozwiązywania 
problemów związanych z przypadkami 
naruszeń danych osobowych w wyniku 
incydentów. Państwa członkowskie 
powinny wdrożyć obowiązek zgłaszania 
incydentów zagrażających bezpieczeństwu
w sposób, który minimalizuje obciążenia 

(31) W wyniku incydentów w wielu 
przypadkach istnieje niebezpieczeństwo 
naruszenia danych osobowych. W tym 
kontekście właściwe organy, pojedyncze 
punkty kontaktowe oraz organy ochrony 
danych powinny ze sobą współpracować
i wymieniać się informacjami dotyczącymi 
wszystkich istotnych kwestii w celu 
rozwiązywania problemów związanych
z przypadkami naruszeń danych 
osobowych w wyniku incydentów.
Obowiązek zgłaszania incydentów 
zagrażających bezpieczeństwu należy 
wypełniać w sposób, który minimalizuje 
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administracyjne w przypadku, gdy 
incydent zagrażający bezpieczeństwu 
stanowi również naruszenie danych 
osobowych w rozumieniu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych. Współpracując z właściwymi 
organami i organami ochrony danych, 
ENISA mogłaby opracować mechanizmy
i wzory formularzy na potrzeby wymiany 
informacji, dzięki czemu nie byłoby 
konieczne stosowanie dwóch formularzy. 
Pojedynczy formularz ułatwiłby zgłaszanie 
incydentów, które stanowią naruszenie 
danych osobowych, zmniejszając tym 
samym obciążenia administracyjne dla 
przedsiębiorstw i organów administracji 
publicznej.

obciążenia administracyjne w przypadku, 
gdy incydent zagrażający bezpieczeństwu 
stanowi również naruszenie danych 
osobowych, które wymaga zgłoszenia 
zgodnie z rozporządzeniem 2013/xx/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady1. ENISA 
powinna udzielić pomocy, opracowując
mechanizmy wymiany informacji
i jednolity wzór formularza, które 
ułatwiłyby zgłaszanie incydentów
stanowiących naruszenie danych 
osobowych, zmniejszając tym samym 
obciążenia administracyjne dla 
przedsiębiorstw i organów administracji 
publicznej.

__________________
1 Rozporządzenie xxx Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i swobodnym przepływem takich danych 
(Dz.U. ...).

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu umożliwienia prawidłowego 
funkcjonowania sieci współpracy należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
w odniesieniu do określenia kryteriów, 
które państwo członkowskie musi spełnić, 
aby móc uczestniczyć w bezpiecznym 

(34) W celu umożliwienia prawidłowego 
funkcjonowania sieci współpracy należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
w odniesieniu do określenia kryteriów, 
które państwo członkowskie musi spełnić, 
aby móc uczestniczyć w bezpiecznym 
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systemie wymiany informacji, 
sprecyzowania, które zdarzenia wymagają 
wczesnego ostrzegania, a także określenia 
okoliczności, w których podmioty 
gospodarcze i organy administracji 
publicznej są zobowiązane do zgłaszania 
incydentów.

systemie wymiany informacji.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszej 
dyrektywy należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w zakresie 
współpracy między właściwymi organami
i Komisją w ramach sieci współpracy, 
dostępu do bezpiecznej infrastruktury 
służącej do wymiany informacji, unijnego 
planu współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji, 
formatów i procedur mających 
zastosowanie wobec wymogów 
dotyczących informowania społeczeństwa
o incydentach, oraz norm lub specyfikacji 
technicznych dotyczących bezpieczeństwa 
sieci i informacji. Uprawnienia te powinny 
być wykonywane zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

(36) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszej 
dyrektywy należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w zakresie 
współpracy między pojedynczymi 
punktami kontaktowymi i Komisją
w ramach sieci współpracy (bez 
uszczerbku dla istniejących mechanizmów 
współpracy na szczeblu krajowym), 
dostępu do bezpiecznej infrastruktury 
służącej do wymiany informacji, unijnego 
planu współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji, a także
formatów i procedur mających 
zastosowanie wobec wymogów 
dotyczących informowania społeczeństwa
o incydentach. Uprawnienia te powinny 
być wykonywane zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

Or. en



PE514.882v01-00 18/57 PR\942819PL.doc

PL

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Informacjami, które właściwy organ 
uznaje za poufne zgodnie z unijnymi
i krajowymi przepisami dotyczącymi 
tajemnicy handlowej, można się 
wymieniać z Komisją i innymi właściwymi 
organami tylko wtedy, gdy wymiana taka 
jest absolutnie niezbędna w celu 
wykonania niniejszej dyrektywy.
Ujawnione informacje powinny ograniczać 
się do tego, co jest właściwe
i proporcjonalne do celów takiej wymiany 
informacji.

(38) Informacjami, które właściwy organ
lub pojedynczy punkt kontaktowy uznaje 
za poufne zgodnie z unijnymi i krajowymi 
przepisami dotyczącymi tajemnicy 
handlowej, można się wymieniać
z Komisją i innymi pojedynczymi 
punktami kontaktowymi tylko wtedy, gdy 
wymiana taka jest absolutnie niezbędna
w celu wykonania niniejszej dyrektywy.
Ujawnione informacje powinny ograniczać 
się do tego, co jest właściwe, niezbędne
i proporcjonalne do celów takiej wymiany 
informacji.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Wymiana informacji dotyczących 
zagrożeń i incydentów w ramach sieci 
współpracy i zapewnienie zgodności
z wymogami dotyczącymi zgłaszania 
incydentów właściwym organom 
krajowym mogą oznaczać konieczność 
przetwarzania danych osobowych. Takie 
przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne do realizacji celów niniejszej 
dyrektywy będących w interesie 
publicznym i w związku z tym jest 
uzasadnione na mocy art. 7 dyrektywy 
95/46/WE. Nie stanowi ono, w odniesieniu 
do tych uzasadnionych celów, 
nieproporcjonalnej i niedopuszczalnej 
ingerencji naruszającej istotę prawa do 

(39) Wymiana informacji dotyczących 
zagrożeń i incydentów w ramach sieci 
współpracy i zapewnienie zgodności
z wymogami dotyczącymi zgłaszania 
incydentów właściwym organom 
krajowym lub pojedynczym punktom 
kontaktowym mogą oznaczać konieczność 
przetwarzania danych osobowych. Takie 
przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne do realizacji celów niniejszej 
dyrektywy będących w interesie 
publicznym i w związku z tym jest 
uzasadnione na mocy art. 7 dyrektywy 
95/46/WE. Nie stanowi ono, w odniesieniu 
do tych uzasadnionych celów, 
nieproporcjonalnej i niedopuszczalnej 
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ochrony danych osobowych, które 
gwarantuje art. 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Przy 
wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
zastosowanie powinno mieć, w stosownych 
przypadkach, rozporządzenie (WE) nr 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.
W przypadku gdy dane są przetwarzane 
przez instytucje i organy Unii, tego rodzaju 
przetwarzanie w celu wprowadzenia 
niniejszej dyrektywy w życie powinno być 
zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje
i organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych.

ingerencji naruszającej istotę prawa do 
ochrony danych osobowych, które 
gwarantuje art. 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Przy 
wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
zastosowanie powinno mieć, w stosownych 
przypadkach, rozporządzenie (WE) nr 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.
W przypadku gdy dane są przetwarzane 
przez instytucje i organy Unii, tego rodzaju 
przetwarzanie w celu wprowadzenia 
niniejszej dyrektywy w życie powinno być 
zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje
i organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Zgodnie ze wspólną deklaracją 
polityczną państw członkowskich
i Komisji dotyczącą dokumentów 
wyjaśniających z dnia 28 września 2011 r. 
państwa członkowskie zobowiązały się do 
złożenia, w uzasadnionych przypadkach, 
wraz z powiadomieniem o środkach 
transpozycji jednego lub więcej 
dokumentów wyjaśniających związki 
między elementami dyrektywy
a odpowiadającymi im częściami 
krajowych instrumentów 
transpozycyjnych. W odniesieniu do 
niniejszej dyrektywy ustawodawca uznaje, 
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że przekazanie takich dokumentów jest 
uzasadnione.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „incydent” oznacza każdą okoliczność 
lub zdarzenie, które mają rzeczywisty 
niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo;

4) „incydent” oznacza każde zdarzenie, 
które ma rzeczywisty niekorzystny wpływ 
na bezpieczeństwo;

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „usługi społeczeństwa informacyjnego” 
oznaczają usługę w rozumieniu art. 1 pkt 
2) dyrektywy 98/34/WE;

skreślony

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 8 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego umożliwiających 
świadczenie innych usług społeczeństwa 
informacyjnego, których niewyczerpujący 

skreślona
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wykaz zamieszczony jest w załączniku II;

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 8 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) operatora infrastruktury krytycznej, 
która ma zasadnicze znaczenie dla 
utrzymania kluczowych działań 
gospodarczych i społecznych
w dziedzinach energetyki, transportu, 
bankowości, obrotu papierami 
wartościowymi i opieki zdrowotnej,
których niewyczerpujący wykaz 
zamieszczony jest w załączniku II.

b) operatora infrastruktury, która ma 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
kluczowych działań gospodarczych
i społecznych w dziedzinach energetyki, 
transportu, bankowości, infrastruktury 
rynków finansowych i opieki zdrowotnej,
a której uszkodzenie lub zniszczenie 
miałoby poważny wpływ na dane państwo 
członkowskie w postaci braku możliwości 
utrzymania tych funkcji. Niewyczerpujący
wykaz podmiotów gospodarczych
zamieszczony jest w załączniku II.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) „rynek regulowany” oznacza rynek 
regulowany w rozumieniu art. 4 pkt 14) 
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1;
________________
1Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie rynków instrumentów 
finansowych (Dz.U. L 45 z 16.2.2005, 
s. 1).
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie definicji do nieprzyjętego jeszcze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie 
[EMIR] w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11b) „wielostronna platforma obrotu 
(MTF)” oznacza wielostronną platformę 
obrotu w rozumieniu art. 4 pkt 15) 
dyrektywy 2004/39/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie definicji do nieprzyjętego jeszcze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie 
[EMIR] w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11c) „zorganizowana platforma obrotu” 
oznacza wielostronny system lub 
wielostronną platformę, niebędące 
rynkiem regulowanym, wielostronną 
platformą obrotu ani centralnym 
kontrahentem, obsługiwane przez 
przedsiębiorstwo inwestycyjne lub podmiot 
gospodarczy, w ramach których umożliwia 
się wzajemne powiązanie w obrębie 
systemu interesów licznych stron trzecich
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w zakresie kupna i sprzedaży obligacji, 
strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji lub 
instrumentów pochodnych w sposób 
skutkujący zawarciem kontraktu, zgodnie
z przepisami tytułu II dyrektywy 
2004/38/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie definicji zgodnej z nieprzyjętym jeszcze rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającym 
rozporządzenie [EMIR] w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowanie planu oceny zagrożeń 
umożliwiającego określenie zagrożeń
i ocenę wpływu potencjalnych incydentów;

a) opracowanie ram zarządzania ryzykiem 
obejmujących określenie zagrożeń, 
ustalenie stopnia ich ważności, ich ocenę
i postępowanie w przypadku ich 
wystąpienia, ocenę wpływu potencjalnych 
incydentów, sposoby zapobiegania
i kontroli oraz kryteria wyboru możliwych 
środków zaradczych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć brzmienie, aby obejmowało również inne działania konieczne w przypadku 
zarządzania zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem informacji.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określenie funkcji i zakresu obowiązków 
poszczególnych podmiotów 
zaangażowanych w realizację planu;

b) określenie funkcji i zakresu obowiązków 
poszczególnych organów i innych
podmiotów zaangażowanych we wdrażanie 
tych ram;

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ krajowy ds. 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych

Właściwe organy krajowe i krajowe 
pojedyncze punkty kontaktowe ds. 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ krajowy ds. 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych („właściwy organ”).

1. Każde państwo członkowskie wyznacza
co najmniej jeden właściwy organ krajowy 
ds. bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych (zwany dalej „właściwym 
organem”).

Or. en
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli państwo członkowskie wyznacza 
więcej niż jeden właściwy organ, 
wyznacza krajowy organ, np. właściwy 
organ będący pojedynczym punktem 
kontaktowym ds. bezpieczeństwa sieci
i systemów informatycznych (zwanym 
dalej „pojedynczym punktem 
kontaktowym”). Jeżeli państwo 
członkowskie wyznacza tylko jeden 
właściwy organ, organ ten jest również 
pojedynczym punktem kontaktowym.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Właściwe organy i pojedynczy punkt 
kontaktowy tego samego państwa 
członkowskiego ściśle ze sobą 
współpracują w zakresie obowiązków 
określonych w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Pojedynczy punkt kontaktowy 
zapewnia współpracę transgraniczną
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z innymi pojedynczymi punktami 
kontaktowymi.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwym organom odpowiednie zasoby 
techniczne, finansowe i ludzkie, aby mogły 
one skutecznie i efektywnie realizować 
powierzone im zadania w celu osiągnięcia 
celów niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie zapewniają skuteczną, 
efektywną i bezpieczną współpracę
właściwych organów za pośrednictwem 
sieci, o której mowa w art. 8.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwym organom i pojedynczym 
punktom kontaktowym odpowiednie 
zasoby techniczne, finansowe i ludzkie, 
aby mogły one skutecznie i efektywnie 
realizować powierzone im zadania w celu 
osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczną, efektywną i bezpieczną 
współpracę pojedynczych punktów 
kontaktowych za pośrednictwem sieci,
o której mowa w art. 8.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
właściwe organy otrzymywały od organów 
administracji publicznej i podmiotów 
gospodarczych zgłoszenia dotyczące 
incydentów określone w art. 14 ust. 2 oraz 
posiadały uprawnienia w zakresie 
wykonywania i egzekwowania przepisów,
o których mowa w art. 15.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
właściwe organy i pojedyncze punkty 
kontaktowe otrzymywały od podmiotów 
gospodarczych zgłoszenia dotyczące 
incydentów określone w art. 14 ust. 2 oraz 
posiadały uprawnienia w zakresie 
wykonywania i egzekwowania przepisów,
o których mowa w art. 15.

Or. en
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W stosownych przypadkach właściwe 
organy konsultują się i współpracują
z odpowiednimi krajowymi organami 
ścigania i z organami ochrony danych.

5. W stosownych przypadkach właściwe 
organy i pojedyncze punkty kontaktowe 
konsultują się i współpracują
z odpowiednimi krajowymi organami 
ścigania i z organami ochrony danych.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Każde państwo członkowskie 
powiadamia niezwłocznie Komisję
o wyznaczeniu właściwego organu, o jego
zadaniach i o wszelkich późniejszych 
zmianach dotyczących tego organu. Każde 
państwo członkowskie podaje do 
publicznej wiadomości informację
o wyznaczeniu swojego właściwego 
organu.

6. Każde państwo członkowskie 
powiadamia niezwłocznie Komisję
o wyznaczeniu właściwych organów
i pojedynczego punktu kontaktowego,
o ich zadaniach i o dotyczących ich
wszelkich późniejszych zmianach. Każde 
państwo członkowskie podaje do 
publicznej wiadomości informację
o wyznaczeniu właściwych organów.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy i Komisja ustanawiają 
sieć („sieć współpracy”) służącą do 

1. Pojedyncze punkty kontaktowe
i Komisja ustanawiają sieć (zwaną dalej 
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współpracy w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom i incydentom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych.

„siecią współpracy”) służącą do 
współpracy w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom i incydentom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sieć współpracy umożliwia stałą 
łączność między Komisją a właściwymi 
organami. Na żądanie Europejska Agencja 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
(ENISA) wspiera sieć współpracy poprzez 
zapewnianie wiedzy specjalistycznej
i doradztwa.

2. Sieć współpracy umożliwia stałą 
łączność między Komisją a pojedynczymi 
punktami kontaktowymi. Na żądanie 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA) wspiera sieć 
współpracy poprzez zapewnianie wiedzy 
specjalistycznej i doradztwa. W razie 
potrzeby do udziału w działaniach sieci 
współpracy, o której mowa w ust. 3 lit. g), 
h) i i), można zaprosić podmioty 
gospodarcze.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach sieci współpracy właściwe 
organy:

3. W ramach sieci współpracy pojedyncze 
punkty kontaktowe:

Or. en
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Sieć współpracy publikuje raz w roku 
sprawozdanie za poprzednie 12 miesięcy 
oparte na działalności sieci i na 
sprawozdaniu podsumowującym 
przekazanym zgodnie z art. 14 ust. 4 
niniejszej dyrektywy. 

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) współpracują i wymieniają się 
informacjami dotyczącymi wszystkich 
istotnych kwestii z działającym przy 
Europolu Europejskim Centrum ds. Walki
z Cyberprzestępczością oraz z innymi 
właściwymi organami europejskimi,
w szczególności w dziedzinach ochrony 
danych, energetyki, transportu, 
bankowości, obrotu papierami 
wartościowymi i opieki zdrowotnej;

f) współpracują i wymieniają się 
informacjami dotyczącymi wszystkich 
istotnych kwestii z działającym przy 
Europolu Europejskim Centrum ds. Walki
z Cyberprzestępczością oraz z innymi 
właściwymi organami europejskimi,
w szczególności w dziedzinach ochrony 
danych, energetyki, transportu, 
bankowości, infrastruktury rynków 
finansowych i opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) w razie potrzeby angażują podmioty 
gospodarcze, prowadzą z nimi konsultacje
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i dzielą się informacjami.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja ustanawia – w drodze aktów 
wykonawczych – niezbędne środki w celu 
ułatwienia współpracy pomiędzy
właściwymi organami i Komisją, o której 
mowa w ust. 2 i 3. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 19 ust. 2.

4. Komisja ustanawia – w drodze aktów 
wykonawczych – niezbędne środki w celu 
ułatwienia współpracy pomiędzy
pojedynczymi punktami kontaktowymi
i Komisją, o której mowa w ust. 2 i 3. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie
z procedurą doradczą, o której mowa w art. 
19 ust. 2.

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria te obejmują co najmniej środki 
mające na celu zapewnienie poufności
i bezpieczeństwa zgodnie z art. 16 i 17 
dyrektywy 95/46/WE oraz z art. 21 i 22 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – część wprowadzająca
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach sieci współpracy właściwe 
organy lub Komisja wydają wczesne 
ostrzeżenia dotyczące zagrożeń
i incydentów, które spełniają co najmniej 
jeden z następujących warunków:

1. W ramach sieci współpracy pojedyncze 
punkty kontaktowe lub Komisja wydają 
wczesne ostrzeżenia dotyczące zagrożeń
i incydentów, które spełniają co najmniej 
jeden z następujących warunków:

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wraz z wczesnym ostrzeżeniem
właściwe organy i Komisja przekazują 
wszelkie stosowne informacje będące
w ich posiadaniu, które mogą być 
przydatne do oceny zagrożenia lub 
incydentu.

2. Wraz z wczesnym ostrzeżeniem
pojedyncze punkty kontaktowe i Komisja 
przekazują wszelkie stosowne informacje 
będące w ich posiadaniu, które mogą być 
przydatne do oceny zagrożenia lub 
incydentu.

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W sytuacji gdy zachodzi podejrzenie, iż 
zagrożenie lub incydent będące 
przedmiotem wczesnego ostrzeżenia mają 
charakter przestępczy, właściwe organy
lub Komisja powiadamiają działające przy 
Europolu Europejskie Centrum ds. Walki
z Cyberprzestępczością.

4. W sytuacji gdy zachodzi podejrzenie, iż 
zagrożenie lub incydent będące 
przedmiotem wczesnego ostrzeżenia mają 
charakter przestępczy, pojedyncze punkty 
kontaktowe lub Komisja powiadamiają 
działające przy Europolu Europejskie 
Centrum ds. Walki
z Cyberprzestępczością.

Or. en
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 18, 
dotyczących sprecyzowania zagrożeń
i incydentów prowadzących do wczesnych 
ostrzeżeń, o których mowa w ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcia „zagrożenie” i „incydent” zdefiniowano w art. 3 ust. 3 i 4. Akty delegowane służące 
sprecyzowaniu tych pojęć mogłyby doprowadzić do sprzeczności z aktem podstawowym. 
Ponadto w art. 10 ust. 1 określono już dalsze kryteria dotyczące wczesnych ostrzeżeń.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po otrzymaniu wczesnego ostrzeżenia,
o którym mowa w art. 10, właściwe organy
– po przeanalizowaniu właściwych 
informacji – uzgadniają skoordynowaną 
reakcję zgodnie z unijnym planem 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji, o którym mowa w art. 
12.

1. Po otrzymaniu wczesnego ostrzeżenia,
o którym mowa w art. 10, pojedyncze 
punkty kontaktowe – po przeanalizowaniu 
właściwych informacji – uzgadniają 
skoordynowaną reakcję zgodnie z unijnym 
planem współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji, o którym 
mowa w art. 12.

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– określenie formatu i procedur 
gromadzenia i wymiany kompatybilnych
i porównywalnych informacji na temat 
zagrożeń i incydentów przez właściwe 
organy;

określenie formatu i procedur gromadzenia
i wymiany kompatybilnych
i porównywalnych informacji na temat 
zagrożeń i incydentów przez pojedyncze 
punkty kontaktowe;

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla możliwości 
podejmowania nieformalnej współpracy 
międzynarodowej przez sieć współpracy, 
Unia może zawierać umowy 
międzynarodowe z państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi, 
umożliwiając oraz organizując ich udział
w określonych działaniach sieci 
współpracy. Takie umowy uwzględniają 
potrzebę zapewnienia odpowiedniej 
ochrony danych osobowych, które są 
przekazywane w ramach sieci współpracy.

Bez uszczerbku dla możliwości 
podejmowania nieformalnej współpracy 
międzynarodowej przez sieć współpracy, 
Unia może zawierać umowy 
międzynarodowe z państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi, 
umożliwiając oraz organizując ich udział
w określonych działaniach sieci 
współpracy. Takie umowy uwzględniają 
potrzebę zapewnienia odpowiedniej 
ochrony danych osobowych, które są 
przekazywane w ramach sieci współpracy.
Każde przekazanie danych osobowych 
odbiorcom z siedzibą w krajach poza Unią 
odbywa się z zgodnie z art. 25 i 26 
dyrektywy 95/46/WE oraz z art. 9 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001. 

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
zastosowanie przez organy administracji 
publicznej i podmioty gospodarcze 
właściwych środków technicznych
i organizacyjnych w celu przeciwdziałania 
zagrożeniom, na jakie narażone są 
kontrolowane i wykorzystywane przez nie 
sieci i systemy informatyczne.
Uwzględniając aktualny stan wiedzy
i technologii, środki te zapewniają poziom 
bezpieczeństwa stosowny do istniejącego 
zagrożenia. W szczególności należy podjąć 
środki zapobiegające incydentom 
dotyczącym sieci i systemów 
informatycznych organów administracji 
publicznej i podmiotów gospodarczych 
oraz minimalizujące wpływ tych 
incydentów na świadczone przez nie 
podstawowe usługi, zapewniając tym 
samym ciągłość usług opartych na tych 
sieciach i systemach informatycznych.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
zastosowanie przez podmioty gospodarcze 
właściwych środków technicznych
i organizacyjnych w celu przeciwdziałania 
zagrożeniom, na jakie narażone są 
kontrolowane i wykorzystywane przez nie 
sieci i systemy informatyczne.
Uwzględniając aktualny stan wiedzy
i technologii, środki te zapewniają poziom 
bezpieczeństwa stosowny do istniejącego 
zagrożenia. W szczególności należy podjąć 
środki zapobiegające incydentom 
dotyczącym sieci i systemów 
informatycznych organów administracji 
publicznej i podmiotów gospodarczych 
oraz minimalizujące wpływ tych 
incydentów na świadczone przez nie 
podstawowe usługi, zapewniając tym 
samym ciągłość usług opartych na tych 
sieciach i systemach informatycznych.

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
organy administracji publicznej oraz
podmioty gospodarcze zgłaszały
właściwym organom incydenty mające 
znaczące konsekwencje dla bezpieczeństwa
świadczonych przez nie usług 
podstawowych.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
podmioty gospodarcze zgłaszały
właściwemu organowi lub pojedynczemu 
punktowi kontaktowemu incydenty mające 
znaczące konsekwencje dla ciągłości
świadczonych przez nie usług 
podstawowych. Aby określić znaczenie 
konsekwencji danego incydentu, 
uwzględnia się m.in. następujące 
parametry:

Or. en
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Uzasadnienie

Określone w lit. a), b) i c) parametry służące ustaleniu znaczenia konsekwencji danego 
incydentu powinny być podobne do parametrów ustanowionych w technicznych wytycznych
ENISA dotyczących zgłaszania incydentów do celów dyrektywy 2009/140/WE.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) liczbę użytkowników korzystających
z usługi podstawowej, na którą ma wpływ 
dany incydent;

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czas trwania incydentu;

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zasięg geograficzny związany
z obszarem, którego dotyczy incydent.

Or. en
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Podmioty gospodarcze zgłaszają 
incydenty, o których mowa w ust. 1 i 2, 
właściwemu organowi lub pojedynczemu 
punktowi kontaktowemu w państwie 
członkowskim, w którym incydent ma 
wpływ na podstawową usługę. Jeżeli 
incydent ma wpływ na usługi podstawowe
w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, pojedynczy punkt 
kontaktowy, który otrzymał zgłoszenie, 
alarmuje pozostałe zainteresowane 
pojedyncze punkty kontaktowe, opierając 
się na informacjach dostarczonych przez 
dany podmiot gospodarczy.

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy właściwy organ 
uznaje, że ujawnienie incydentu leży
w interesie publicznym, może on podać 
informację o incydencie do wiadomości 
publicznej lub zobowiązać do tego organy 
administracji publicznej lub podmioty 
gospodarcze. Raz do roku właściwy organ
przekazuje sieci współpracy sprawozdanie 
podsumowujące otrzymane zgłoszenia
i działania podjęte zgodnie z niniejszym 
ustępem.

4. Po konsultacji z właściwym organem
i zainteresowanym podmiotem 
gospodarczym pojedynczy punkt 
kontaktowy może poinformować opinię 
publiczną o pojedynczych incydentach, 
jeżeli wiedza obywateli na ten temat jest 
niezbędna, by zapobiec incydentowi bądź 
uporać się z bieżącym incydentem, lub 
jeżeli podmiot gospodarczy, którego 
dotyczy incydent, odmówił niezwłocznego 
usunięcia poważnej strukturalnej usterki 
związanej z tym incydentem. Raz do roku
pojedynczy punkt kontaktowy przekazuje 
sieci współpracy sprawozdanie 
podsumowujące otrzymane zgłoszenia
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i działania podjęte zgodnie z niniejszym 
ustępem.

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 18 
dotyczących określenia okoliczności,
w których organy administracji publicznej
i podmioty gospodarcze są zobowiązane do 
zgłaszania incydentów.

skreślony

Or. en

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Z zastrzeżeniem wszelkich aktów 
delegowanych przyjętych na mocy ust. 5, 
właściwe organy mogą przyjąć wytyczne, a 
w razie konieczności wydać instrukcje
dotyczące okoliczności, w których organy 
administracji publicznej i podmioty 
gospodarcze są zobowiązane do zgłaszania 
incydentów.

6. Właściwe organy lub pojedyncze punkty 
kontaktowe mogą przyjąć wytyczne
dotyczące okoliczności, w których 
podmioty gospodarcze są zobowiązane do 
zgłaszania incydentów.

Or. en
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwym organom wszelkie uprawnienia 
niezbędne do badania przypadków 
niewypełniania przez organy administracji 
publicznej lub podmioty gospodarcze 
zobowiązań ciążących na nich na mocy art. 
14 oraz ich wpływu na bezpieczeństwo 
sieci i systemów informatycznych.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwym organom i pojedynczym 
punktom kontaktowym uprawnienia 
niezbędne do badania przypadków 
niewypełniania przez podmioty 
gospodarcze zobowiązań ciążących na nich 
na mocy art. 14 oraz ich wpływu na 
bezpieczeństwo sieci i systemów 
informatycznych.

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwym organom uprawnienia, na 
podstawie których mogą one wymagać od 
podmiotów gospodarczych i organów 
administracji publicznej:

2. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwym organom i pojedynczym 
punktom kontaktowym uprawnienia, na 
podstawie których mogą one wymagać od 
podmiotów gospodarczych:

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poddania się audytowi bezpieczeństwa
przeprowadzonemu przez 
wykwalifikowany niezależny podmiot lub 
organ krajowy oraz udostępnienia wyników 

b) dostarczenia dowodów na skuteczną 
realizację strategii na rzecz
bezpieczeństwa, takich jak wyniki audytu 
bezpieczeństwa przeprowadzonego przez
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tego audytu właściwemu organowi. audytorów wewnętrznych,
wykwalifikowany niezależny podmiot lub 
organ krajowy, oraz udostępnienia tych 
dowodów właściwemu organowi lub 
pojedynczemu punktowi kontaktowemu.
W razie konieczności właściwy organ lub 
pojedynczy punkt kontaktowy może 
domagać się dodatkowych dowodów lub 
przeprowadzić dodatkowy audyt.

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kierując taki wniosek, właściwe organy
i pojedyncze punkty kontaktowe podają 
cel wniosku i określają dokładnie, jakie 
informacje są wymagane.

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwym organom uprawnienia do 
wydawania wiążących instrukcji dla 
podmiotów gospodarczych i organów 
administracji publicznej.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwym organom i pojedynczym 
punktom kontaktowym uprawnienia do 
wydawania wiążących instrukcji dla 
podmiotów gospodarczych.

Or. en
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy zgłaszają organom 
ścigania poważne incydenty, które mogą 
mieć charakter przestępczy.

4. Właściwe organy i pojedyncze punkty 
kontaktowe zgłaszają organom ścigania 
poważne incydenty, które mogą mieć 
charakter przestępczy.

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku incydentów prowadzących 
do naruszeń danych osobowych właściwe 
organy działają w ścisłej współpracy
z organami ochrony danych osobowych.

5. W przypadku incydentów prowadzących 
do naruszeń danych osobowych właściwe 
organy i pojedyncze punkty kontaktowe
działają w ścisłej współpracy z organami 
ochrony danych osobowych. Pojedyncze 
punkty kontaktowe i organy ochrony 
danych opracowują we współpracy
z ENISA mechanizmy wymiany 
informacji i jednolity wzór formularza 
stosowany zarówno w odniesieniu do 
zgłoszeń, o których mowa w art. 14 ust. 2 
niniejszej dyrektywy, jak i 
w rozporządzeniu [xxx] Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i swobodnym przepływem takich danych.

Or. en
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość poddania kontroli sądowej 
wszelkich obowiązków nałożonych na
organy administracji publicznej oraz
podmioty gospodarcze na mocy 
niniejszego rozdziału.

6. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość poddania kontroli sądowej 
wszelkich obowiązków nałożonych na 
podmioty gospodarcze na mocy 
niniejszego rozdziału.

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja sporządza – w drodze aktów 
wykonawczych – wykaz norm, o których 
mowa w ust. 1. Wykaz ten zostaje 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

skreślony

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli podmiot gospodarczy nie 
wywiązał się z obowiązków 
przewidzianych w rozdziale IV, ale nie 
dopuścił się celowego lub rażącego 
zaniedbania, państwa członkowskie 
dopilnowują, by nie miały zastosowania 
sankcje, o których mowa w ust. 1 
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niniejszego artykułu. 

Or. en

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9 
ust. 2, art. 10 ust. 5 i art. 14 ust. 5,
powierza się Komisji. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu 
wynoszącego pięć lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9 
ust. 2, powierza się Komisji na okres 
pięciu lat od daty transpozycji, o której
mowa w art. 21. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu 
wynoszącego pięć lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. en

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których
mowa w art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 5 i art. 14 
ust. 5, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja
o odwołaniu staje się skuteczna od 

3. Przekazanie uprawnienia, o którym
mowa w art. 9 ust. 2, może zostać
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu
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następnego dnia po jej opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 5 i art. 14 ust. 5
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 9 ust. 2 wchodzi w życie tylko wtedy, 
kiedy Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o których mowa w art. 3 ust. 8 lit. a): skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Należy skreślić wyrażenie „o których mowa w art. 3 ust. 8 lit. a):”. Poprawka polegająca na 
skreśleniu tego fragmentu wraz z kolejnymi punktami nie była możliwa z technicznego punktu 
widzenia.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. platformy handlu elektronicznego skreślony

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. internetowe portale płatnicze skreślony

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. portale społecznościowe skreślony

Or. en
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. wyszukiwarki skreślony

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. usługi chmur obliczeniowych skreślony

Or. en

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. sklepy z aplikacjami skreślony

Or. en

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Energia elektryczna
– dostawcy
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– operatorzy systemów dystrybucyjnych 
oraz detaliści sprzedający energię 
elektryczną konsumentom końcowym
– operatorzy systemów przesyłowych 
energii elektrycznej
– podmioty działające na rynku energii 
elektrycznej

Or. en

Uzasadnienie

Struktura powinna wyglądać następująco: 1. Energia, a) Energia elektryczna, następnie 
poszczególne tiret. Tę samą strukturę należy zastosować w odniesieniu do następnych 
poprawek.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Ropa naftowa
– podmioty eksploatujące rurociągi 
przesyłowe i magazyny ropy naftowej
– operatorzy instalacji służących do 
produkcji, rafinacji, przetwarzania, 
magazynowania i przesyłu ropy naftowej

Or. en

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Gaz
– dostawcy
– operatorzy systemów dystrybucyjnych 
oraz detaliści sprzedający gaz 
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konsumentom końcowym
– operatorzy systemów przesyłowych gazu 
ziemnego, operatorzy systemu 
magazynowania i operatorzy systemów 
LNG
– operatorzy instalacji służących do 
produkcji, rafinacji, przetwarzania, 
magazynowania i przesyłu gazu
– podmioty działające na rynku gazu

Or. en

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dostawcy energii elektrycznej i gazu skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Nadanie nowej struktury drugiej części załącznika II („o których mowa w art. 3 ust. 8 lit. 
b):”) zgodnie ze strukturą załącznika I do dyrektywy Rady 2008/114/WE. Niniejsze 
uzasadnienie ma zastosowanie do następnych poprawek.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– operatorzy systemów dystrybucyjnych 
energii elektrycznej lub gazu oraz detaliści 
sprzedający energię elektryczną lub gaz 
konsumentom końcowym

skreślone

Or. en
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Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– operatorzy systemów przesyłowych gazu 
ziemnego, operatorzy systemu 
magazynowania i operatorzy systemów 
LNG

skreślone

Or. en

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 1 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– operatorzy systemów przesyłowych 
energii elektrycznej

skreślone

Or. en

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– podmioty eksploatujące rurociągi 
przesyłowe i magazyny ropy naftowej

skreślone

Or. en

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 1 – tiret szóste
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– podmioty działające na rynku gazu
i energii elektrycznej

skreślone

Or. en

Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 1 – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– operatorzy instalacji służących do
produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, 
obiekty służące do rafinacji
i przetwarzania

skreślone

Or. en

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Transport drogowy
(i) operatorzy zarządzający ruchem
(ii) pomocnicze usługi logistyczne:
– magazynowanie i składowanie
– przeładunek oraz
– pozostała działalność wspomagająca 
transport

Or. en
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Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Transport kolejowy
(i) koleje (zarządcy infrastruktury, 
przedsiębiorstwa zintegrowane oraz 
przedsiębiorstwa transportu kolejowego)
(ii) operatorzy zarządzający ruchem
(iii) pomocnicze usługi logistyczne:
– magazynowanie i składowanie
– przeładunek oraz
– pozostała działalność wspomagająca 
transport

Or. en

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Transport lotniczy
(i) przewoźnicy lotniczy (przewozy 
pasażerskie i towarowe)
(ii) porty lotnicze
(iii) operatorzy zarządzający ruchem
(iv) pomocnicze usługi logistyczne:
– magazynowanie
– przeładunek oraz
– pozostała działalność wspomagająca 
transport

Or. en
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Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Transport morski
(i) przewoźnicy morscy (przedsiębiorstwa 
świadczące usługi pasażerskiego 
transportu morskiego i przybrzeżnego 
oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi 
towarowego transportu morskiego
i przybrzeżnego)
(ii) porty
(iii) operatorzy zarządzający ruchem
(iv) pomocnicze usługi logistyczne:
– magazynowanie i składowanie
– przeładunek oraz
– pozostała działalność wspomagająca 
transport

Or. en

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przewoźnicy lotniczy (przewozy 
pasażerskie i towarowe)

skreślone

Or. en
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Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przewoźnicy morscy (przedsiębiorstwa 
świadczące usługi pasażerskiego 
transportu morskiego i przybrzeżnego 
oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi 
towarowego transportu morskiego
i przybrzeżnego)

skreślone

Or. en

Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– koleje (zarządcy infrastruktury, 
przedsiębiorstwa zintegrowane oraz 
przedsiębiorstwa transportu kolejowego)

skreślone

Or. en

Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 2 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– porty lotnicze skreślone

Or. en
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Poprawka 102

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 2 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– porty skreślone

Or. en

Poprawka 103

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 2 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– operatorzy zarządzający ruchem skreślone

Or. en

Poprawka 104

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 2 – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– pomocnicze usługi logistyczne: a) 
magazynowanie oraz składowanie, b) 
przeładunek i c) pozostała działalność 
wspomagająca transport

skreślone

Or. en

Poprawka 105

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Infrastruktura rynków finansowych:
giełdy papierów wartościowych i izby 
rozliczeniowe partnerów centralnych

4. Infrastruktura rynków finansowych:
rynki regulowane, wielostronne platformy 
obrotu, zorganizowane platformy obrotu
i izby rozliczeniowe kontrahentów 
centralnych

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie brzmienia załącznika II i wprowadzenie definicji zgodnie z nieprzyjętym jeszcze 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów 
finansowych oraz zmieniającym rozporządzenie [EMIR] w sprawie instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych
i repozytoriów transakcji.
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UZASADNIENIE

1. Kontekst

Już w 2010 r. wezwano w ramach Europejskiej agendy cyfrowej do wprowadzenia 
instrumentów ustawodawczych służących realizacji polityki mającej na celu zapewnienie 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji. Ze względu na wzajemne powiązanie 
sieci i systemów informatycznych poważne zakłócenia sieci i systemów w jednym państwie 
członkowskim mogą mieć wpływ na inne państwa członkowskie i na Unię jako całość. 
Odporność i stabilność sieci i systemów informatycznych, a także ciągłość podstawowych 
usług mają zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
zwłaszcza dla dalszego rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. 

Z uwagi na różne poziomy zdolności i rozdrobnienie podejścia w Unii Komisja Europejska 
dąży – za pomocą niniejszego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie środków mających 
na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji
w obrębie Unii – do poprawy bezpieczeństwa internetu oraz prywatnych sieci i systemów 
informatycznych stanowiących podstawę funkcjonowania naszych społeczeństw
i gospodarek. 

W tym celu Komisja wymaga od państw członkowskich zwiększenia gotowości i ulepszenia 
wzajemnej współpracy. Natomiast operatorzy infrastruktury krytycznej w takich dziedzinach 
jak energetyka, transport i kluczowe usługi społeczeństwa informacyjnego, jak również 
organy administracji publicznej powinny podjąć odpowiednie działania mające na celu 
zarządzanie zagrożeniami bezpieczeństwa oraz zgłaszanie poważnych incydentów właściwym 
organom krajowym. 

2. Projekt sprawozdania

Sprawozdawca popiera ogólny cel zaproponowanej dyrektywy, tj. zapewnienie wspólnego 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji. Sprawozdawca uważa, że w celu 
zwiększenia skuteczności zaproponowanych środków niniejsza dyrektywa powinna
w pierwszej kolejności ograniczać się do niektórych podmiotów, zapewniać ochronę 
poczynionych już inwestycji w bezpieczeństwo sieci i informacji oraz zapobiegać powielaniu 
struktur instytucjonalnych i obowiązków nakładanych na podmioty gospodarcze. Ponadto 
sprawozdawca jest zdania, że niniejsza dyrektywa powinna służyć rozwojowi opartych na 
zaufaniu relacji i wymianie informacji między sektorem publicznym a sektorem prywatnym 
oraz że należy unikać negatywnych reakcji w postaci zwykłej „kultury przestrzegania 
przepisów” zamiast pożądanej „kultury zarządzania zagrożeniami”. W obliczu powyższych 
rozwiązań sprawozdawca proponuje zwiększenie oddziaływania niniejszej dyrektywy poprzez 
wprowadzenie następujących istotnych zmian.

A. Zakres zastosowania
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Projekt dyrektywy ma na celu nałożenie obowiązków na organy administracji publicznej
i podmioty gospodarcze, m.in. w odniesieniu do infrastruktury krytycznej i usług
społeczeństwa informacyjnego. Sprawozdawca uważa, że aby przepisy dyrektywy okazały się 
proporcjonalne i przyniosły szybkie rezultaty, obowiązkowe środki, o których mowa
w rozdziale IV, powinny ograniczać się do infrastruktury krytycznej w węższym sensie. Jest 
on też zdania, że usług społeczeństwa informacyjnego nie należy zatem ujmować
w załączniku II do niniejszej dyrektywy. Zamiast tego niniejsza dyrektywa powinna skupić 
się na podmiotach gospodarczych świadczących usługi m.in. w sektorze energetyki
i transportu oraz usługi związane z opieką zdrowotną i infrastrukturą rynków finansowych.

Organy administracji publicznej – z uwagi na swoją misję publiczną – muszą zarządzać 
własnymi sieciami i systemami informatycznymi z należytą starannością. Dlatego 
sprawozdawca uważa za nieproporcjonalne nakładanie na nie takich samych obowiązków co 
na podmioty gospodarcze.
Poza zmianami dotyczącymi zakresu zastosowania sprawozdawca popiera niewyczerpujący 
charakter złącznika II i zgadza się na okresowy przegląd niniejszej dyrektywy, również
w obliczu zmian technologicznych.

B. Właściwe organy krajowe

Wniosek dotyczący dyrektywy przewiduje wyznaczenie w każdym państwie członkowskim 
jednego właściwego organu krajowego odpowiedzialnego za monitorowanie wdrażania 
dyrektywy. Według sprawozdawcy nie uwzględnia to w dostatecznym stopniu istniejących 
już struktur. 
W niektórych sektorach objętych zakresem niniejszej dyrektywy podmioty gospodarcze już 
teraz powiadamiają – formalnie lub nieformalnie – właściwy organ regulacyjny o pewnych 
incydentach związanych z bezpieczeństwem sieci i informacji. Z uwagi na bezpośrednie 
powiązanie i bliskie relacje ze swoim sektorem organy te posiadają dogłębną wiedzę
o zagrożeniach i słabościach, zwłaszcza w odniesieniu do swojego sektora, i dlatego jak mało 
kto mogą ocenić konsekwencje ewentualnych lub aktualnych incydentów dla danego sektora. 

Poza kwestią istniejących inwestycji sektorowych niektóre państwa członkowskie mogą być 
zmuszone – z powodu struktury konstytucyjnej lub z innych względów – wyznaczyć więcej 
niż jeden właściwy organ krajowy. Dlatego sprawozdawca proponuje zmianę dyrektywy 
umożliwiającą wyznaczenie przez każde państwo członkowskie więcej niż jednego 
właściwego organu. Jednak w celu zagwarantowania spójnego stosowania przepisów
w danym państwie członkowskim oraz umożliwienia skutecznej i sprawnej współpracy na 
szczeblu Unii każde państwo członkowskie powinno powoływać jeden pojedynczy punkt 
kontaktowy odpowiedzialny m.in. za udział w sieci współpracy, o której mowa w art. 8, i za 
wydawanie wszesnych ostrzeżeń zgodnie z art. 10.

C. Sieć współpracy

Sprawozdawca uważa, że sieć współpracy – aby wzmocnić swoją działalność – powinna 
rozważyć zaproszenie w razie potrzeby do udziału podmiotów gospodarczych. Ponadto 
roczne sprawozdanie z działalności sieci dostarczyłoby cennych informacji na temat 
postępów w wymianie najlepszych praktyk przez państwa członkowskie i w rozwoju kwestii 
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zgłaszania incydentów w Unii.

D. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa i zgłaszanie incydentów

Najważniejszą nowością jest wprowadzenie we wniosku dotyczącym dyrektywy obowiązku 
zgłaszania przez podmioty gospodarcze incydentów, które mają poważny wpływ na 
bezpieczeństwo podstawowych usług. W celu wyjaśnienia zakresu obowiązków
i zakotwiczenia ich w akcie podstawowym sprawozdawca proponuje zastąpienie aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 14 ust. 5, jasnymi kryteriami pozwalającymi określić 
znaczenie incydentów, które należy zgłaszać. Z uwagi na planowane ujednolicenie
z dyrektywą 2009/140/WE wskaźniki podobne do wskaźników określonych w technicznych 
wytycznych ENISA dotyczących zgłaszania incydentów do celów dyrektywy 2009/140/WE 
pomogłyby wyjaśnić zakres i kryteria zgłoszenia. Ponadto sprawozdawca zaleca wzmocnienie 
zabezpieczeń dotyczących publikowania informacji na temat incydentów i wyjaśnia kwestię 
prawa właściwego, w przypadku gdy incydent ma wpływ na podstawowe usługi w kilku 
państwach członkowskich, aby nie nakładać licznych czy też niejasnych obowiązków 
dotyczących zgłaszania incydentów.

E. Wdrażanie i egzekwowanie

Sprawozdawca przypisuje zasadnicze znaczenie wzmocnieniu kultury zarządzania 
zagrożeniami i opieraniu się na dotychczasowych działaniach podmiotów gospodarczych.
W tej kwestii jest on zdania, że najważniejsza jest ogólna współpraca i konkretne działania 
podejmowane przez podmioty gospodarcze, a nie sposób przekazywania informacji
o konkretnych działaniach w zakresie zarządzania zagrożeniami. 

Dlatego w kontekście art. 15 konieczna jest elastyczność dotycząca udowadniania spełnienia 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa nałożonych na podmioty gospodarcze. Należy dopuścić 
inne formy udowadniania spełnienia wymogów niż audyt bezpieczeństwa.

F. Sankcje

Chociaż sprawozdawca dostrzega potrzebę przewidzenia sankcji wobec podmiotów
gospodarczych niespełniających wymogów w celu zwiększenia skuteczności niniejszej 
dyrektywy, uważa, że ewentualne sankcje nie powinny zniechęcać do zgłaszania incydentów
i powodować negatywnych skutków. Należy unikać sytuacji, w których ryzyko sankcji za 
m.in. zwykłe niespełnienie wymogów proceduralnych prowadziłoby do niezgłoszenia 
incydentu. Dlatego sprawozdawca sugeruje wyjaśnienie, że w przypadku kiedy podmiot 
gospodarczy nie wywiązał się z obowiązków przewidzianych w rozdziale IV, ale nie dopuścił 
się celowego lub rażącego zaniedbania, nie należy nakładać na niego sankcji.


