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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zbliżenie przepisów prawa karnego w 
państwach członkowskich w dziedzinie 
ataków na systemy informatyczne oraz 
poprawę współpracy między organami 
sądowymi i innymi właściwymi organami, 
w tym policją i pozostałymi 
wyspecjalizowanymi organami ścigania 
państw członkowskich.

(1) Będąc częścią ogólnej strategii Unii 
ukierunkowanej na zwalczanie 
przestępczości zorganizowanej, 
zwiększenie odporności sieci 
komputerowych, ochronę krytycznej 
infrastruktury informatycznej oraz 
ochronę danych, niniejsza dyrektywa ma 
na celu zbliżenie przepisów prawa karnego 
w państwach członkowskich w dziedzinie 
ataków na systemy informatyczne oraz 
poprawę współpracy między organami 
sądowymi i innymi właściwymi organami, 
w tym policją i pozostałymi 
wyspecjalizowanymi organami ścigania 
państw członkowskich oraz Komisją, 
Eurojustem, Europolem, unijnymi i 
krajowymi zespołami reagowania na 
incydenty komputerowe oraz Europejską 
Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji w celu wypracowania 
wspólnego i kompleksowego podejścia na 
szczeblu unijnym.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Systemy informatyczne stanowią 
podstawowy element relacji politycznych, 
społecznych i gospodarczych w Europie. 
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Zależność społeczeństwa od tego typu 
systemów jest bardzo wysoka i stale 
rośnie. Dobre funkcjonowanie i 
bezpieczeństwo tych systemów w Europie 
stanowią klucz rozwoju rynku 
wewnętrznego oraz konkurencyjnej i 
innowacyjnej gospodarki. Zapewniając 
wielkie korzyści systemy informatyczne 
jednocześnie wnoszą szereg zagrożeń dla 
naszego bezpieczeństwa ze względu na 
swą złożoność i podatność na zagrożenia 
różnego rodzaju przestępczością 
komputerową. Z tego względu 
bezpieczeństwo systemów 
informatycznych wymaga ciągłej troski i 
skutecznej reakcji ze strony państw
członkowskich i Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ataki na systemy informatyczne, w 
szczególności ze względu na zagrożenie ze 
strony przestępczości zorganizowanej, są 
coraz bardziej niebezpieczne, narastają 
również obawy o możliwość ataków o 
charakterze terrorystycznym lub mających 
podłoże polityczne ukierunkowanych na 
systemy informatyczne stanowiące element
infrastruktury krytycznej państw 
członkowskich i Unii. Zagraża to dążeniom 
do zapewnienia bezpieczniejszego 
społeczeństwa informacyjnego oraz 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, dlatego też wymaga 
reakcji na szczeblu Unii Europejskiej.

(2) Ataki na systemy informatyczne mogą 
być dokonywane przez różne podmioty,
takie jak terroryści, zorganizowane grupy 
przestępcze, kraje lub pojedyncze osoby. 
Stanowią one coraz większe zagrożenie 
dla funkcjonowania systemów 
informatycznych w Unii i na świecie, 
narastają również obawy o możliwość 
ataków o charakterze terrorystycznym lub 
mających podłoże polityczne 
ukierunkowanych na systemy 
informatyczne stanowiące element 
infrastruktury krytycznej państw 
członkowskich i Unii. Transgraniczny 
charakter niektórych przestępstw i 
stosunkowo niskie ryzyko i koszty 
ponoszone przez przestępców, w 
połączeniu z ogromnymi korzyściami, 
jakie mogą oni uzyskać, oraz ze szkodami, 
jakie mogą wywołać atakami, potęgują 
poziom zagrożenia. Zagraża to dążeniom 
do zapewnienia bezpieczniejszego 
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społeczeństwa informacyjnego oraz 
przestrzeni wolności, demokracji,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości,
utrudnia tworzenie europejskiego 
cyfrowego rynku wewnętrznego, dlatego 
też wymaga reakcji na szczeblu Unii 
Europejskiej, a także na szczeblu 
międzynarodowym, np. poprzez przyjętą 
w 2001 r. Konwencję Rady Europy 
o cyberprzestępczości.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Niedawne cyberataki wymierzone 
w europejskie sieci lub systemy 
informatyczne spowodowały znaczne 
szkody dla gospodarki i bezpieczeństwa 
Unii.

Uzasadnienie

Odniesienie do cyberataków na instytucje europejskie z marca 2011 r., a także do licznych 
włamań do europejskich systemów handlu uprawnieniami do emisji, które to włamania 
w sumie doprowadziły do kradzieży uprawnień do emisji o wartości milionów euro.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Istnieją dowody wskazujące na 
tendencję do coraz bardziej 
niebezpiecznych i ponawianych ataków na 
wielką skalę przeprowadzanych na 
systemy informatyczne o zasadniczym 
znaczeniu dla państw lub poszczególnych 
funkcji w sektorze publicznym lub 
prywatnym. Tendencji tej towarzyszy w 
coraz szerszym stopniu tworzenie coraz 

(3) Istnieją dowody wskazujące na 
tendencję do coraz bardziej 
niebezpiecznych i ponawianych ataków na 
wielką skalę, w tym rozproszonych ataków 
przeciw systemom informatycznym 
powodujących odmowę usługi, o 
zasadniczym znaczeniu dla organizacji 
międzynarodowych, krajów, Unii lub 
poszczególnych funkcji w sektorze 
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bardziej wyrafinowanych narzędzi, z 
których przestępcy mogą korzystać do 
przeprowadzania różnego rodzaju 
cyberataków.

publicznym lub prywatnym. Ataki te mogą 
powodować znaczne szkody w gospodarce 
zarówno przez zakłócanie pracy systemów 
informatycznych i samej łączności, jak i 
przez utratę lub modyfikację istotnych z 
handlowego punktu widzenia informacji 
poufnych lub innych danych. 
Innowacyjne MŚP, których działalność 
zależy od poprawnego funkcjonowania i 
dostępności systemów informatycznych, 
lecz które mogą przeznaczyć mniejszą 
ilość zasobów na bezpieczeństwo 
informatyczne, są szczególnie narażone 
na ryzyko. Tendencji tej towarzyszy w 
coraz szerszym stopniu szybki rozwój 
technologii informatycznej, a co za tym 
idzie tworzenie coraz bardziej 
wyrafinowanych narzędzi, z których 
przestępcy mogą korzystać do 
przeprowadzania różnego rodzaju 
cyberataków, z których niektóre stwarzają 
duże możliwości w zakresie powodowania 
szkód gospodarczych i społecznych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wspólne definicje w tej dziedzinie, w 
szczególności definicji systemów 
informatycznych oraz danych 
komputerowych, mają istotne znaczenie 
dla zagwarantowania przyjęcia przez 
państwa członkowskie spójnego podejścia 
do stosowania niniejszej dyrektywy.

(4) Wspólne definicje w tej dziedzinie, w 
szczególności definicje systemów 
informatycznych oraz danych 
komputerowych, jak również przestępstw 
dokonywanych na szkodę tych systemów i 
danych komputerowych mają kluczowe
znaczenie dla zagwarantowania przyjęcia 
przez państwa członkowskie spójnego i 
jednolitego podejścia do stosowania 
niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Państwa członkowskie powinny 
przewidzieć kary za ataki na systemy 
informatyczne. Przewidziane kary powinny 
być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.

(6) Oprócz przedsiębranych przez państwa 
członkowskie, Unię i sektor prywatny 
środków mających na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa i integralności systemów 
informatycznych oraz zapobieganie 
atakom i minimalizowanie ich skutków, 
państwa członkowskie powinny 
przewidzieć zarówno skuteczne środki 
zapobiegania takim atakom, jak i 
zharmonizowane kary za ataki na systemy 
informatyczne, które powinno się 
przyjmować w ramach szerszych strategii 
krajowych, mających na celu 
uniemożliwianie i zwalczanie tego typu 
ataków. Przewidziane kary powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Konieczne jest osiągnięcie zbieżności 
sankcji i kar stosowanych przez państwa 
członkowskie ze względu na 
niejednokrotnie transgraniczny charakter 
zagrożeń, by służyła ona ograniczeniu 
różnic, jakie istnieją w postępowaniu 
państw członkowskich w przypadku 
przestępstw popełnianych w Unii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Państwa członkowskie, Unia i sektor 
prywatny we współpracy z Europejską 
Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji powinny przyjąć środki służące 
poprawie bezpieczeństwa i integralności 
systemów informatycznych oraz 
zapobieganiu atakom i minimalizowaniu 
ich skutków.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W konkluzjach Rady z dnia 27-28 
listopada 2008 r. zaznaczono, że Komisja 
powinna wraz z państwami członkowskimi 
opracować nową strategię, przy 
uwzględnieniu treści Konwencji Rady 
Europy z 2001 r. o cyberprzestępczości.
Konwencja ta wyznacza prawne ramy 
odniesienia dla zwalczania 
cyberprzestępczości, w tym ataków na 
systemy informatyczne. Niniejsza 
dyrektywa opiera się na tej konwencji.

(8) W konkluzjach Rady z dnia 27-28 
listopada 2008 r. zaznaczono, że Komisja 
powinna wraz z państwami członkowskimi 
opracować nową strategię, przy 
uwzględnieniu treści Konwencji Rady 
Europy z 2001 r. o cyberprzestępczości.
Rada i Komisja powinny zachęcać 
państwa członkowskie, które wciąż nie 
ratyfikowały konwencji, do niezwłocznego 
jej ratyfikowania. Konwencja ta wyznacza 
prawne ramy odniesienia dla zwalczania 
cyberprzestępczości, w tym ataków na 
systemy informatyczne. Niniejsza 
dyrektywa uwzględnia właściwe przepisy
tej konwencji.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dyrektywa nie służy ustanowieniu 
odpowiedzialności karnej za czyny 
popełniane w celach nieprzestępczych,
takie jak dozwolone testowanie lub 
zabezpieczanie systemów 
informatycznych.

(10) Dyrektywa nie obejmuje działań 
podejmowanych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa systemów 
informatycznych, związanego np. ze 
zdolnością systemu informatycznego do 
odpierania ataków przestępczych 
określonych w niniejszej dyrektywie, czy z 
możliwością usuwania z nich narzędzi 
używanych obecnie lub mających zostać 
użytych w przyszłości do takich ataków. 
Nie służy ona również ustanowieniu 
odpowiedzialności karnej, jeśli spełnione 
są obiektywne kryteria świadczące o 
popełnieniu przestępstwa 
wyszczególnionego w niniejszej 
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dyrektywie, lecz czyn został popełniony w
celach nieprzestępczych, takich jak 
dozwolone testowanie lub zabezpieczanie 
systemów informatycznych.

Uzasadnienie

Mając na uwadze często niewyraźną granicę pomiędzy umyślnym i nieumyślnym dostępem 
(np. automatyczne aktualizacje itp.), poprawka ma na celu doprecyzowanie, że np. działanie 
programu antywirusowego lub narzędzi usuwających wirusy bądź poddawanie kwarantannie 
zainfekowanych urządzeń znajduje się całkowicie poza zakresem dyrektywy. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejsza dyrektywa zwiększa 
znaczenie sieci, takich jak G8 oraz sieć 
całodobowych punktów kontaktowych 
działających siedem dni w tygodniu Rady 
Europy, w wymianie informacji mającej 
zagwarantować niezwłoczne udzielenie 
pomocy w celu prowadzenia dochodzenia 
lub innego postępowania w sprawach 
przestępstw związanych z systemami i 
danymi informatycznymi lub w celu 
gromadzenia dowodów przestępstwa w 
formie elektronicznej. Ze względu na to, 
jak szybko można przeprowadzić ataki na 
wielką skalę, państwa członkowskie 
powinny być zdolne do szybkiego 
reagowania na wnioski składane w pilnym 
trybie w ramach tej sieci punktów 
kontaktowych. Taka pomoc powinna 
obejmować ułatwienie lub bezpośrednią 
realizację takich środków jak: doradztwo 
techniczne, zachowanie danych, 
gromadzenie dowodów, udzielenie 
informacji prawnych oraz lokalizacja 
podejrzanych.

(11) Niniejsza dyrektywa zwiększa 
znaczenie sieci, takich jak G8 oraz sieć 
całodobowych punktów kontaktowych
Rady Europy działających siedem dni w 
tygodniu, w wymianie informacji mającej 
zagwarantować niezwłoczne udzielenie 
pomocy w celu prowadzenia dochodzenia 
lub innego postępowania w sprawach 
przestępstw związanych z systemami i 
danymi informatycznymi lub w celu 
gromadzenia dowodów przestępstwa bądź 
zamiaru popełnienia przestępstwa. Ze 
względu na to, jak szybko można 
przeprowadzić ataki na wielką skalę, 
państwa członkowskie, Unia i Europejska 
Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji powinny być zdolne do 
szybkiego i skutecznego reagowania na 
wnioski składane w pilnym trybie w 
ramach tej sieci punktów kontaktowych.
Taka pomoc powinna obejmować 
ułatwienie lub bezpośrednią realizację 
takich środków jak: doradztwo techniczne,
również w zakresie przywrócenia 
operacyjności systemu informatycznego,
zachowanie danych zgodnie z zasadami 
ochrony danych osobowych, gromadzenie 
dowodów, udzielenie informacji prawnych, 
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identyfikacja zagrożonych i/lub 
wydobytych informacji oraz lokalizacja i 
identyfikacja podejrzanych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Ogromne znaczenie dla 
zapobiegania atakom na systemy 
informatyczne i zwalczania takich ataków 
ma współpraca organów publicznych z 
sektorem prywatnym i społeczeństwem 
obywatelskim. Należy ustanowić stały 
dialog z tymi podmiotami z uwagi na 
szerokie wykorzystywanie przez nie 
systemów informatycznych oraz wspólną 
odpowiedzialność, jakiej wymaga 
osiągnięcie stabilności i właściwe 
funkcjonowanie tych systemów. 
Podniesienie świadomości wśród 
wszystkich podmiotów zaangażowanych w 
wykorzystywanie systemów 
informatycznych ma znaczenie dla 
stworzenia kultury bezpieczeństwa 
informatycznego.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zachodzi potrzeba gromadzenia 
danych o przestępstwach, o których mowa 
w niniejszej dyrektywie, w celu uzyskania 
bardziej kompletnego obrazu problemu na 
szczeblu Unii, a tym samym przyczynienia 
się do opracowania skuteczniejszych 
środków zaradczych. Dane te pomogą 
ponadto wyspecjalizowanym agencjom, 
takim jak Europol i Europejska Agencja ds. 

(12) Zachodzi potrzeba gromadzenia 
danych o przestępstwach, o których mowa 
w niniejszej dyrektywie, w celu uzyskania 
bardziej kompletnego obrazu problemu na 
szczeblu Unii, a tym samym przyczynienia 
się do opracowania skuteczniejszych 
środków zaradczych. Państwa 
członkowskie z pomocą Komisji i 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
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Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, lepiej 
ocenić zakres zjawiska 
cyberprzestępczości oraz stan
bezpieczeństwa sieci i informacji w
Europie.

Sieci i Informacji powinny poprawić 
wymianę informacji o atakach na systemy 
informatyczne. Dane te pomogą ponadto 
wyspecjalizowanym organom i agencjom, 
takim jak CERT państw członkowskich,
Europol i Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, w 
lepszej ocenie zakresu zjawiska 
cyberprzestępczości oraz stanu
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii, a 
także w udzieleniu wsparcia państwom 
członkowskim w podjęciu działań w 
odpowiedzi na problemy związane z 
bezpieczeństwem informatycznym. Lepsza 
wiedza o aktualnych i przyszłych 
zagrożeniach pozwoli przyjmować 
właściwsze decyzje dotyczące 
powstrzymywania, zwalczania i 
ograniczania liczby szkód wyrządzonych 
przez ataki na systemy informatyczne.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Choć dyrektywa musi spełniać 
surowe wymogi gwarantujące pewność i 
przewidywalność prawa karnego, powinna 
ona również – poprzez zawarte w niej 
przepisy dotyczące gromadzenia danych, 
wymiany informacji oraz zobowiązania 
Komisji do regularnego informowania o 
stosowaniu dyrektywy i przedstawiania w 
związku z tym niezbędnych wniosków –
przewidywać elastyczny mechanizm 
pozwalający na dostosowanie niniejszej 
dyrektywy do zmieniających się warunków 
i ewentualne rozszerzenie jej zakresu. 
Zmieniające się warunki obejmują 
wszelkie zmiany technologiczne, 
umożliwiające na przykład skuteczniejsze 
egzekwowanie przepisów w przypadku 
ataków na systemy informatyczne lub 
ułatwiające prowadzenie działań 
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prewencyjnych bądź łagodzenie skutków 
takich ataków. 

Uzasadnienie

Mimo że wprowadzenie kar spotyka się z powszechnym uznaniem, kompleksowe podejście 
Unii na rzecz zwalczania cyberprzestępczości nie powinno się koncentrować jedynie na 
skutecznym egzekwowaniu prawa, ale również na opracowywaniu strategii i instrumentów 
przeciwdziałających takim działaniom przestępczym. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
powinna odgrywać strategiczną rolę 
w koordynacji działań instytucji państw 
członkowskich i Unii. Do zadań Agencji 
mogłoby np. należeć nadzorowanie 
wymiany informacji między nimi,czyli 
funkcjonowałaby ona jako pojedynczy 
punkt kontaktowy oraz unijny rejestrator 
incydentów związanych z bezpieczeństwem 
cybernetycznym. Do jej zadań mogłoby 
również należeć gromadzenie danych 
statystycznych dotyczących przestępstw, o 
których mowa w niniejszej dyrektywie, na 
szczeblu Unii oraz opracowanie na ich 
podstawie sprawozdań dotyczących 
sytuacji w zakresie bezpieczeństwa 
systemów i danych komputerowych w 
całej Unii.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Znaczące luki i różnice w przepisach 
państw członkowskich w dziedzinie 

(13) Znaczące luki i różnice w przepisach 
państw członkowskich w dziedzinie 
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ataków na systemy informatyczne mogą 
utrudniać walkę z przestępczością 
zorganizowaną i terroryzmem oraz 
komplikować skuteczną współpracę 
sądową i policyjną w tej dziedzinie. 
Międzynarodowy i transgraniczny 
charakter współczesnych systemów 
informatycznych nadaje atakom na takie 
systemy wymiar transgraniczny, przez co 
jeszcze pilniejsza staje się potrzeba 
dalszych działań na rzecz zbliżenia 
przepisów prawnokarnych w tej dziedzinie. 
Ponadto koordynacja ścigania przypadków 
ataków na systemy informatyczne powinna 
zostać ułatwiona dzięki przyjęciu decyzji 
ramowej Rady 2009/948/WSiSW w 
sprawie zapobiegania konfliktom 
jurysdykcji w postępowaniu karnym i w 
sprawie rozstrzygania takich konfliktów.

ataków na systemy informatyczne mogą 
utrudniać walkę z przestępczością 
zorganizowaną i terroryzmem oraz 
komplikować skuteczną współpracę 
sądową i policyjną w tej dziedzinie. 
Międzynarodowy i transgraniczny 
charakter współczesnych systemów 
informatycznych nadaje atakom na takie 
systemy wymiar transgraniczny, przez co 
jeszcze pilniejsza staje się potrzeba 
dalszych działań na szczeblu Unii na rzecz 
zbliżenia krajowych przepisów 
prawnokarnych w tej dziedzinie. Podobnie 
Unia powinna zmierzać do lepszej 
współpracy międzynarodowej w obszarze 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych, w którą byłyby 
zaangażowane wszystkie właściwe 
podmioty międzynarodowe. Ponadto 
koordynacja ścigania przypadków ataków 
na systemy informatyczne powinna zostać 
ułatwiona dzięki przyjęciu decyzji 
ramowej Rady 2009/948/WSiSW w 
sprawie zapobiegania konfliktom 
jurysdykcji w postępowaniu karnym i w 
sprawie rozstrzygania takich konfliktów.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa określa przestępstwa 
w dziedzinie ataków na systemy 
informatyczne oraz ustanawia reguły 
minimalne dotyczące kar za takie 
przestępstwa. Służy ona również 
wprowadzeniu wspólnych przepisów w 
celu zapobiegania takim atakom oraz
poprawy współpracy wymiarów
sprawiedliwości w sprawach karnych w tej 
dziedzinie.

Niniejsza dyrektywa określa przestępstwa 
w dziedzinie ataków na systemy 
informatyczne oraz ustanawia
zharmonizowane reguły minimalne 
dotyczące kar za takie przestępstwa. Służy 
ona również wprowadzeniu wspólnych 
przepisów zarówno w celu zapobiegania 
takim atakom i zwalczania ich jak i w celu
poprawy współpracy europejskiej w tej 
dziedzinie, szczególnie w zakresie 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „bezprawnie” oznacza dostęp lub 
ingerencję, na którą właściciel, inny 
posiadacz prawa do systemu lub jego 
części nie udzielił zgody lub która nie jest 
dozwolona na mocy prawa krajowego

d) „bezprawnie” oznacza dostęp lub 
ingerencję, na którą właściciel, inny 
posiadacz prawa do systemu lub jego 
części nie udzielił zgody lub która nie jest 
dozwolona na mocy prawa krajowego lub 
unijnego.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) hasła komputerowego, kodu dostępu lub 
podobnych danych umożliwiających 
dostęp do całości lub części systemu 
informatycznego;

b) hasła komputerowego, kodu dostępu, 
elektronicznego bądź fizycznego tokenu 
bezpieczeństwa lub podobnych danych 
umożliwiających dostęp do całości lub 
części systemu informatycznego;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają, że 
nieuprawnione przekazanie danych 
identyfikacyjnych innym osobom w celu 
przeprowadzenia jednej z operacji 
wymienionych w art. 3-7 jest uznawane za 
przestępstwo.

Poprawka 21
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie zapewniają, że 
popełnienie jednego z przestępstw, o 
których mowa w art. 3-7, przez osobę 
posiadającą z racji wykonywanych 
obowiązków dostęp do mechanizmów 
bezpieczeństwa w systemach 
informatycznych stanowi okoliczność 
obciążającą i jest uznawane za 
przestępstwo.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-6, 
podlegały karom kryminalnym o 
maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 
pięć lat pozbawienia wolności, jeżeli 
zostały popełnione z wykorzystaniem 
narzędzia zaprojektowanego do 
przeprowadzania ataków dotykających 
znacznej liczby systemów informatycznych 
lub ataków powodujących znaczne szkody, 
takie jak zakłócenie usług systemowych, 
straty finansowe lub utrata danych 
osobowych.

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-6, 
podlegały karom kryminalnym 
o maksymalnej wysokości nie mniejszej 
niż pięć lat pozbawienia wolności, jeżeli 
zostały popełnione z wykorzystaniem 
narzędzia zaprojektowanego do 
przeprowadzania ataków dotykających 
znacznej liczby systemów informatycznych 
lub ataków powodujących znaczne szkody, 
takie jak zakłócenie usług systemowych, 
straty finansowe lub utrata danych 
osobowych lub informacji szczególnie 
chronionych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) na korzyść osoby prawnej mającej c) na korzyść osoby prawnej z siedzibą na 
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główną siedzibę na terytorium tego 
państwa członkowskiego.

terytorium tego państwa członkowskiego.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów wymiany informacji 
odnoszących się do przestępstw, o których 
mowa w art. 3-8, oraz zgodnie z 
przepisami o ochronie danych, państwa 
członkowskie korzystają z istniejącej sieci 
operacyjnych punktów kontaktowych 
dostępnych 24 godziny na dobę oraz przez 
siedem dni w tygodniu. Państwa 
członkowskie zapewniają również 
procedury umożliwiające im zareagowanie 
na pilne wnioski w czasie nie dłuższym niż 
osiem godzin. Reakcja ta polega 
przynajmniej na poinformowaniu, czy 
udzielona zostanie odpowiedź na wniosek
i w jakiej formie oraz kiedy to nastąpi.

1. Do celów wymiany informacji 
odnoszących się do przestępstw, o których 
mowa w art. 3-8, oraz zgodnie z 
przepisami o ochronie danych, państwa 
członkowskie zapewniają istnienie 
krajowego operacyjnego punktu 
kontaktowego i korzystają z sieci 
operacyjnych punktów kontaktowych 
dostępnych 24 godziny na dobę oraz przez 
siedem dni w tygodniu a także przekazują 
wspomniane informacje Komisji i 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji. Państwa członkowskie 
zapewniają również procedury 
umożliwiające im zareagowanie na pilne 
wnioski w czasie nie dłuższym niż osiem 
godzin. Reakcja ta jest skuteczna i
obejmuje w zależności od przypadku 
wspieranie lub bezpośrednie zastosowanie 
następujących środków: doradztwo 
techniczne, również w zakresie 
przywrócenia operacyjności systemów 
informatycznych, zachowanie danych 
zgodnie z zasadami ochrony danych 
osobowych, gromadzenie dowodów, 
udzielenie informacji prawnych oraz 
lokalizacja i identyfikacja podejrzanych. 
Punkty kontaktowe wskazują, w jakiej 
formie i w jakim terminie udzielana będzie 
odpowiedź na wnioski o wsparcie.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję o swoich wyznaczonych punktach 
kontaktowych do celów wymiany 
informacji na temat przestępstw, o których 
mowa w art. 3-8. Komisja przekazuje te 
informacje pozostałym państwom 
członkowskim.

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję, Eurojust i Europejską Agencję 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji o 
swoich wyznaczonych punktach 
kontaktowych do celów wymiany 
informacji na temat przestępstw, o których 
mowa w art. 3-8. Komisja przekazuje te 
informacje pozostałym państwom 
członkowskim.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji dane zgromadzone zgodnie z 
niniejszym artykułem. Państwa 
członkowskie zapewniają również
publikację skonsolidowanego zestawienia 
tych sprawozdań statystycznych.

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji, Europolowi i Europejskiej 
Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji dane zgromadzone zgodnie z 
niniejszym artykułem oraz zapewniają 
publikację skonsolidowanego okresowego
zestawienia tych sprawozdań 
statystycznych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [CZTERY LATA OD DATY 
PRZYJĘCIA], a następnie co trzy lata, 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie stosowania niniejszej dyrektywy w 
państwach członkowskich, w tym wszelkie 

1. Do dnia [CZTERY LATA OD DATY 
PRZYJĘCIA], a następnie co trzy lata, 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie – po 
przeprowadzeniu konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami –
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niezbędne propozycje. sprawozdanie w sprawie stosowania 
niniejszej dyrektywy w państwach 
członkowskich, w tym wszelkie niezbędne 
propozycje. W każdym sprawozdaniu 
należy wskazać, a także uwzględnić w 
odniesieniu do wszelkich niezbędnych 
wniosków, rozwiązania techniczne 
umożliwiające skuteczniejsze 
egzekwowanie prawa w Unii w dziedzinie 
ataków na systemy informatyczne, w tym 
rozwiązania techniczne, które mogłyby 
zapobiegać takim atakom lub łagodzić ich 
skutki.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przesyłają 
Komisji wszystkie informacje odpowiednie 
do sporządzenia sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1. Informacje te obejmują 
szczegółowy opis środków legislacyjnych i 
nielegislacyjnych przyjętych w ramach 
wdrażania niniejszej dyrektywy.

2. Państwa członkowskie i Europejska 
Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji przesyłają Komisji wszystkie 
informacje odpowiednie do sporządzenia 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. 
Informacje te obejmują szczegółowy opis 
środków legislacyjnych i nielegislacyjnych 
przyjętych w ramach wdrażania niniejszej 
dyrektywy.
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