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Poprawka 128
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Sieci oraz systemy i usługi 
informatyczne pełnią w społeczeństwie 
istotną rolę. Ich niezawodność i 
bezpieczeństwo mają zasadnicze znaczenie 
dla działalności gospodarczej i dobrobytu 
społeczeństwa, a w szczególności dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(1) Sieci oraz systemy i usługi 
informatyczne pełnią w społeczeństwie 
istotną rolę. Ich niezawodność i 
bezpieczeństwo mają zasadnicze znaczenie 
dla wolności i ogólnego bezpieczeństwa 
obywateli UE, a także dla działalności 
gospodarczej i dobrobytu społeczeństwa, a 
w szczególności dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 129
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Skala i częstotliwość umyślnych lub 
przypadkowych incydentów w obszarze 
bezpieczeństwa stają się coraz większe i 
stanowią poważne zagrożenie dla 
funkcjonowania sieci i systemów 
informatycznych. Incydenty takie mogą 
utrudniać prowadzenie działalności 
gospodarczej, powodować znaczne straty 
finansowe, podważać zaufanie 
użytkowników oraz powodować znaczne 
straty w gospodarce Unii.

(2) Skala i częstotliwość incydentów w 
obszarze bezpieczeństwa stają się coraz 
większe i stanowią poważne zagrożenie dla 
funkcjonowania sieci i systemów 
informatycznych. Systemy te mogą się 
również stać łatwym celem umyślnych 
szkodliwych działań mających na celu 
uszkodzenie lub przerwanie działania tych 
systemów. Incydenty takie mogą zagrozić 
zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli,
utrudniać prowadzenie działalności 
gospodarczej, powodować znaczne straty 
finansowe, podważać zaufanie 
użytkowników oraz powodować znaczne 
straty w gospodarce Unii.

Or. lv
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Poprawka 130
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Skala i częstotliwość umyślnych lub 
przypadkowych incydentów w obszarze 
bezpieczeństwa stają się coraz większe i 
stanowią poważne zagrożenie dla 
funkcjonowania sieci i systemów 
informatycznych. Incydenty takie mogą 
utrudniać prowadzenie działalności 
gospodarczej, powodować znaczne straty 
finansowe, podważać zaufanie 
użytkowników oraz powodować znaczne 
straty w gospodarce Unii.

(2) Skala i częstotliwość umyślnych lub 
przypadkowych incydentów w obszarze 
bezpieczeństwa stają się coraz większe i 
stanowią poważne zagrożenie dla 
funkcjonowania sieci i systemów 
informatycznych. Incydenty takie mogą 
utrudniać prowadzenie działalności 
gospodarczej, powodować znaczne straty 
finansowe, podważać zaufanie 
użytkowników i inwestorów oraz 
powodować znaczne straty w gospodarce 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Ataki cybernetyczne na spóki notowane na giełdzie są powszechne i obejmują kradzież 
aktywów finansowych, własności intelektualnej, a także przerwanie działalności ich klientów 
lub partnerów biznesowych i mogą mieć wpływ na stosunki z akcjonariuszami, a także decyzje 
potencjalnych inwestorów.

Poprawka 131
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Skala i częstotliwość umyślnych lub 
przypadkowych incydentów w obszarze 
bezpieczeństwa stają się coraz większe i 
stanowią poważne zagrożenie dla 
funkcjonowania sieci i systemów 
informatycznych. Incydenty takie mogą 
utrudniać prowadzenie działalności 
gospodarczej, powodować znaczne straty 

(2) Skala, częstotliwość i wpływ
umyślnych lub przypadkowych incydentów 
w obszarze bezpieczeństwa stają się coraz 
większe i stanowią poważne zagrożenie dla 
funkcjonowania sieci i systemów 
informatycznych. Incydenty takie mogą 
utrudniać prowadzenie działalności 
gospodarczej, powodować znaczne straty 



AM\1009437PL.doc 5/132 PE523.040v01-00

PL

finansowe, podważać zaufanie 
użytkowników oraz powodować znaczne 
straty w gospodarce Unii.

finansowe, podważać zaufanie 
użytkowników oraz powodować znaczne 
straty w gospodarce Unii.

Or. en

Poprawka 132
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Jako ponadgraniczne narzędzia 
komunikacji cyfrowe systemy 
informatyczne, a przede wszystkim 
internet, odgrywają istotną rolę w 
ułatwianiu transgranicznego przepływu 
towarów, usług i osób. Ze względu na 
ponadnarodowy charakter tych narzędzi 
poważne zakłócenia systemów w jednym 
państwie członkowskim mogą mieć wpływ 
na pozostałe państwa członkowskie oraz na 
Unię jako całość. Odporność i stabilność 
sieci i systemów informatycznych mają 
zatem zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

(3) Jako narzędzia komunikacji
funkcjonujące ponad tradycyjnymi 
granicami, cyfrowe systemy 
informatyczne, a przede wszystkim 
internet, odgrywają istotną rolę w 
ułatwianiu transgranicznego przepływu 
towarów, usług, idei i osób. Ze względu na 
ponadnarodowy charakter tych narzędzi 
poważne zakłócenia systemów w jednym 
państwie członkowskim mogą mieć wpływ 
na pozostałe państwa członkowskie oraz na 
Unię jako całość. Odporność i stabilność 
sieci i systemów informatycznych mają 
zatem zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, a ponadto dla 
funkcjonowania także rynków 
zewnętrznych.

Or. en

Uzasadnienie

Odporność i stabilność sieci i systemów informatycznych rynku wewnętrznego mają także 
zasadnicze znaczenie dla interakcji z rynkami globalnymi i regionalnymi, takimi jak Ameryka 
Północna, Azja itd.

Poprawka 133
Gunnar Hökmark
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Na poziomie Unii należy ustanowić 
mechanizm współpracy, który umożliwi 
wymianę informacji i podejmowanie 
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. Ramy prawne muszą 
opierać się na potrzebie zabezpieczenia 
prywatności i integralności obywateli.

Or. en

Poprawka 134
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na poziomie Unii należy ustanowić 
mechanizm współpracy, który umożliwi 
wymianę informacji i podejmowanie 
skoordynowanych działań w zakresie 
wykrywania i reagowania w odniesieniu do 
bezpieczeństwa sieci i informacji. Aby 
mechanizm ten był skuteczny i dostępny 

(4) Na poziomie Unii należy ustanowić 
mechanizm współpracy, który umożliwi 
wymianę informacji i podejmowanie 
skoordynowanych działań w zakresie 
wykrywania i reagowania w odniesieniu do 
bezpieczeństwa sieci i informacji. Aby 
mechanizm ten był skuteczny i dostępny 
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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.

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 oraz publicznych i 
prywatnych operatorów krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej. Sieci 
ostrzegania o zagrożeniach infrastruktury 
strategicznej należy rozszerzyć na tych 
konkretnych operatorów.

Or. en

Poprawka 135
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Na poziomie Unii należy ustanowić 
mechanizm współpracy, który umożliwi 
wymianę informacji i podejmowanie 
skoordynowanych działań w zakresie
zapobiegania, 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 
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administracji publicznej i operatorów 
krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej.

administracji publicznej i operatorów 
krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej.

Or. en

Poprawka 136
Christian Ehler, Manfred Weber, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Na poziomie Unii należy ustanowić 
mechanizm współpracy, który umożliwi 
wymianę informacji i podejmowanie 
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, operatorów 
krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej i spółek notowanych na 
giełdzie.

Or. en

Uzasadnienie

Incydenty dotyczące bezpieczeństwa w spółkach notowanych na giełdzie mogą znacznie 
wpłynąć na produkty firmy, usługi, stosunki z klientami lub dostawcami, a także ogólnie na 
warunki konkurencji, a tym samym mogą mieć duży wpływ na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego (i zewnętrznego). Dlatego niniejszą dyrektywą należy objąć także spółki 
notowane na giełdzie.
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Poprawka 137
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Na poziomie Unii należy ustanowić 
mechanizm współpracy, który umożliwi 
wymianę informacji i podejmowanie 
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 incydentów, należy 
wprowadzić minimalne wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa również w odniesieniu do 
organów administracji publicznej i 
podmiotów gospodarczych.

Or. en

Poprawka 138
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W celu zapewnienia, aby rządy nie 
przekraczały ani nie nadużywały swoich 
uprawnień konieczne jest, by systemy 
informatyczne i bezpieczeństwa w 
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urzędach publicznych były przejrzyste, 
uzasadnione, dobrze zdefiniowane i 
przyjęte w przejrzysty sposób w procesie 
demokratycznym.

Or. en

Poprawka 139
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu uwzględnienia wszystkich 
istotnych incydentów i zagrożeń niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
wszystkich sieci i systemów 
informatycznych. Obowiązki nałożone na 
organy administracji publicznej i 
podmioty gospodarcze nie powinny mieć 
jednak zastosowania w odniesieniu do 
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej w rozumieniu dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa)25, które podlegają szczególnym 
wymogom w zakresie bezpieczeństwa i 
integralności ustanowionym w art. 13a tej 
dyrektywy, ani nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do dostawców 
usług zaufania.

(5) W celu uwzględnienia wszystkich 
istotnych incydentów i zagrożeń niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
wszystkich sieci i systemów 
informatycznych.

__________________ __________________
25 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33. 25 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.

Or. en
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Poprawka 140
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu uwzględnienia wszystkich 
istotnych incydentów i zagrożeń niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do
wszystkich sieci i systemów 
informatycznych. Obowiązki nałożone na 
organy administracji publicznej i 
podmioty gospodarcze nie powinny mieć 
jednak zastosowania w odniesieniu do 
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej w rozumieniu dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa)25, które podlegają szczególnym 
wymogom w zakresie bezpieczeństwa i 
integralności ustanowionym w art. 13a tej 
dyrektywy, ani nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do dostawców 
usług zaufania.

(5) W celu uwzględnienia wszystkich 
istotnych incydentów i zagrożeń niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
sieci i systemów informatycznych
zapewniających lub świadczących usługi, 
wymienionych w art. 3 ust. 8 lit. b) 
niniejszej dyrektywy. Obowiązki nie 
powinny mieć jednak zastosowania w 
odniesieniu do przedsiębiorstw 
udostępniających publiczne sieci łączności 
lub świadczących publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej w 
rozumieniu dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa), które 
podlegają szczególnym wymogom w 
zakresie bezpieczeństwa i integralności 
ustanowionym w art. 13a tej dyrektywy, 
ani nie powinny mieć zastosowania w 
odniesieniu do dostawców usług zaufania.

__________________ __________________
25 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33. 25 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.

Or. en

Poprawka 141
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu uwzględnienia wszystkich 
istotnych incydentów i zagrożeń niniejsza 

(5) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do wszystkich sieci i 
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dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
wszystkich sieci i systemów 
informatycznych. Obowiązki nałożone na 
organy administracji publicznej i podmioty 
gospodarcze nie powinny mieć jednak 
zastosowania w odniesieniu do 
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej w rozumieniu dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa)25, które podlegają szczególnym 
wymogom w zakresie bezpieczeństwa i 
integralności ustanowionym w art. 13a tej 
dyrektywy, ani nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do dostawców 
usług zaufania.

systemów informatycznych. Obowiązki 
nałożone na organy administracji 
publicznej i podmioty gospodarcze nie 
powinny mieć jednak zastosowania w 
odniesieniu do przedsiębiorstw 
udostępniających publiczne sieci łączności 
lub świadczących publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej w 
rozumieniu dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa)25, 
które podlegają szczególnym wymogom w 
zakresie bezpieczeństwa i integralności 
ustanowionym w art. 13a tej dyrektywy, 
ani nie powinny mieć zastosowania w 
odniesieniu do dostawców usług zaufania.

__________________ __________________
25 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33. 25 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.

Or. en

Uzasadnienie

Zawsze będą mieć miejsce incydenty i zagrożenia, które nie będą mogły być uwzględnione ze 
względu na nieskończoną liczbę możliwych incydentów oraz szybki rozwój technologiczny w 
obszarze ICT. Skreślona część mogłaby wywierać błędne wrażenie, że wszelkie zagrożenia 
można w całości łagodzić, co jest niemożliwe, przynajmniej przy rozsądnym wysiłku i 
zasobach.

Poprawka 142
Christian Ehler, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu uwzględnienia wszystkich 
istotnych incydentów i zagrożeń niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
wszystkich sieci i systemów 

(5) W celu uwzględnienia wszystkich 
istotnych incydentów i zagrożeń niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
wszystkich sieci i systemów 
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informatycznych. Obowiązki nałożone na 
organy administracji publicznej i podmioty 
gospodarcze nie powinny mieć jednak 
zastosowania w odniesieniu do 
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej w rozumieniu dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa)25, które podlegają szczególnym 
wymogom w zakresie bezpieczeństwa i 
integralności ustanowionym w art. 13a tej 
dyrektywy, ani nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do dostawców 
usług zaufania.

informatycznych. Obowiązki nałożone na 
organy administracji publicznej i podmioty 
gospodarcze nie powinny mieć jednak 
zastosowania w odniesieniu do 
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej w rozumieniu dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa)25, które podlegają szczególnym 
wymogom w zakresie bezpieczeństwa i 
integralności ustanowionym w art. 13a tej 
dyrektywy.

__________________ __________________
25 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33. 25 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.

Or. en

Uzasadnienie

Dostawcy usług zaufania odgrywają ważną rolę w zabezpieczaniu transakcji gospodarczych, 
finansowych i innych w obszarze handlu elektronicznego, administracji elektronicznej, 
bankowości elektronicznej itd. Dlatego nie powinni być wyłączeni z zakresu stosowania. 

Poprawka 143
Ioannis A. TsoukalasWniosek 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 

(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 
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administracji publicznej i podmiotów 
gospodarczych uniemożliwia z kolei 
ustanowienie globalnego i skutecznego 
mechanizmu współpracy na poziomie Unii.

administracji publicznej i podmiotów 
gospodarczych uniemożliwia z kolei 
ustanowienie globalnego i skutecznego 
mechanizmu współpracy na poziomie Unii
oraz podważa wiodącą pozycję Unii na 
szczeblu międzynarodowym w 
zabezpieczaniu i propagowaniu wolnego, 
wydajnego i bezpiecznego internetu.

Or. en

Poprawka 144
Amelia Andersdotter
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 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych, 
których dotyczy ten problem, oraz dla 
organów administracji publicznej.

(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 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych oraz 
dla organów administracji publicznej.

Or. en

Poprawka 145
Ioannis A. Tsoukalas
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 

(7) Skuteczne reagowanie na wyzwania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
sieci i systemów informatycznych wymaga 
zatem przyjęcia całościowego podejścia na 
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poziomie Unii, które będzie obejmować 
wprowadzenie wymogów dotyczących 
budowania i planowania wspólnych 
minimalnych zdolności, wymianę 
informacji i koordynację działań oraz 
wprowadzenie wspólnych minimalnych 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych, 
których dotyczy ten problem, oraz dla 
organów administracji publicznej.

poziomie Unii, które będzie obejmować 
wprowadzenie wymogów dotyczących 
budowania i planowania wspólnych 
minimalnych zdolności, rozwijanie 
umiejętności z zakresu bezpieczeństwa 
cybernetycznego, wymianę informacji i 
koordynację działań oraz wprowadzenie 
wspólnych minimalnych wymogów w 
zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich 
podmiotów gospodarczych, których 
dotyczy ten problem, oraz dla organów 
administracji publicznej.

Or. en

Poprawka 146
Ivailo Kalfin
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 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych, 
których dotyczy ten problem, oraz dla 
organów administracji publicznej.

(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 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 147
Christian Ehler, Manfred Weber
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Skuteczne reagowanie na wyzwania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

(7) Skuteczne reagowanie na wyzwania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
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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 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych, 
których dotyczy ten problem, oraz dla 
organów administracji publicznej.

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 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych, 
których dotyczy ten problem, oraz dla 
organów administracji publicznej. 
Minimalne wspólne normy stosuje się 
zgodnie z odpowiednimi zaleceniami grup 
koordynacji bezpieczeństwa 
cybernetycznego. 

Or. en

Poprawka 148
Amelia Andersdotter
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
powinny naruszać przysługujących 
każdemu państwu członkowskiemu praw 
do wprowadzania niezbędnych środków w 
celu zapewnienia ochrony podstawowych 
interesów w zakresie bezpieczeństwa 
narodowego, do ochrony porządku 
publicznego i bezpieczeństwa publicznego 
oraz do zezwalania na prowadzenie 
dochodzeń dotyczących przestępstw 
karnych oraz na ich wykrywanie i 
ściganie. Zgodnie z art. 346 TFUE żadne 
państwo członkowskie nie ma obowiązku 
udzielania informacji, których ujawnienie 
uznaje za sprzeczne z podstawowymi 
interesami jego bezpieczeństwa.

skreślony

Or. en

Poprawka 149
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu osiągnięcia i utrzymania 
wspólnego wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów
informatycznych każde państwo 
członkowskie powinno posiadać krajową 
strategię w zakresie bezpieczeństwa sieci i 
informacji określającą cele strategiczne i 
konkretne działania, które należy wdrożyć. 
Na poziome krajowym należy opracować 
spełniające zasadnicze wymagania plany 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji, tak aby osiągnąć poziom 
zdolności reagowania umożliwiający 
skuteczną i sprawną współpracę na 
poziomach krajowym i unijnym w 
przypadku wystąpienia incydentów.

(9) W celu osiągnięcia i utrzymania 
wspólnego wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych każde państwo 
członkowskie powinno posiadać krajową 
strategię w zakresie bezpieczeństwa sieci i 
informacji określającą cele strategiczne i 
konkretne działania, które należy wdrożyć. 
Na poziome krajowym należy opracować 
spełniające zasadnicze wymagania plany 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji, tak aby osiągnąć poziom 
zdolności reagowania umożliwiający 
skuteczną i sprawną współpracę na 
poziomach krajowym i unijnym w 
przypadku wystąpienia incydentów. 
Państwa członkowskie mogą zwrócić się 
do Europejskiej Agencji ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA) o pomoc w opracowywaniu 
krajowych strategii w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji na 
podstawie wspólnej minimalnej strategii w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji. 

Or. en

Uzasadnienie

ENISA jest już uznawana przez odpowiednie zainteresowane strony jako wysoce kompetentny 
ośrodek doskonałości i godne zaufania narzędzie promowania bezpieczeństwa 
cybernetycznego w UE. Dlatego UE powinna unikać powielania wysiłków i struktur poprzez 
oparcie się na know-how ENISA i powinna wymagać od ENISA oferowania usług doradczych 
tym państwom członkowskim, którym brakuje instytucji z zakresu bezpieczeństwa sieci i 
informacji oraz specjalistycznej wiedzy i zwracają się o takie wsparcie. 

Poprawka 150
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu osiągnięcia i utrzymania 
wspólnego wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych każde państwo 
członkowskie powinno posiadać krajową 
strategię w zakresie bezpieczeństwa sieci i 
informacji określającą cele strategiczne i 
konkretne działania, które należy wdrożyć. 
Na poziome krajowym należy opracować 
spełniające zasadnicze wymagania plany 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji, tak aby osiągnąć poziom 
zdolności reagowania umożliwiający 
skuteczną i sprawną współpracę na 
poziomach krajowym i unijnym w 
przypadku wystąpienia incydentów.

(9) W celu osiągnięcia i utrzymania 
wspólnego wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych każde państwo 
członkowskie powinno posiadać krajową 
strategię w zakresie bezpieczeństwa sieci i 
informacji określającą cele strategiczne i 
konkretne działania, które należy wdrożyć. 
Na poziome krajowym należy opracować 
spełniające zasadnicze wymagania plany 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji, tak aby osiągnąć poziom 
zdolności reagowania umożliwiający 
skuteczną i sprawną współpracę na 
poziomach krajowym i unijnym w 
przypadku wystąpienia incydentów. Każde 
państwo członkowskie powinno zatem być 
zobowiązane do wypełniania wspólnych 
norm dotyczących formatu i 
wymienialności danych, które mają być 
udostępniane i oceniane. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić interoperacyjność.

Poprawka 151
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu osiągnięcia i utrzymania 
wspólnego wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych każde państwo 
członkowskie powinno posiadać krajową 
strategię w zakresie bezpieczeństwa sieci i 
informacji określającą cele strategiczne i 

(9) W celu osiągnięcia i utrzymania 
wspólnego wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych każde państwo 
członkowskie powinno posiadać krajową 
strategię w zakresie bezpieczeństwa sieci i 
informacji określającą cele strategiczne i 
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konkretne działania, które należy wdrożyć.
Na poziome krajowym należy opracować 
spełniające zasadnicze wymagania plany 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji, tak aby osiągnąć poziom 
zdolności reagowania umożliwiający 
skuteczną i sprawną współpracę na 
poziomach krajowym i unijnym w 
przypadku wystąpienia incydentów.

konkretne działania, które należy wdrożyć.
Na podstawie minimalnych wymogów 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie 
należy na poziome krajowym opracować 
spełniające zasadnicze wymagania plany 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji, tak aby osiągnąć poziom 
zdolności reagowania umożliwiający 
skuteczną i sprawną współpracę na 
poziomach krajowym i unijnym w 
przypadku wystąpienia incydentów.

Or. en

Poprawka 152
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu umożliwienia skutecznego 
wprowadzenia w życie przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
w każdym państwie członkowskim należy 
ustanowić lub wyznaczyć organ 
odpowiedzialny za koordynowanie kwestii 
związanych z bezpieczeństwem sieci i 
informacji oraz działający jako centralny 
punkt kontaktowy ds. współpracy 
transgranicznej na poziomie UE. Organom 
tym należy zapewnić wystarczające zasoby 
techniczne, finansowe i ludzkie, aby mogły 
one skutecznie i efektywnie realizować 
powierzone im zadania w celu osiągnięcia 
celów niniejszej dyrektywy.

(10) W celu umożliwienia skutecznego 
wprowadzenia w życie przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
w każdym państwie członkowskim należy 
ustanowić lub wyznaczyć organ 
odpowiedzialny za koordynowanie kwestii 
związanych z bezpieczeństwem sieci i 
informacji oraz działający jako pojedynczy
centralny punkt kontaktowy ds.
koordynacji wewnętrznej i współpracy 
transgranicznej na poziomie UE.
Pojedyncze krajowe punkty kontaktowe 
powinny być wyznaczane bez uszczerbku 
dla możliwości wyznaczenia przez państwo 
członkowskie więcej niż jednego 
właściwego organu odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo sieci i informacji zgodnie z 
ich wymogami konstytucjonalnymi, 
jurysdykcyjnymi lub administracyjnymi, 
ale muszą one posiadać mandat do 
koordynacji na szczeblu krajowym i 
unijnym. Organom tym należy zapewnić 
wystarczające zasoby techniczne, 
finansowe i ludzkie, aby mogły one stale,
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skutecznie i efektywnie realizować 
powierzone im zadania w celu osiągnięcia 
celów niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 153
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu umożliwienia skutecznego 
wprowadzenia w życie przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
w każdym państwie członkowskim należy 
ustanowić lub wyznaczyć organ 
odpowiedzialny za koordynowanie kwestii 
związanych z bezpieczeństwem sieci i 
informacji oraz działający jako centralny 
punkt kontaktowy ds. współpracy 
transgranicznej na poziomie UE. Organom 
tym należy zapewnić wystarczające zasoby 
techniczne, finansowe i ludzkie, aby mogły 
one skutecznie i efektywnie realizować 
powierzone im zadania w celu osiągnięcia 
celów niniejszej dyrektywy.

(10) W celu umożliwienia skutecznego 
wprowadzenia w życie przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
w każdym państwie członkowskim należy 
ustanowić lub wyznaczyć cywilny organ 
odpowiedzialny za koordynowanie kwestii 
związanych z bezpieczeństwem sieci i 
informacji oraz działający jako centralny 
punkt kontaktowy ds. współpracy 
transgranicznej na poziomie UE w postaci 
zespołu reagowania na incydenty 
komputerowe w obrębie przemysłowych 
systemów kontroli (ICS-CERT). Organom 
tym należy zapewnić wystarczające zasoby 
techniczne, finansowe i ludzkie, aby mogły 
one skutecznie i efektywnie realizować 
powierzone im zadania w celu osiągnięcia 
celów niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 154
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wszystkie państwa członkowskie (11) Wszystkie państwa członkowskie 
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powinny zostać odpowiednio wyposażone, 
zarówno pod względem zdolności 
technicznych, jak i możliwości 
organizacyjnych, w celu zapobiegania 
incydentom i zagrożeniom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych, 
wykrywania ich, reagowania na nie i 
łagodzenia ich skutków. We wszystkich 
państwach członkowskich należy zatem 
ustanowić sprawnie funkcjonujące i 
spełniające zasadnicze wymagania zespoły 
reagowania na incydenty komputerowe, 
które zagwarantują skuteczne i 
kompatybilne zdolności reagowania na 
incydenty i zagrożenia oraz zapewnią 
skuteczną współpracę na poziomie 
unijnym.

powinny zostać odpowiednio wyposażone, 
zarówno pod względem zdolności 
technicznych, jak i możliwości 
organizacyjnych, w celu zapobiegania 
incydentom i zagrożeniom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych, 
wykrywania ich, reagowania na nie i 
łagodzenia ich skutków. We wszystkich 
państwach członkowskich należy zatem 
ustanowić sprawnie funkcjonujące i 
spełniające zasadnicze wymagania zespoły 
reagowania na incydenty komputerowe, 
zapewniające stałe (24/7) reagowanie na 
incydenty i łagodzenie ich skutków, które 
zagwarantują skuteczne i kompatybilne 
zdolności reagowania na incydenty i 
zagrożenia oraz zapewnią skuteczną 
współpracę na poziomie unijnym. W 
świetle powyższego państwa członkowskie 
powinny zapewnić, by każda usługa 
sektorowa wymieniona w załączniku II do 
niniejszej dyrektywy, była objęta 
przynajmniej jednym CERT. Co do 
współpracy transgranicznej państwa 
członkowskie powinny zapewnić, by 
CERT miały wystarczające środki do 
uczestniczenia w odpowiednich sieciach 
współpracy międzynarodowej i 
europejskiej. Europejska Agencji ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
powinna w razie potrzeby zapewnić 
niezbędną pomoc i doradztwo w zakresie 
budowania zdolności.

Or. en

Poprawka 155
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wszystkie państwa członkowskie 
powinny zostać odpowiednio wyposażone, 

(11) Wszystkie państwa członkowskie i 
podmioty gospodarcze powinny zostać 
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zarówno pod względem zdolności 
technicznych, jak i możliwości 
organizacyjnych, w celu zapobiegania 
incydentom i zagrożeniom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych, 
wykrywania ich, reagowania na nie i 
łagodzenia ich skutków. We wszystkich 
państwach członkowskich należy zatem 
ustanowić sprawnie funkcjonujące i 
spełniające zasadnicze wymagania zespoły 
reagowania na incydenty komputerowe, 
które zagwarantują skuteczne i 
kompatybilne zdolności reagowania na 
incydenty i zagrożenia oraz zapewnią 
skuteczną współpracę na poziomie 
unijnym.

odpowiednio wyposażone, zarówno pod 
względem zdolności technicznych, jak i 
możliwości organizacyjnych, w celu 
zapobiegania incydentom i zagrożeniom 
dotyczącym sieci i systemów 
informatycznych, wykrywania ich, 
reagowania na nie i łagodzenia ich 
skutków. Wspólnie wymagane 
wyposażenie i zdolności muszą 
odpowiadać wspólnie uzgodnionym 
normom technicznym oraz standardowym 
procedurom działania. We wszystkich 
państwach członkowskich należy zatem 
ustanowić sprawnie funkcjonujące i 
spełniające zasadnicze wymagania zespoły 
reagowania na incydenty komputerowe, 
które zagwarantują skuteczne i 
kompatybilne zdolności reagowania na 
incydenty i zagrożenia oraz zapewnią 
skuteczną współpracę na poziomie 
unijnym. CERT powinny mieć możliwość 
interakcji na podstawie wspólnych 
standardów technicznych i standardowych 
procedur działania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić interoperacyjność.

Poprawka 156
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wszystkie państwa członkowskie 
powinny zostać odpowiednio wyposażone, 
zarówno pod względem zdolności 
technicznych, jak i możliwości 
organizacyjnych, w celu zapobiegania 
incydentom i zagrożeniom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych, 

(11) Wszystkie państwa członkowskie 
powinny zostać odpowiednio wyposażone, 
zarówno pod względem zdolności 
technicznych, jak i możliwości 
organizacyjnych, w celu zapobiegania 
incydentom i zagrożeniom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych, 
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wykrywania ich, reagowania na nie i 
łagodzenia ich skutków. We wszystkich 
państwach członkowskich należy zatem 
ustanowić sprawnie funkcjonujące i 
spełniające zasadnicze wymagania zespoły 
reagowania na incydenty komputerowe, 
które zagwarantują skuteczne i 
kompatybilne zdolności reagowania na 
incydenty i zagrożenia oraz zapewnią 
skuteczną współpracę na poziomie 
unijnym.

wykrywania ich, reagowania na nie i 
łagodzenia ich skutków. We wszystkich 
państwach członkowskich należy zatem 
ustanowić sprawnie funkcjonujące i 
spełniające zasadnicze wymagania zespoły 
reagowania na incydenty komputerowe, 
które zagwarantują skuteczne i 
kompatybilne zdolności reagowania na 
incydenty i zagrożenia oraz zapewnią 
skuteczną współpracę na poziomie 
unijnym. Systemy bezpieczeństwa 
administracji publicznej muszą być 
bezpieczne i podlegać demokratycznej 
kontroli i nadzorowi.

Or. en

Poprawka 157
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wszystkie państwa członkowskie 
powinny zostać odpowiednio wyposażone, 
zarówno pod względem zdolności 
technicznych, jak i możliwości 
organizacyjnych, w celu zapobiegania 
incydentom i zagrożeniom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych, 
wykrywania ich, reagowania na nie i 
łagodzenia ich skutków. We wszystkich 
państwach członkowskich należy zatem 
ustanowić sprawnie funkcjonujące i 
spełniające zasadnicze wymagania zespoły 
reagowania na incydenty komputerowe, 
które zagwarantują skuteczne i 
kompatybilne zdolności reagowania na 
incydenty i zagrożenia oraz zapewnią 
skuteczną współpracę na poziomie 
unijnym.

(11) Wszystkie państwa członkowskie 
powinny zostać odpowiednio wyposażone, 
zarówno pod względem zdolności 
technicznych, jak i możliwości 
organizacyjnych, w celu zapobiegania 
incydentom i zagrożeniom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych, 
wykrywania ich, reagowania na nie i 
łagodzenia ich skutków. We wszystkich 
państwach członkowskich należy zatem 
ustanowić sprawnie funkcjonujące i 
spełniające zasadnicze wymagania zespoły 
reagowania na incydenty komputerowe w 
obrębie systemu kontroli przemysłowej, 
które zagwarantują skuteczne i 
kompatybilne zdolności reagowania na 
incydenty i zagrożenia oraz zapewnią 
skuteczną współpracę na poziomie 
unijnym.

Or. en
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Poprawka 158
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Opierając się na znacznych postępach 
dokonanych w ramach europejskiego 
forum państw członkowskich (EFMS), 
które umożliwiły prowadzenie dialogu i 
wymianę doświadczeń dotyczących 
sprawdzonych rozwiązań, w tym 
opracowywanie zasad współpracy na 
wypadek kryzysów cybernetycznych w 
Europie, państwa członkowskie i Komisja 
powinny stworzyć sieć w celu zapewnienia 
ich stałej komunikacji i wsparcia ich 
współpracy. Ten bezpieczny i skuteczny 
mechanizm współpracy powinien 
umożliwić uporządkowaną i 
skoordynowaną wymianę informacji, 
wykrywanie incydentów oraz reagowanie 
na nie na poziomie Unii.

(12) Opierając się na znacznych postępach 
dokonanych w ramach europejskiego 
forum państw członkowskich (EFMS), 
które umożliwiły prowadzenie dialogu i 
wymianę doświadczeń dotyczących 
sprawdzonych rozwiązań, w tym 
opracowywanie zasad współpracy na 
wypadek kryzysów elektronicznych w 
Europie, państwa członkowskie i Komisja 
powinny stworzyć sieć instytucjonalną w 
celu zapewnienia ich stałej komunikacji i 
wsparcia ich współpracy.

Or. en

Poprawka 159
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Opierając się na znacznych postępach 
dokonanych w ramach europejskiego 
forum państw członkowskich (EFMS), 
które umożliwiły prowadzenie dialogu i 
wymianę doświadczeń dotyczących 
sprawdzonych rozwiązań, w tym 
opracowywanie zasad współpracy na 
wypadek kryzysów cybernetycznych w 

(12) Opierając się na znacznych postępach 
dokonanych w ramach europejskiego 
forum państw członkowskich (EFMS), 
które umożliwiły prowadzenie dialogu i 
wymianę doświadczeń dotyczących 
sprawdzonych rozwiązań, w tym 
opracowywanie zasad współpracy na 
wypadek kryzysów cybernetycznych w 
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Europie, państwa członkowskie i Komisja 
powinny stworzyć sieć w celu zapewnienia 
ich stałej komunikacji i wsparcia ich 
współpracy. Ten bezpieczny i skuteczny 
mechanizm współpracy powinien 
umożliwić uporządkowaną i 
skoordynowaną wymianę informacji, 
wykrywanie incydentów oraz reagowanie 
na nie na poziomie Unii.

Europie, państwa członkowskie i Komisja 
powinny stworzyć sieć w celu zapewnienia 
ich stałej komunikacji i wsparcia ich 
współpracy, koordynowaną przez ENISA.
Ten bezpieczny i skuteczny mechanizm 
współpracy powinien umożliwić 
uporządkowaną i skoordynowaną wymianę 
informacji, wykrywanie incydentów oraz 
reagowanie na nie na poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 160
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
(ENISA) powinna wspierać działania 
państw członkowskich i Komisji poprzez 
zapewnianie wiedzy specjalistycznej i 
doradztwa oraz poprzez ułatwianie 
wymiany najlepszych praktyk. W 
szczególności Komisja powinna
konsultować się z ENISA przy stosowaniu 
niniejszej dyrektywy. W celu zapewnienia 
skutecznego i terminowego informowania 
państw członkowskich i Komisji wczesne 
ostrzeżenia dotyczące incydentów i 
zagrożeń należy zgłaszać poprzez sieć 
współpracy. Aby budować zdolności i 
wiedzę wśród państw członkowskich, sieć 
współpracy powinna również służyć jako 
narzędzie wymiany najlepszych praktyk, 
pomagać członkom w budowaniu 
zdolności oraz kierować organizacją 
wzajemnej weryfikacji i ćwiczeń w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji.

(13) Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
(ENISA) powinna wspierać działania 
państw członkowskich i Komisji poprzez 
zapewnianie wiedzy specjalistycznej i 
doradztwa oraz poprzez ułatwianie 
wymiany najlepszych praktyk. W 
szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny konsultować się z 
ENISA przy stosowaniu niniejszej 
dyrektywy. W celu zapewnienia 
skutecznego i terminowego informowania 
państw członkowskich i Komisji wczesne 
ostrzeżenia dotyczące incydentów i 
zagrożeń należy zgłaszać poprzez sieć 
współpracy. Aby budować zdolności i 
wiedzę wśród państw członkowskich, sieć 
współpracy powinna również służyć jako 
narzędzie wymiany najlepszych praktyk, 
pomagać członkom w budowaniu 
zdolności oraz kierować organizacją 
wzajemnej weryfikacji i ćwiczeń w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Or. en
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Poprawka 161
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
(ENISA) powinna wspierać działania 
państw członkowskich i Komisji poprzez 
zapewnianie wiedzy specjalistycznej i 
doradztwa oraz poprzez ułatwianie 
wymiany najlepszych praktyk. W 
szczególności Komisja powinna 
konsultować się z ENISA przy stosowaniu 
niniejszej dyrektywy. W celu zapewnienia 
skutecznego i terminowego informowania 
państw członkowskich i Komisji wczesne 
ostrzeżenia dotyczące incydentów i 
zagrożeń należy zgłaszać poprzez sieć 
współpracy. Aby budować zdolności i 
wiedzę wśród państw członkowskich, sieć 
współpracy powinna również służyć jako 
narzędzie wymiany najlepszych praktyk, 
pomagać członkom w budowaniu 
zdolności oraz kierować organizacją 
wzajemnej weryfikacji i ćwiczeń w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji.

(13) Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
(ENISA) powinna wspierać działania 
państw członkowskich i Komisji poprzez 
zapewnianie wiedzy specjalistycznej i 
doradztwa oraz poprzez ułatwianie 
wymiany najlepszych praktyk. W 
szczególności Komisja powinna 
konsultować się z ENISA przy stosowaniu 
niniejszej dyrektywy. W celu zapewnienia 
skutecznego i terminowego informowania 
państw członkowskich i Komisji wczesne 
ostrzeżenia dotyczące incydentów i 
zagrożeń należy zgłaszać poprzez sieć 
współpracy. Aby budować zdolności i 
wiedzę wśród państw członkowskich, sieć 
współpracy powinna również służyć jako 
narzędzie wymiany najlepszych praktyk, 
pomagać członkom w budowaniu 
zdolności oraz kierować organizacją 
wzajemnej weryfikacji i ćwiczeń w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Or. en

Poprawka 162
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby umożliwić wymianę szczególnie 
chronionych i poufnych informacji w 
ramach sieci współpracy, należy zapewnić 

skreślony
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bezpieczną infrastrukturę do wymiany 
informacji. Bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych ze zgłaszaniem 
incydentów i zagrożeń o znaczeniu 
ogólnounijnym w ramach sieci 
współpracy, dostęp do informacji 
poufnych z innych państw członkowskich 
można przyznać wyłącznie tym państwom 
członkowskim, które wykazały, że ich 
zasoby i procedury techniczne i finansowe 
oraz zasoby ludzkie, jak również ich 
infrastruktura łączności, gwarantują ich 
skuteczne, sprawne i bezpieczne 
uczestnictwo w sieci.

Or. en

Poprawka 163
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby umożliwić wymianę szczególnie 
chronionych i poufnych informacji w 
ramach sieci współpracy, należy zapewnić 
bezpieczną infrastrukturę do wymiany 
informacji. Bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych ze zgłaszaniem 
incydentów i zagrożeń o znaczeniu 
ogólnounijnym w ramach sieci 
współpracy, dostęp do informacji 
poufnych z innych państw członkowskich 
można przyznać wyłącznie tym państwom 
członkowskim, które wykazały, że ich 
zasoby i procedury techniczne i finansowe 
oraz zasoby ludzkie, jak również ich 
infrastruktura łączności, gwarantują ich 
skuteczne, sprawne i bezpieczne 
uczestnictwo w sieci.

(14) Aby umożliwić wymianę szczególnie 
chronionych i poufnych informacji w 
ramach sieci współpracy, należy zapewnić 
bezpieczną infrastrukturę do wymiany 
informacji, do której będą miały dostęp 
wszystkie państwa członkowskie.

Or. ro
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Poprawka 164
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby umożliwić wymianę szczególnie 
chronionych i poufnych informacji w 
ramach sieci współpracy, należy zapewnić 
bezpieczną infrastrukturę do wymiany 
informacji. Bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych ze zgłaszaniem 
incydentów i zagrożeń o znaczeniu 
ogólnounijnym w ramach sieci współpracy, 
dostęp do informacji poufnych z innych 
państw członkowskich można przyznać 
wyłącznie tym państwom członkowskim, 
które wykazały, że ich zasoby i procedury 
techniczne i finansowe oraz zasoby 
ludzkie, jak również ich infrastruktura 
łączności, gwarantują ich skuteczne, 
sprawne i bezpieczne uczestnictwo w sieci.

(14) Aby umożliwić wymianę szczególnie 
chronionych i poufnych informacji w 
ramach sieci współpracy, należy zapewnić 
bezpieczną infrastrukturę do wymiany 
informacji pod nadzorem ENISA. Bez 
uszczerbku dla obowiązków związanych ze 
zgłaszaniem incydentów i zagrożeń o 
znaczeniu ogólnounijnym w ramach sieci 
współpracy, dostęp do informacji poufnych 
z innych państw członkowskich można 
przyznać wyłącznie tym państwom 
członkowskim, które wykazały, że ich 
zasoby i procedury techniczne i finansowe 
oraz zasoby ludzkie, jak również ich 
infrastruktura łączności, gwarantują ich 
skuteczne, sprawne i bezpieczne 
uczestnictwo w sieci.

Or. en

Poprawka 165
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ większość sieci i systemów 
informatycznych eksploatowana jest przez 
podmioty prywatne, niezbędna jest 
współpraca między sektorem publicznym i 
prywatnym. Podmioty gospodarcze należy 
zachęcać do tworzenia własnych 
nieformalnych mechanizmów współpracy 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i 
informacji. Powinny one również 
współpracować z sektorem publicznym 

(15) Ponieważ większość sieci i systemów 
informatycznych eksploatowana jest przez 
podmioty prywatne, niezbędna jest 
współpraca między sektorem publicznym i 
prywatnym. Podmioty gospodarcze należy 
zachęcać do tworzenia własnych 
nieformalnych mechanizmów współpracy 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i 
informacji. Powinny one również 
współpracować z sektorem publicznym 
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oraz dzielić się z nim informacjami i 
najlepszymi praktykami w zamian za 
wsparcie operacyjne w przypadku 
incydentów.

oraz dzielić się obustronnie informacjami i 
najlepszymi praktykami, co obejmuje także 
wzajemną wymianę odpowiednich 
informacji i wsparcie operacyjne w 
przypadku incydentów. W celu aktywnego 
zachęcania do dzielenia się informacjami 
oraz najlepszymi praktykami konieczne 
jest zapewnienie, by uczestniczący w 
wymianie operatorzy rynkowi i 
najważniejsze organy administracji
publicznej, o których mowa w art. 3 ust. 8 
lit. b), nie doświadczali strat w wyniku tej 
współpracy. Konieczne są odpowiednie 
zabezpieczenia w celu zapewnienia, by 
tego rodzaju współpraca nie narażała 
takich operatorów na wyższe ryzyko braku 
zgodności lub na nowe zobowiązania na 
podstawie m.in. prawa konkurencji, 
własności intelektualnej, ochrony danych 
czy cyberprzestępczości, ani by nie 
narażała ich na podwyższone ryzyko 
operacyjne lub związane z 
bezpieczeństwem.

Or. en

Poprawka 166
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ większość sieci i systemów 
informatycznych eksploatowana jest przez 
podmioty prywatne, niezbędna jest 
współpraca między sektorem publicznym i 
prywatnym. Podmioty gospodarcze należy 
zachęcać do tworzenia własnych 
nieformalnych mechanizmów współpracy 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i 
informacji. Powinny one również 
współpracować z sektorem publicznym 
oraz dzielić się z nim informacjami i 
najlepszymi praktykami w zamian za 

(15) Ponieważ większość sieci i systemów 
informatycznych eksploatowana jest przez 
podmioty prywatne, niezbędna jest 
współpraca między sektorem publicznym i 
prywatnym. Podmioty gospodarcze należy 
zachęcać do tworzenia własnych 
nieformalnych mechanizmów współpracy 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i 
informacji. Powinny one również 
współpracować z sektorem publicznym 
oraz dzielić się z nim informacjami i 
najlepszymi praktykami w zamian za 
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wsparcie operacyjne w przypadku 
incydentów.

wsparcie operacyjne i odpowiednie 
informacje w przypadku incydentów.

Or. en

Poprawka 167
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ większość sieci i systemów 
informatycznych eksploatowana jest przez 
podmioty prywatne, niezbędna jest 
współpraca między sektorem publicznym i 
prywatnym. Podmioty gospodarcze należy 
zachęcać do tworzenia własnych 
nieformalnych mechanizmów współpracy 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i 
informacji. Powinny one również 
współpracować z sektorem publicznym 
oraz dzielić się z nim informacjami i 
najlepszymi praktykami w zamian za 
wsparcie operacyjne w przypadku 
incydentów.

(15) Ponieważ większość sieci i systemów 
informatycznych eksploatowana jest przez 
podmioty prywatne, niezbędna jest 
współpraca między sektorem publicznym i 
prywatnym. Podmioty gospodarcze należy 
zachęcać do tworzenia własnych 
nieformalnych mechanizmów współpracy 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i 
informacji. Powinny one również 
współpracować z sektorem publicznym 
oraz dzielić się z nim informacjami i 
najlepszymi praktykami w zamian za 
wsparcie operacyjne i informacje w 
przypadku incydentów.

Or. en

Poprawka 168
Ioannis A. Tsoukalas

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 

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

poufnego charakteru informacje na temat 
incydentów i zagrożeń.

Or. en

Poprawka 169
Ivailo Kalfin

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 
właściwe krajowe organy, działające jako 
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 170
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 
właściwe organy powinny założyć wspólną 
stronę internetową, na której publikowane 
będą niemające poufnego charakteru 
informacje na temat incydentów i 
zagrożeń, oraz w ostateczności udzielać 
porad co do odpowiednich środków 
utrzymania.
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Or. en

Poprawka 171
Amelia Andersdotter

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 
właściwe organy powinny założyć wspólną 
stronę internetową, na której publikowane 
będą niemające poufnego charakteru 
informacje na temat incydentów, zagrożeń
i sposobów ich łagodzenia.

Or. en

Poprawka 172
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W przypadku gdy informacje uznaje 
się za poufne zgodnie z unijnymi i 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
tajemnicy handlowej, w trakcie 
wykonywania czynności i realizacji celów 
określonych w niniejszej dyrektywie 
należy zapewnić taką poufność.

(17) Polityka klasyfikacji informacji, o 
której mowa w motywie 14, powinna być 
zgodna z zalecanym przez ENISA protokół 
TLP. Wszelkie wymieniane informacje 
mają być klasyfikowane i przetwarzane 
według ich stopnia wrażliwości 
określonego przez źródło informacji. W 
przypadku gdy informacje uznaje się za 
poufne zgodnie z unijnymi i krajowymi 
przepisami dotyczącymi tajemnicy 
handlowej, w trakcie wykonywania 
czynności i realizacji celów określonych w 
niniejszej dyrektywie należy zapewnić taką 
poufność.
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Or. en

Poprawka 173
Christian Ehler, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Na podstawie zwłaszcza krajowych 
doświadczeń w zarządzaniu kryzysowym i 
we współpracy z ENISA Komisja i 
państwa członkowskie powinny opracować 
unijny plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
określający mechanizmy współpracy 
służące do zwalczania zagrożeń i 
incydentów. Plan ten należy odpowiednio 
uwzględniać podczas korzystania z 
systemu wczesnego ostrzegania w ramach 
sieci współpracy.

(18) Na podstawie zwłaszcza krajowych 
doświadczeń w zarządzaniu kryzysowym i 
we współpracy z ENISA Komisja i 
państwa członkowskie powinny opracować 
unijny plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
określający mechanizmy współpracy 
służące do zapobiegania zagrożeniom i 
incydentom oraz wykrywania ich i 
zgłaszania. Plan ten należy odpowiednio 
uwzględniać podczas korzystania z 
systemu wczesnego ostrzegania w ramach 
sieci współpracy.

Or. en

Poprawka 174
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Na podstawie zwłaszcza krajowych 
doświadczeń w zarządzaniu kryzysowym i 
we współpracy z ENISA Komisja i 
państwa członkowskie powinny opracować 
unijny plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
określający mechanizmy współpracy 
służące do zwalczania zagrożeń i 
incydentów. Plan ten należy odpowiednio 
uwzględniać podczas korzystania z 

(18) Na podstawie zwłaszcza krajowych 
doświadczeń w zarządzaniu kryzysowym i 
we współpracy z ENISA Komisja i 
państwa członkowskie powinny opracować 
unijny plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
określający mechanizmy współpracy, 
najlepsze praktyki i wzorce działania
służące do zwalczania zagrożeń i 
incydentów. Plan ten należy odpowiednio 
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systemu wczesnego ostrzegania w ramach 
sieci współpracy.

uwzględniać podczas korzystania z 
systemu wczesnego ostrzegania w ramach 
sieci współpracy.

Or. en

Poprawka 175
Amelia Andersdotter

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 176
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Po otrzymaniu wczesnego ostrzeżenia skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 177
Ioannis A. Tsoukalas

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 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, Komisję oraz ENISA.

Or. en

Poprawka 178
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(22) Odpowiedzialność za zapewnienie 
bezpieczeństwa sieci i informacji w dużym 
stopniu spoczywa na organach 
administracji publicznej i podmiotach 
gospodarczych. Za pomocą stosownych 
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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.

wymogów regulacyjnych i dobrowolnych 
praktyk branżowych należy wspierać i 
rozwijać kulturę przeciwdziałania 
zagrożeniom i ścisłej współpracy, 
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.

Or. en

Poprawka 179
Amelia Andersdotter

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 
informacyjnego27, 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 

(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 
informacyjnego27, 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.
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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 transportowe oraz 
działalność instytucji kredytowych, giełd 
papierów wartościowych i placówek opieki 
zdrowotnej. Zakłócenia tych sieci i 
systemów informatycznych miałyby wpływ 
na rynek wewnętrzny.
__________________ __________________
27 Dz.U. L 204 z 21.07.98, s. 37. 27 Dz.U. L 204 z 21.07.98, s. 37.

Or. en

Poprawka 180
Ivailo Kalfin

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 informacyjnego27, na 

(24) Obowiązki te powinny obejmować nie 
tylko sektor łączności elektronicznej i 
organy administracji publicznej, lecz 
również głównych publicznych i 
prywatnych dostawców usług i operatorów 
infrastruktury krytycznej, 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 
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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 
transportowe oraz działalność instytucji
kredytowych, giełd papierów 
wartościowych i placówek opieki 
zdrowotnej. Zakłócenia tych sieci i 
systemów informatycznych miałyby 
wpływ na rynek wewnętrzny.

dostawy energii elektrycznej i gazu, usługi 
transportowe, działalność instytucji
finansowych, giełdy papierów 
wartościowych i opieka zdrowotna.
Zakłócenia tych sieci i systemów 
informatycznych miałyby wpływ na rynek 
wewnętrzny i fizyczną lub finansową 
integralność podmiotów korzystających z 
tych usług. Pochodne usługi 
społeczeństwa informacyjnego oraz 
działania w prowadzone w internecie, 
takie jak platformy handlu 
elektronicznego, portale społecznościowe, 
wyszukiwarki, sklepy z aplikacjami oraz 
twórcy oprogramowania i producenci 
sprzętu nie są zobowiązani do składania 
obowiązkowych sprawozdań w ramach 
niniejszej dyrektywy. Jednak 
zdecydowanie zaleca się dobrowolne 
składanie sprawozdań i dzielenie się 
informacjami z właściwymi władzami 
według mechanizmów określonych w 
niniejszej dyrektywie, szczególnie w 
obliczu poważnego incydentu lub 
zakłócenia. 

__________________ __________________
27 Dz.U. L 204 z 21.07.98, s. 37. 27 Dz.U. L 204 z 21.07.98, s. 37.

Or. en

Poprawka 181
Christian Ehler, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24
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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 
informacyjnego27, 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 
transportowe oraz działalność instytucji 
kredytowych, giełd papierów 
wartościowych i placówek opieki 
zdrowotnej. Zakłócenia tych sieci i 
systemów informatycznych miałyby 
wpływ na rynek wewnętrzny.

(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 
informacyjnego27, 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. 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 
transportowe oraz działalność instytucji 
kredytowych, giełd papierów 
wartościowych i placówek opieki 
zdrowotnej. Zakłócenia tych sieci i 
systemów informatycznych miałyby 
wpływ na rynek wewnętrzny. Obowiązki te 
mają także zastosowanie do spółek 
notowanych na giełdzie ze względu na ich 
zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. 

__________________ __________________
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27 Dz.U. L 204 z 21.07.1998, s. 37. 27 Dz.U. L 204 z 21.07.1998, s. 37.

Or. en

Uzasadnienie

Łańcuch bezpieczeństwa zaczyna się i kończy wraz z rozwiązaniami producentów sprzętu i 
oprogramowania. Dlatego nie mogą oni zostać wyłączeni. Incydenty dotyczące 
bezpieczeństwa w spółkach notowanych na giełdzie mogą znacznie wpłynąć na produkty 
firmy, usługi, stosunki z klientami lub dostawcami, a także ogólnie na warunki konkurencji, a 
tym samym mogą mieć duży wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (i zewnętrznego). 
Dlatego niniejszą dyrektywą należy objąć także spółki notowane na giełdzie.

Poprawka 182
Christian Ehler, Manfred Weber

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Może to uniemożliwić tworzenie w razie potrzeby rozwiązania europejskiego, szczególnie w 
obszarze wspólnych europejskich norm, dlatego należy skreślić ten motyw.

Poprawka 183
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25
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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 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. Z drugiej strony 
należy wymagać stosowania 
międzynarodowych norm dotyczących 
cyberbezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 184
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby uniknąć nakładania 
nieproporcjonalnie dużych obciążeń 
finansowych i administracyjnych na małe 
podmioty i na małych użytkowników, 
wymogi powinny być proporcjonalne do 
zagrożenia związanego z daną siecią lub 
danym systemem informatycznym oraz 
powinny uwzględniać najnowszy stan 
wiedzy na temat tego rodzaju środków. 
Wymogi te nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do 
mikroprzedsiębiorstw.

skreślony

Or. en

Poprawka 185
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby uniknąć nakładania 
nieproporcjonalnie dużych obciążeń 
finansowych i administracyjnych na małe 
podmioty i na małych użytkowników, 
wymogi powinny być proporcjonalne do 
zagrożenia związanego z daną siecią lub 
danym systemem informatycznym oraz 
powinny uwzględniać najnowszy stan 
wiedzy na temat tego rodzaju środków. 
Wymogi te nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do 
mikroprzedsiębiorstw.

(27) Aby uniknąć nakładania 
nieproporcjonalnie dużych obciążeń 
finansowych i administracyjnych na małe 
podmioty i na małych użytkowników, 
wymogi powinny być proporcjonalne do 
zagrożenia związanego z daną siecią lub 
danym systemem informatycznym oraz 
powinny uwzględniać najnowszy stan 
wiedzy na temat tego rodzaju środków.

Or. en

Uzasadnienie

Rozmiar przedsiębiorstwa nie zawsze jest równy znaczeniu jego produktów dla 
bezpieczeństwa.

Poprawka 186
Amelia Andersdotter

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 

(28) Właściwe organy powinny zwracać 
należytą uwagę na zachowanie 
nieformalnych i bezpiecznych kanałów 
wymiany informacji między podmiotami 
gospodarczymi i między sektorami 
publicznym i prywatnym. 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.
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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.

Or. en

Poprawka 187
Ivailo Kalfin

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 

(28) Właściwe organy, w tym pojedyncze 
punkty kontaktowe, powinny zwracać 
należytą uwagę na zachowanie 
nieformalnych i bezpiecznych kanałów 
wymiany informacji między podmiotami 
gospodarczymi i między sektorami 
publicznym i prywatnym oraz powinny 
postępować z wszystkimi informacjami 
wymienianymi zgodnie z klasyfikacją 
bezpieczeństwa według wskazówek źródła.  
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 
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rozwiązań problemów bezpieczeństwa. poufności w odniesieniu do informacji 
dotyczących słabych punktów produktów, 
aż do momentu udostępnienia stosownych 
rozwiązań problemów bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 188
Jürgen Creutzmann

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 powinny zwracać 
należytą uwagę na zachowanie 
nieformalnych i bezpiecznych kanałów 
wymiany informacji między podmiotami 
gospodarczymi i między sektorami 
publicznym i prywatnym. Informacje o 
nieznanych wcześniej słabych punktach i 
incydentach zgłoszonych odpowiednim 
organom powinny zostać przekazane 
producentom i dostawcom usług danych 
usług i produktów ICT. 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.

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku gdy organy są świadome słabych punktów pewnych produktów i usług ICT, 
powinny one powiadomić producentów i dostawców usług, tak by mogli oni w odpowiednim 
czasie dostosować swoje produkty i usługi.

Poprawka 189
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 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, ale 
nie opóźniać bardziej niż jest to 
wymagane żadnego powiadomienia.

Or. en
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Poprawka 190
Ioannis A. Tsoukalas

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 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, zmierzenia liczby, skali i 
zakresu incydentów, jak również 
wiarygodnymi i pełnymi danymi na temat 
incydentów, które mają wpływ na 
funkcjonowanie sieci i systemów 
informatycznych.

Or. en

Poprawka 191
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Źródłem incydentu w wielu 
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, 

skreślony
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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 192
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Źródłem incydentu w wielu 
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.

(30) Źródłem incydentu w wielu 
przypadkach może być działalność 
przestępcza. 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.

Or. esUzasadnienie

Mniemanie, że wszelkie incydenty zagrażające bezpieczeństwu dowolnego elementu sieci 
mają charakter przestępczy, jest nieuzasadnione i odzwierciedla niewspółmierne podejście 
nadmiernie skoncentrowane na aspekcie bezpieczeństwa, co może oznaczać zagrożenie dla 
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poszanowania praw obywatelskich.

Poprawka 193
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Źródłem incydentu w wielu 
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.

(30) Źródłem incydentu w wielu 
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
oraz z EC3 (ośrodek Europolu ds. 
cyberprzestępczości) i z ENISA 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 194
Ioannis A. Tsoukalas

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
lub wojna cybernetyczna. Przestępczy 
charakter incydentów można podejrzewać 
nawet wtedy, gdy początkowo dowody nie 
są wystarczająco przekonujące. W tym 
kontekście odpowiednia współpraca 
między właściwymi organami, organami 
ścigania i strukturami obrony 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, a 
możliwych incydentów wojny 
cybernetycznej do struktur obrony.
Poważne incydenty o charakterze 
przestępczym należy oceniać w świetle 
prawa UE w zakresie cyberprzestępczości.

Or. en

Poprawka 195
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 

(31) W wyniku incydentów w wielu 
przypadkach istnieje niebezpieczeństwo 
naruszenia danych osobowych. Państwa 
członkowskie i podmioty gospodarcze 
powinny chronić przechowywane, 
przetwarzane lub przekazywane dane 
osobowe przed przypadkowym lub 
nielegalnym zniszczeniem, przypadkową 
utratą lub zmianą, a taże niedozwolonym 
lub nielegalnym przechowywaniem, 
dostępem lub ujawnieniem, 
rozpowszechnianiem lub dostępem, i 
gwarantują wprowadzanie w życie polityki 
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w sposób, który minimalizuje obciążenia 
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 danych28.
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.

bezpieczeństwa w odniesieniu do 
przetwarzania 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 
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 danych28.
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.

__________________ __________________
28 SEC(2012) 72 final 28 SEC(2012) 72 final

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do projektu dyrektywy o ochronie danych.

Poprawka 196
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Normalizacja wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa jest procesem napędzanym 
przez rynek. W celu zapewnienia spójnego 
stosowania norm bezpieczeństwa państwa 
członkowskie powinny wspierać dążenie 
do zgodności lub zbieżności z określonymi 
normami w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa na poziomie Unii. 
W tym celu konieczne może być 
przygotowanie ujednoliconych norm, 
czego należy dokonać zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 
dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
normalizacji europejskiej, zmieniającym 
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 
2009/105/WE oraz uchylającym decyzję 
Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE29.

(32) Normalizacja wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa jest procesem napędzanym 
przez rynek. W celu zapewnienia spójnego 
stosowania norm bezpieczeństwa państwa 
członkowskie powinny wspierać dążenie 
do zgodności lub zbieżności z określonymi 
normami w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa na poziomie Unii. 
W tym celu konieczne może być 
przygotowanie ujednoliconych norm, 
czego należy dokonać zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 
dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
normalizacji europejskiej, zmieniającym 
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 
2009/105/WE oraz uchylającym decyzję 
Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE29. 
Normy międzynarodowe dotyczące 
cyberbezpieczeństwa powinny zostać 
dokładnie sprawdzone w celu 
zapewnienia, że nie zostały one 
naruszone, ustanawiają odpowiednie 
poziomy bezpieczeństwa, tym samym 
gwarantując, że zalecona zgodność z 
normami cyberbezpieczeństwa zwiększa, a 
nie zmniejsza ogólny poziom 
cyberbezpieczeństwa w Unii.

__________________ __________________
29 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12. 29 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.

Or. en

Poprawka 197
Ivailo Kalfin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Normalizacja wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa jest procesem napędzanym 
przez rynek. W celu zapewnienia spójnego 
stosowania norm bezpieczeństwa państwa 
członkowskie powinny wspierać dążenie 
do zgodności lub zbieżności z określonymi 
normami w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa na poziomie Unii.
W tym celu konieczne może być
przygotowanie ujednoliconych norm, 
czego należy dokonać zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 
dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
normalizacji europejskiej, zmieniającym 
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 
2009/105/WE oraz uchylającym decyzję 
Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE29.

(32) Normalizacja wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa jest procesem napędzanym 
przez rynek. W celu zapewnienia spójnego 
stosowania norm bezpieczeństwa państwa 
członkowskie powinny wspierać dążenie 
do zgodności lub zbieżności z określonymi 
normami w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa na poziomie Unii.
W tym celu należy rozważyć stosowanie 
otwartych norm międzynarodowych do 
bezpieczeństwa sieci i informacji lub 
opracowanie takich narzędzi. Konieczny
może być kolejny krok naprzód w celu 
przygotowania ujednoliconych norm, 
czego należy dokonać zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 
dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
normalizacji europejskiej, zmieniającym 
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 
2009/105/WE oraz uchylającym decyzję 
Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE29.
Przede wszystkim należy upoważnić ETSI, 
CEN i CENELEC do proponowania 
skutecznych i wydajnych otwartych norm 
bezpieczeństwa UE, w których unika się 
preferencji technologicznych w jak 
najwyższym stopniu i którymi mogą łatwo 
zarządzać małe i średnie podmioty 
gospodarcze oraz mniejsze organy 
administracji publicznej. 

__________________ __________________
29 Dz.U. L 316 z 14.11.12, s. 12. 29 Dz.U. L 316 z 14.11.12, s. 12.

Or. en
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Poprawka 198
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Komisja powinna okresowo 
dokonywać przeglądu niniejszej 
dyrektywy, w szczególności w celu 
sprawdzenia, czy konieczne jest 
wprowadzenie zmian w świetle 
zmieniających się technologii i warunków 
rynkowych.

(33) Komisja powinna okresowo 
dokonywać przeglądu niniejszej 
dyrektywy, w porozumieniu ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w 
szczególności w celu sprawdzenia, czy 
konieczne jest wprowadzenie zmian w 
świetle zmieniających się technologii i 
warunków rynkowych.

Or. en

Poprawka 199
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Komisja powinna okresowo 
dokonywać przeglądu niniejszej 
dyrektywy, w szczególności w celu 
sprawdzenia, czy konieczne jest 
wprowadzenie zmian w świetle 
zmieniających się technologii i warunków
rynkowych.

(33) Komisja powinna okresowo 
dokonywać przeglądu niniejszej 
dyrektywy, w szczególności w celu 
sprawdzenia, czy konieczne jest 
wprowadzenie zmian w świetle 
zmieniających się warunków społecznych, 
politycznych, technologicznych i
rynkowych.

Or. en

Poprawka 200
Amelia Andersdotter
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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 Komisję30.

(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, 
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 Komisję30.

__________________ __________________
30 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 30 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Poprawka 201
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Przy stosowaniu niniejszej dyrektywy 
Komisja powinna w stosownych 
przypadkach współpracować z 

(37) Przy stosowaniu niniejszej dyrektywy 
Komisja powinna w stosownych 
przypadkach współpracować z 
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odpowiednimi komitetami sektorowymi i 
odpowiednimi organami ustanowionymi na 
poziomie UE, zwłaszcza w dziedzinie 
energetyki, transportu i opieki zdrowotnej.

odpowiednimi komitetami sektorowymi i 
odpowiednimi organami ustanowionymi na 
poziomie UE, zwłaszcza w dziedzinie 
administracji elektronicznej, energetyki, 
transportu i opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 202
Ivailo Kalfin

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 
uznaje za poufne zgodnie z unijnymi i 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
tajemnicy handlowej, można się 
wymieniać z Komisją, jej odpowiednimi 
agencjami i/lub innymi właściwymi 
organami krajowymi 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, a jednocześnie należy 
przestrzegać uprzednio ustalonych 
kryteriów dotyczących protokołów 
poufności, bezpieczeństwa i klasyfikacji 
regulujących wymianę informacji.

Or. en

Poprawka 203
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b



PE523.040v01-00 56/132 AM\1009437PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanawia mechanizm współpracy 
między państwami członkowskimi w celu 
zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszej dyrektywy w obrębie Unii oraz, 
w razie konieczności, w celu zapewnienia 
skoordynowanego i sprawnego 
postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożeń i incydentów dotyczących sieci i 
systemów informatycznych oraz 
reagowania na nie;

b) ustanawia instytucjonalny mechanizm 
współpracy między państwami 
członkowskimi w celu zapewnienia 
jednolitego stosowania niniejszej 
dyrektywy w obrębie Unii oraz, w razie 
konieczności, w celu zapewnienia 
skoordynowanego i sprawnego 
postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożeń i incydentów dotyczących sieci i 
systemów informatycznych oraz 
reagowania na nie;

Or. en

Poprawka 204
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wymogi bezpieczeństwa przewidziane w 
art. 14 nie mają zastosowania do 
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej w rozumieniu dyrektywy 
2002/21/WE, które to przedsiębiorstwa 
muszą spełniać szczególne wymogi w 
zakresie bezpieczeństwa i integralności 
określone w art. 13a i 13b tej dyrektywy, 
ani do dostawców usług zaufania.

skreślony

Or. en

Poprawka 205
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wymogi bezpieczeństwa przewidziane 
w art. 14 nie mają zastosowania do 
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej w rozumieniu dyrektywy 
2002/21/WE, które to przedsiębiorstwa 
muszą spełniać szczególne wymogi w 
zakresie bezpieczeństwa i integralności 
określone w art. 13a i 13b tej dyrektywy, 
ani do dostawców usług zaufania.

3. Wymogi bezpieczeństwa przewidziane 
w art. 14 nie mają zastosowania do 
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej w rozumieniu dyrektywy 
2002/21/WE, które to przedsiębiorstwa 
muszą spełniać szczególne wymogi w 
zakresie bezpieczeństwa i integralności 
określone w art. 13a i 13b tej dyrektywy, 
ani do dostawców usług zaufania, ani też 
do usług społeczeństwa informacyjnego, 
których poufność, integralność, 
dostępność i wiarygodność nie maja 
zasadniczego znaczenia dla utrzymania 
istotnych funkcji gospodarczych lub 
społecznych.

Or. en

Poprawka 206
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla unijnych przepisów 
dotyczących cyberprzestępczości oraz 
dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 
grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i 
wyznaczania europejskiej infrastruktury 
krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie 
poprawy jej ochrony32.

4. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla unijnych przepisów 
dotyczących cyberprzestępczości oraz 
dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 
grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i 
wyznaczania europejskiej infrastruktury 
krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie 
poprawy jej ochrony32. Jednakże należy 
bezzwłocznie dokonać przeglądu tej 
dyrektywy, zwłaszcza w odniesieniu do 
uwzględnienia ICT jako infrastruktury 
europejskiej.

__________________ __________________
32 Dz.U. L 345 z 23.12.08, s. 75. 32 Dz.U. L 345 z 23.12.08, s. 75.
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Or. en

Uzasadnienie

Początkowo ICT nie figurowały w wykazie europejskiej infrastruktury krytycznej. Państwa 
członkowskie zgodziły się na rozważenie tej kwestii i dokonanie przeglądu dyrektywy w 
stosownym czasie. Z uwagi na fakt, że dotychczas tego nie uczyniono i w związku ze 
znaczeniem ICT dla krytycznej infrastruktury, apelujemy do państw członkowskich o jak 
najszybsze wznowienie tych rozmów.

Poprawka 207
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla unijnych przepisów 
dotyczących cyberprzestępczości oraz 
dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 
grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i 
wyznaczania europejskiej infrastruktury 
krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie 
poprawy jej ochrony32.

4. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2013/40/UE w 
sprawie nieautoryzowanego dostępu do 
systemów komputerowych oraz dyrektywy 
Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 
r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania 
europejskiej infrastruktury krytycznej oraz 
oceny potrzeb w zakresie poprawy jej 
ochrony.

__________________ __________________
32 Dz.U. L 345 z 23.12.08, s. 75. 32 Dz.U. L 345 z 23.12.08, s. 75.

Or. en

Poprawka 208
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wymiana informacji w ramach sieci 
współpracy na mocy rozdziału III i 
zgłaszanie incydentów dotyczących 
bezpieczeństwa sieci i informacji na mocy 

6. Wymiana informacji w ramach sieci 
współpracy na mocy rozdziału III i 
zgłaszanie incydentów dotyczących 
bezpieczeństwa sieci i informacji na mocy 
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art. 14 mogą wymagać przetwarzania 
danych osobowych. Państwo członkowskie 
zezwala na takie przetwarzanie, które jest 
niezbędne do realizacji celów niniejszej 
dyrektywy będących w interesie 
publicznym, zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym implementującym art. 7 
dyrektywy 95/46/WE i dyrektywę 
2002/58/WE.

art. 14 mogą wymagać przekazywania 
zaufanym stronom trzecim i przetwarzania 
danych osobowych. Państwo członkowskie 
zezwala na takie przetwarzanie, które jest 
niezbędne do realizacji celów niniejszej 
dyrektywy będących w interesie 
publicznym, zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym implementującym art. 7 
dyrektywy 95/46/WE i dyrektywę 
2002/58/WE. Państwa członkowskie 
przyjmują środki ustawodawcze zgodnie z 
art. 13 dyrektywy 95/46/WE, aby 
zagwarantować, że administracja 
publiczne, podmioty rynkowe i właściwe 
organy nie będą uważane za 
odpowiedzialne za przetwarzanie danych 
osobowych konieczne do wymiany 
informacji w ramach sieci współpracy i 
zgłaszania incydentów.

Or. en

Poprawka 209
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wymiana informacji w ramach sieci 
współpracy na mocy rozdziału III i 
zgłaszanie incydentów dotyczących 
bezpieczeństwa sieci i informacji na mocy 
art. 14 mogą wymagać przetwarzania 
danych osobowych. Państwo członkowskie 
zezwala na takie przetwarzanie, które jest 
niezbędne do realizacji celów niniejszej 
dyrektywy będących w interesie 
publicznym, zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym implementującym art. 7 
dyrektywy 95/46/WE i dyrektywę 
2002/58/WE.

6. Wymiana informacji w ramach sieci 
współpracy na mocy rozdziału III i 
zgłaszanie incydentów dotyczących 
bezpieczeństwa sieci i informacji na mocy 
art. 14 mogą wymagać przetwarzania 
danych osobowych. Po przyjęciu 
wszystkich środków gwarantujących 
anonimowość danych państwo 
członkowskie zezwala na takie 
przetwarzanie, które jest niezbędne do 
realizacji celów niniejszej dyrektywy 
będących w interesie publicznym, zgodnie 
z ustawodawstwem krajowym 
implementującym art. 7 dyrektywy 
95/46/WE i dyrektywę 2002/58/WE.
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Or. en

Poprawka 210
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mają prawo 
przyjmowania lub utrzymania w mocy 
przepisów zapewniających wyższy poziom 
bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla ich 
zobowiązań wynikających z prawa 
unijnego.

Państwa członkowskie mają prawo 
przyjmowania lub utrzymania w mocy 
przepisów zapewniających wyższy poziom 
bezpieczeństwa zgodnie z Kartą praw 
podstawowych UE, bez uszczerbku dla ich 
zobowiązań wynikających z prawa 
unijnego.

Or. es

Uzasadnienie

Zakres uznania udzielony państwom członkowskim w zakresie bezpieczeństwa musi być 
podrzędny wobec poszanowania praw uznanych w Karcie praw podstawowych UE, a 
mianowicie, lecz nie tylko, prawa do poszanowania życia prywatnego i komunikowania się, 
prawa do ochrony danych osobowych, wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
prawa do skutecznego środka odwoławczego.

Poprawka 211
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszelkie urządzenia lub grupy 
połączonych lub powiązanych urządzeń, z 
których jedno lub więcej, zgodnie z 
oprogramowaniem, dokonuje 
automatycznego przetwarzania danych 
komputerowych, jak również

b) wszelkie urządzenia lub grupy 
połączonych lub powiązanych urządzeń, z 
których jedno lub więcej, zgodnie z 
oprogramowaniem, dokonuje 
automatycznego przetwarzania danych 
cyfrowych, jak również

Or. en
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Poprawka 212
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane komputerowe przechowywane, 
przetwarzane, odzyskiwane lub 
przekazywane przez elementy określone w 
lit. a) i b) w celu ich eksploatacji, użycia, 
ochrony lub utrzymania;

c) dane cyfrowe przechowywane, 
przetwarzane, odzyskiwane lub 
przekazywane przez elementy określone w 
lit. a) i b) w celu ich eksploatacji, użycia, 
ochrony lub utrzymania;

Or. en

Poprawka 213
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „bezpieczeństwo” oznacza odporność 
sieci i systemów informatycznych, przy 
danym poziomie zaufania, na zdarzenia 
przypadkowe lub działania złośliwe 
naruszające dostępność, autentyczność, 
integralność i poufność przechowywanych 
lub przekazywanych danych lub 
związanych z nimi usług oferowanych lub 
dostępnych poprzez te sieci i systemy;

(2) „bezpieczeństwo” oznacza odporność 
sieci i systemów informatycznych, przy 
danym poziomie zaufania, na zdarzenia 
przypadkowe lub działania złośliwe 
naruszające dostępność, autentyczność, 
integralność i poufność przechowywanych 
lub przekazywanych danych lub 
związanych z nimi usług oferowanych lub 
dostępnych poprzez te sieci i systemy; 
„bezpieczeństwo” w rozumieniu tej 
definicji obejmuje odpowiednie 
urządzenia techniczne, rozwiązania i 
procedury operacyjne spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en
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Poprawka 214
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „wspólny wysoki poziom 
bezpieczeństwa sieci i informacji” oznacza 
system sieci i informacji w Unii 
umożliwiający korygowanie i unikanie 
powtarzalności incydentów.

Or. en

Poprawka 215
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) „incydent” oznacza każdą rozsądnie 
identyfikowalną okoliczność lub 
zdarzenie, które ma rzeczywisty 
niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo;

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie było zbyt szerokie i skomplikowałoby stosowanie tej definicji.

Poprawka 216
Jürgen Creutzmann
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „usługi społeczeństwa informacyjnego” 
oznaczają usługę w rozumieniu art. 1 pkt 

skreślony
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2) dyrektywy 98/34/WE;

Or. en

Poprawka 217
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „postępowanie w przypadku incydentu” 
oznacza wszystkie procedury 
umożliwiające analizę i ograniczenie 
skutków incydentu oraz reakcję na niego;

7) „postępowanie w przypadku incydentu” 
oznacza wszystkie procedury 
umożliwiające wykrycie incydentu, 
zapobieżenie mu, jego analizę i 
ograniczenie jego skutków oraz reakcję na 
niego;

Or. en

Poprawka 218
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „podmiot gospodarczy” oznacza: 8) „podmiot” oznacza:

Or. en

Poprawka 219
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 8 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostawcę usług społeczeństwa skreślony
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informacyjnego umożliwiających 
świadczenie innych usług społeczeństwa 
informacyjnego, których niewyczerpujący 
wykaz zamieszczony jest w załączniku II;

Or. en

Poprawka 220
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 8 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego umożliwiających 
świadczenie innych usług społeczeństwa 
informacyjnego, których niewyczerpujący
wykaz zamieszczony jest w załączniku II;

a) dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego umożliwiających 
świadczenie innych usług społeczeństwa 
informacyjnego, których wykaz 
zamieszczony jest w załączniku II;

Or. es

Uzasadnienie

Wykaz powinien być wyczerpujący w celu zagwarantowania przejrzystości.

Poprawka 221
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – 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) publicznego lub prywatnego operatora 
infrastruktury krytycznej, która ma 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
kluczowych działań gospodarczych i 
społecznych w dziedzinach energetyki, 
transportu, bankowości i usług 
finansowych, obrotu papierami 
wartościowymi, technologii informacyjno-
komunikacyjnych i opieki zdrowotnej, 
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których niewyczerpujący wykaz 
zamieszczony jest w załączniku II.

Or. en

Poprawka 222
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – 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, obrotu papierami 
wartościowymi i opieki zdrowotnej, 
których wykaz zamieszczony jest w 
załączniku II.

Or. en

Poprawka 223
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – 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, takich jak działania w 
dziedzinach energetyki, transportu, 
bankowości, obrotu papierami 
wartościowymi i opieki zdrowotnej, 
których niewyczerpujący wykaz 
zamieszczony jest w załączniku II.

Or. en
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Poprawka 224
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „incydent mający znaczące 
konsekwencje” oznacza incydent mający 
wpływ na bezpieczeństwo i ciągłość sieci 
informatycznej lub systemu 
informatycznego, który prowadzi do 
poważnego zakłócenia istotnych funkcji 
gospodarczych lub społecznych;

Or. en

Poprawka 225
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b) „usługa” oznacza usługę świadczoną 
przez organ administracji publicznej lub 
podmiot gospodarczy, z wyłączeniem 
wszelkich pozostałych usług danej 
jednostki;

Or. en

Poprawka 226
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wartość dodana i skutek prawny tego postanowienia są niejasne.

Poprawka 227
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasada Obowiązek ogólny

Or. en

Poprawka 228
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają wysoki 
poziom bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na swoim terytorium 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

skreślony

Or. en

Poprawka 229
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają wysoki 
poziom bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na swoim terytorium 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Unia Europejska i jej państwa 
członkowskie, organy administracji 
publicznej i podmioty gospodarcze
zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa 
sieci i systemów informatycznych, które 
rozwijają, które obsługują lub nad 
którymi sprawują kontrolę.

Or. en

Poprawka 230
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają wysoki 
poziom bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na swoim terytorium 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie zapewniają wysoki 
poziom bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na swoim terytorium 
zgodnie z Kartą praw podstawowych UE i 
z niniejszą dyrektywą.

Or. es

Uzasadnienie

Zakres uznania udzielony państwom członkowskim w zakresie bezpieczeństwa musi być 
podrzędny wobec poszanowania praw uznanych w Karcie praw podstawowych UE, a 
mianowicie, lecz nie tylko, prawa do poszanowania życia prywatnego i komunikowania się, 
prawa do ochrony danych osobowych, wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
prawa do skutecznego środka odwoławczego.

Poprawka 231
Christian Ehler, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają wysoki 
poziom bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na swoim terytorium 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie zapewniają trwały, 
nieprzerwanie wysoki poziom 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na swoim terytorium 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 232
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Odpowiedzialność podmiotów 

gospodarczych
Podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 3 
jest odpowiedzialny za wszelkie 
bezpośrednie szkody wyrządzone 
jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej 
wskutek niewywiązania się z zobowiązań 
wynikających z niniejszej dyrektywy, jeśli 
szkody te spowodowane są błędem lub 
zaniedbaniem z jego strony.

Or. en

Poprawka 233
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Państwa członkowskie mogą zwrócić 
się do Europejskiej Agencji ds. 



PE523.040v01-00 70/132 AM\1009437PL.doc

PL

Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA) o pomoc w opracowywaniu 
krajowych strategii w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
krajowych planów współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji na 
podstawie wspólnej minimalnej strategii w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji 
oraz projektu współpracy.

Or. en

Poprawka 234
Hans-Peter Martin

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 
właściwy organ krajowy ds. 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych („właściwy organ”), 
który nie jest częścią tajnych służb ani nie 
jest tożsamy w całości lub częściowo z 
takimi służbami pod względem 
pracowników lub infrastruktury.

Or. de

Poprawka 235
Amelia Andersdotter

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 
właściwy organ krajowy ds. 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych wykorzystywanych na 
rynku wewnętrznym („właściwy organ”).
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Or. en

Poprawka 236
Francisco Sosa Wagner

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. Właściwe organy obowiązkowo
konsultują się z organami ochrony danych
i współpracują w stosownych przypadkach 
z odpowiednimi krajowymi organami 
ścigania i z organami.

Or. es

Uzasadnienie

Istnienie jednego właściwego organu odpowiedzialnego za pełnienie funkcji kontrolnej na 
szczeblu krajowym bez współpracy z innym organem odgrywającym rolę przeciwwagi nie 
prowadzi do równowagi między ochroną bezpieczeństwa a ochroną wolności.

Poprawka 237
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
zespół reagowania na incydenty 
komputerowe (zwany dalej „CERT”), 
odpowiedzialny za postępowanie w 
przypadku wystąpienia incydentów i 
zagrożeń według jasno określonej 
procedury, która jest zgodna z wymogami 
określonymi w załączniku I pkt 1. CERT 
może zostać ustanowiony w ramach 
właściwego organu.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
zespół reagowania na incydenty 
komputerowe (zwany dalej „CERT”), 
odpowiedzialny za postępowanie w 
przypadku wystąpienia incydentów i 
zagrożeń według jasno określonej 
procedury, która jest zgodna z wymogami 
określonymi w załączniku I pkt 1. CERT 
może zostać ustanowiony w ramach 
właściwego organu ds. bezpieczeństwa 
sieci i informacji lub może zostać 
wyznaczony jako pojedynczy krajowy 
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punkt kontaktowy.

Or. en

Poprawka 238
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
zespół reagowania na incydenty 
komputerowe (zwany dalej „CERT”),
odpowiedzialny za postępowanie w 
przypadku wystąpienia incydentów i 
zagrożeń według jasno określonej 
procedury, która jest zgodna z wymogami 
określonymi w załączniku I pkt 1. CERT 
może zostać ustanowiony w ramach 
właściwego organu.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia
co najmniej jeden zespół reagowania na 
incydenty komputerowe (zwany dalej
„CERT”) lub system kilku CERT,
obejmujący sektory wymienione w 
załączniku II, odpowiedzialne za 
postępowanie w przypadku wystąpienia 
incydentów i zagrożeń według jasno 
określonej procedury, która jest zgodna z 
wymogami określonymi w załączniku I pkt 
1. CERT może zostać ustanowiony w 
ramach właściwego organu.

Or. en

Poprawka 239
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
zespół reagowania na incydenty 
komputerowe (zwany dalej „CERT”), 
odpowiedzialny za postępowanie w 
przypadku wystąpienia incydentów i 
zagrożeń według jasno określonej 
procedury, która jest zgodna z wymogami 
określonymi w załączniku I pkt 1. CERT 
może zostać ustanowiony w ramach 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
co najmniej jeden zespół reagowania na 
incydenty komputerowe (zwany dalej
„CERT”), odpowiedzialny za 
postępowanie w przypadku wystąpienia 
incydentów i zagrożeń według jasno 
określonej procedury, która jest zgodna z 
wymogami określonymi w załączniku I pkt 
1. CERT może zostać ustanowiony w 
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właściwego organu. ramach właściwego organu.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć swobodę ustanawiania więcej niż jednego zespołu 
CERT, np. dla poszczególnych sektorów.

Poprawka 240
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
zespół reagowania na incydenty 
komputerowe (zwany dalej „CERT”), 
odpowiedzialny za postępowanie w 
przypadku wystąpienia incydentów i 
zagrożeń według jasno określonej 
procedury, która jest zgodna z wymogami 
określonymi w załączniku I pkt 1. CERT 
może zostać ustanowiony w ramach 
właściwego organu.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
zespół reagowania na incydenty 
komputerowe w obrębie systemu kontroli 
przemysłowej (zwany dalej „CERT”), 
odpowiedzialny za postępowanie w 
przypadku wystąpienia incydentów i 
zagrożeń według jasno określonej 
procedury, która jest zgodna z wymogami 
określonymi w załączniku I pkt 1. CERT 
może zostać ustanowiony w ramach 
właściwego organu.

Or. en

Poprawka 241
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. CERT działa pod nadzorem właściwego 
organu, który regularnie dokonuje 
przeglądu stosowności jego zasobów, jego
mandatu oraz skuteczności jego procedury 
postępowania w przypadku incydentów.

5. Zespół lub zespoły CERT działają pod 
nadzorem właściwego organu, który 
regularnie dokonuje przeglądu stosowności
ich zasobów, ich mandatu oraz 
skuteczności ich procedury postępowania 
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w przypadku incydentów.

Or. en

Poprawka 242
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) CERT jest uprawniony i zachęcany do 
inicjowania wspólnych ćwiczeń z 
niektórymi CERT, z CERT ze wszystkich 
państw członkowskich oraz z właściwymi 
instytucjami państw trzecich, a także z 
CERT instytucji wielonarodowych i 
międzynarodowych, takich jak NATO czy 
ONZ, oraz do udziału w takich wspólnych 
ćwiczeniach.

Or. en

Poprawka 243
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie mogą zwrócić 
się do Europejskiej Agencji ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(„ENISA”) lub do innych państw 
członkowskich o pomoc w rozwijaniu 
krajowego CERT.

Or. en
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Poprawka 244
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy i Komisja ustanawiają 
sieć („sieć współpracy”) służącą do 
współpracy w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom i incydentom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych.

1. Właściwe organy, Europejska Agencja 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA) i Komisja ustanawiają sieć („sieć 
współpracy”) służącą do współpracy w 
zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i 
incydentom dotyczącym sieci i systemów 
informatycznych.

Or. ro

Poprawka 245
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy i Komisja ustanawiają 
sieć („sieć współpracy”) służącą do 
współpracy w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom i incydentom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych.

1. Właściwe organy i Komisja ustanawiają 
sieć („sieć współpracy”), której 
koordynację zapewnia ENISA, służącą do 
współpracy w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom i incydentom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych.

Or. en

Poprawka 246
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy i Komisja ustanawiają 1. Właściwe organy i Komisja ustanawiają 
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sieć („sieć współpracy”) służącą do 
współpracy w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom i incydentom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych.

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

Or. en

Poprawka 247
Silvia-Adriana Ţicău

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, ENISA a 
właściwymi organami.

Or. ro

Poprawka 248
Ivailo Kalfin

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 właściwymi 
organami oraz, w stosownych 
przypadkach, właściwymi organami 
administracji publicznej i podmiotami 
gospodarczymi. Na żądanie Europejska 
Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (ENISA) wspiera sieć 
współpracy poprzez zapewnianie wiedzy 
specjalistycznej i doradztwa.
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Or. en

Poprawka 249
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 właściwymi 
organami. Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
(ENISA) wspiera sieć współpracy poprzez 
zapewnianie wiedzy specjalistycznej i 
doradztwa.

Or. en

Poprawka 250
Ioannis A. Tsoukalas

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 właściwymi 
organami. Europejska Agencja ds.
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
(ENISA) wspiera sieć współpracy poprzez 
zapewnianie wiedzy specjalistycznej i 
doradztwa.

Or. en

Poprawka 251
Ivailo Kalfin



PE523.040v01-00 78/132 AM\1009437PL.doc

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) W przypadku gdy sieć współpracy 
przekazuje sobie lub ujawnia informacje, 
wczesne ostrzeżenia lub najlepsze praktyki 
pochodzące od podmiotów gospodarczych 
lub organów administracji publicznej, 
taka wymiana lub ujawnienie muszą być 
zgodne z klasyfikacją informacji ustaloną 
ze względu na jej pierwotne źródło 
zgodnie z art. 9 ust. 1. Należy zadbać o to, 
by pierwotne źródło informacji zostało 
powiadomione o wymianie lub ujawnieniu 
informacji, przy czym należy podać, które 
właściwe organy lub podmioty mają zostać 
powiadomione o incydencie, oraz 
potwierdzić, że dana wymiana lub dane 
ujawnienie nie szkodzi uzasadnionym 
interesom źródła.

Or. en

Poprawka 252
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) regularnie publikują na wspólnej stronie 
internetowej niemające poufnego 
charakteru informacje na temat aktualnych 
wczesnych ostrzeżeń i skoordynowanych 
reakcji;

c) regularnie publikują na wspólnej stronie 
internetowej oraz w formie umożliwiającej 
odczyt maszynowy niemające poufnego 
charakteru informacje na temat aktualnych 
wczesnych ostrzeżeń i skoordynowanych 
reakcji;

Or. de

Poprawka 253
Silvia-Adriana Ţicău



AM\1009437PL.doc 79/132 PE523.040v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) regularnie publikują na wspólnej stronie 
internetowej niemające poufnego 
charakteru informacje na temat aktualnych 
wczesnych ostrzeżeń i skoordynowanych 
reakcji;

c) regularnie publikują na wspólnej stronie 
internetowej oraz na stronie ENISA
niemające poufnego charakteru informacje 
na temat aktualnych wczesnych ostrzeżeń i 
skoordynowanych reakcji;

Or. ro

Poprawka 254
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wspólnie omawiają i koordynują 
podejmowane przez siebie środki 
dotyczące wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów, o 
których mowa w art. 14, oraz środki 
dotyczące wdrażania i egzekwowania, o 
których mowa w art. 15. 

Or. en

Uzasadnienie

Odmienne praktyki stosowane przez właściwe organy w odniesieniu do przepisów 
dotyczących zgłaszania i ujawniania incydentów oraz ogólnie do wdrażania i egzekwowania 
niniejszej dyrektywy mogą utrudnić zachowanie zgodności przez podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim. W skrajnym przypadku 
podmioty mogłyby otrzymywać rozbieżne instrukcje od kilku właściwych organów. Należy 
zatem dopilnować, aby właściwe organy w możliwe najwyższym stopniu koordynowały te 
działania.

Poprawka 255
Christian Ehler, Manfred Weber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspólnie omawiają i oceniają, na 
wniosek państwa członkowskiego lub 
Komisji, skuteczność CERT, zwłaszcza w 
przypadku gdy ćwiczenia w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
przeprowadzane są na poziomie unijnym;

e) wspólnie omawiają i oceniają, na 
wniosek państwa członkowskiego lub 
Komisji, skuteczność CERT, zwłaszcza w 
przypadku gdy ćwiczenia w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
przeprowadzane są na poziomie unijnym, a 
także wdrażają środki służące zaradzeniu 
zidentyfikowanym słabym stronom bez 
zbędnej zwłoki;;

Or. en

Poprawka 256
Vicky Ford

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 właściwymi organami 
europejskimi, w szczególności w 
dziedzinach ochrony danych, energetyki, 
transportu, bankowości, obrotu papierami 
wartościowymi i opieki zdrowotnej;

Or. en

Uzasadnienie

Kwestię tę uwzględniono w art. 10 ust. 4.



AM\1009437PL.doc 81/132 PE523.040v01-00

PL

Poprawka 257
Amelia Andersdotter

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 innymi właściwymi 
organami europejskimi, w szczególności w 
dziedzinach ochrony danych, energetyki, 
transportu, bankowości, obrotu papierami 
wartościowymi i opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 258
Christian Ehler, Manfred Weber

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 dochodzenia,
ochrony danych, energetyki, transportu, 
bankowości, obrotu papierami 
wartościowymi i opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 259
Francisco Sosa Wagner
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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 energetyki, 
transportu, bankowości, obrotu papierami 
wartościowymi i opieki zdrowotnej;

Or. es

Uzasadnienie

Stworzenie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa musi zostać zrównoważone 
obowiązkową interwencją organów ochrony danych. Należy wprowadzić osobną literę 
poświęconą takiej współpracy.

Poprawka 260
Ivailo Kalfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wspólnie omawiają i uzgadniają 
wspólną wykładnię, spójne stosowanie i 
harmonijne wdrażanie w Unii 
postanowień rozdziału IV;

Or. en

Poprawka 261
Francisco Sosa Wagner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) obowiązkowo współpracują z 
krajowymi organami ochrony danych i z 
Europejskim Inspektorem Ochrony 
Danych;

Or. es

Uzasadnienie

Stworzenie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa musi zostać zrównoważone 
obowiązkową interwencją organów ochrony danych.

Poprawka 262
Christian Ehler, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera i – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Organy ds. bezpieczeństwa sieci i 
informacji zachęca się do udziału w 
badaniach dotyczących bezpieczeństwa 
oraz w innych stosownych programach 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 263
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W stosownych przypadkach do udziału 
w działaniach sieci współpracy, o której 
mowa w ust. 3 lit. a), g), h) i i), można 
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zaprosić podmioty gospodarcze.

Or. en

Poprawka 264
Silvia-Adriana Ţicău

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 
właściwymi organami, ENISA 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. ro

Poprawka 265
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 266
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Wymiana szczególnie chronionych i 
poufnych informacji w ramach sieci 
współpracy odbywa się za pośrednictwem 
bezpiecznej infrastruktury.

1) Wymiana szczególnie chronionych i 
poufnych informacji w ramach sieci 
współpracy odbywa się za pośrednictwem 
bezpiecznej infrastruktury. Państwa 
członkowskie zapewniają, że szczególnie 
chronione lub tajne informacje 
przekazane przez inne państwa lub 
Komisję nie będą ujawniane państwom 
trzecim lub wykorzystywane niezgodnie z 
celem, na przykład do działań tajnych 
służb bądź podejmowania decyzji 
gospodarczych.

Or. de

Poprawka 267
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wymiana szczególnie chronionych i 
poufnych informacji w ramach sieci 
współpracy odbywa się za pośrednictwem 
bezpiecznej infrastruktury.

1. Wymiana szczególnie chronionych i 
poufnych informacji w ramach sieci 
współpracy odbywa się za pośrednictwem 
bezpiecznej infrastruktury obsługiwanej 
pod nadzorem ENISA.

Or. en

Poprawka 268
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ciągu pięciu lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie dopilnowują, by kryteria, o 
których mowa w ust. 2 zostały spełnione;
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Or. ro

Poprawka 269
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

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 właściwe 
organy lub Komisja, przy zapewnieniu 
koordynacji przez ENISA, wydają 
wczesne ostrzeżenia dotyczące zagrożeń i 
incydentów, które spełniają co najmniej 
jeden z następujących warunków:

Or. en

Poprawka 270
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

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

Or. en

Poprawka 271
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ich skala szybko rośnie lub może szybko 
wzrosnąć;

a) ich skala szybko rośnie lub może szybko 
wzrosnąć i dotyczy lub może dotyczyć 
więcej niż jednego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Sam fakt szybko rosnącej skali nie jest jeszcze wskaźnikiem pozwalającym stwierdzić, czy 
dana kwestia ma znaczenie dla sieci współpracy. Jeśli daną kwestią mogą się zająć organy w 
jednym państwie członkowskim, a jej skutki dla pozostałych państw członkowskich nie są 
prawdopodobne, wówczas wczesne ostrzeżenie dla całej sieci nie wydaje się stosowne.

Poprawka 272
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) mają one wpływ lub mogą mieć wpływ 
na więcej niż jedno państwo członkowskie.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie z lit. a).

Poprawka 273
Jean-Pierre Audy

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 

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

ich posiadaniu, które mogą być przydatne 
do oceny zagrożenia lub incydentu, jeżeli
sytuacja jest na tyle poważna, że jest to 
wymagane. Komisja jest odpowiedzialna 
za ocenę powagi sytuacji dla celów 
stosowania niniejszego przepisu.

Or. fr

Uzasadnienie

Systematyczne powiadamianie o incydentach nie jest konieczne. Ważne jest, aby Komisja 
oceniła powagi sytuacji.

Poprawka 274
Jürgen Creutzmann

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 
właściwe organy i Komisja przekazują 
wszelkie stosowne informacje będące w 
ich posiadaniu, które mogą być przydatne 
do oceny zagrożenia lub incydentu. 
Informacje uznane odpowiednio przez 
właściwy organ administracji publicznej 
lub podmiot gospodarczy za niejawne lub 
poufne oraz tożsamość takiego organu lub 
podmiotu podaje się wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do oceny ryzyka lub 
incydentu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podjąć środki sprzyjające zgłaszaniu incydentów i współpracy z organami. Wymaga to 
zaufania ze strony podmiotów gospodarczych, które wzrośnie, jeśli zapewni się anonimowość 
i poufność. Dla przykładu w przypadku wykorzystania przez hakera podatności na zagrożenia 
szeroko stosowanych systemów oprogramowania tożsamość pierwszego podmiotu, którego to 
dotyczy, może nie być istotna, w związku z czym mogłaby być traktowana jako poufna, co z 
kolei zmniejszy negatywne skutki dla tego podmiotu.
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Poprawka 275
Amelia Andersdotter

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 276
Vicky Ford

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, właściwe organy
krajowe nawiążą kontakt z krajowymi 
organami ds. cyberprzestępczości, które 
będą współpracować i prowadzić wymianę 
informacji z działającym przy Europolu
Europejskim Centrum ds. Walki z 
Cyberprzestępczością.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny nawiązać kontakt w pierwszej kolejności z krajowymi organami ds. 
cyberprzestępczości, które powiadomią o sprawie EC3. Dzięki temu powinno być możliwe 
uniknięcie zbędnego powielania zgłoszeń i zapewnienie, że głównym partnerem dla EC3 
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pozostanie krajowy punkt kontaktowy.

Poprawka 277
Jürgen Creutzmann

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 poważnego przestępstwa, 
właściwe organy lub Komisja 
powiadamiają w stosownych przypadkach
działające przy Europolu Europejskie 
Centrum ds. Walki z 
Cyberprzestępczością.

Or. en

Uzasadnienie

Automatyczny obowiązek powiadamiania Europolu miałby zbyt daleko idące następstwa.  
Stosowniejsze wydaje się bardziej ukierunkowane podejście skoncentrowane na poważnych 
sprawach o charakterze przestępczym. Ponadto właściwe organy i Komisja powinny mieć 
pewną swobodę w podejmowaniu decyzji o ewentualnym powiadomieniu Europolu.

Poprawka 278
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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, właściwe organy lub 
Komisja bez zbędnej zwłoki powiadamiają 
działające przy Europolu Europejskie 
Centrum ds. Walki z 
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Cyberprzestępczością.

Or. en

Poprawka 279
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W sytuacji gdy zachodzi podejrzenie, iż 
zagrożenie lub incydent będące 
przedmiotem wczesnego ostrzeżenia 
stanowią poważne zagrożenie lub 
poważny incydent o charakterze 
technicznym transnarodowym, właściwe 
organy lub Komisja powiadamiają o tym 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji.

Or. en

Poprawka 280
Jürgen Creutzmann

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

Kryteria wydają się wystarczająco jasno sformułowane w dyrektywie.
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Poprawka 281
Francisco Sosa Wagner

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. es

Poprawka 282
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, w 
drodze aktów wykonawczych, unijnego 
planu współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji. Takie 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 19 ust. 3.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, w 
drodze aktów wykonawczych, ram 
zapewniających współpracę w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji we 
wszystkich państwach członkowskich.
Takie akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 19 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Trudno będzie osiągnąć porozumienie w sprawie przepisów operacyjnych, w których 
respektowane będą istniejące procedury w państwach członkowskich. Nie wszystkie narzędzia 
i techniki mają zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich ze względu na 
odmienne zagrożenia i różne branże. Bardzie wskazane byłyby ramy (takie jak ramy już 
opracowane dzięki współpracy szeregu państw członkowskich), jako że zapewniłyby 
państwom członkowskim dodatkową elastyczność pozwalającą zachować istniejące struktury 
przy spełnieniu wymogów dyrektywy.
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Poprawka 283
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, w 
drodze aktów wykonawczych, unijnego 
planu współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji. Takie 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 19 ust. 3.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, w 
drodze aktów delegowanych, unijnego 
planu współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji. Takie 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 19 ust. 3.

Or. en

Poprawka 284
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unijny plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji
obejmuje:

2. Unijne ramy współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji
obejmują:

Or. en

Poprawka 285
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Unijny plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 

3. Unijny plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
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przyjmuje się nie później niż jeden rok po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy i 
regularnie poddaje się go przeglądowi.

przyjmuje się nie później niż jeden rok po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy i 
regularnie poddaje się go przeglądowi.
Wyniki każdego przeglądu są 
przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu.

Or. en

Poprawka 286
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

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.
W umowach konieczne jest uwzględnienie 
procedury sprawdzającej, którą stosuje się 
w celu zagwarantowania ochrony danych 
osobowych przekazywanych w ramach 
sieci współpracy. O prowadzeniu 
negocjacji w sprawie umowy informuje się 
Parlament Europejski i zapewnia się 
przejrzystość jej treści.

Or. es

Uzasadnienie

Umowy międzynarodowe zawierane z innymi państwami lub z agencjami bezpieczeństwa 
powinny obowiązkowo uwzględniać instrument kontroli poszanowania praw obywatelskich. 
Ponadto Parlament Europejski powinien sprawować faktyczny nadzór demokratyczny nad 
umowami, a zatem powinien być we właściwym terminie informowany o przebiegu negocjacji 
w sprawie takich umów.
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Poprawka 287
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

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, 
bez ujawniania stronom trzecim danych 
osobowych obywateli UE.

Or. en

Poprawka 288
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

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, zgodnie z 
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obowiązującym ustawodawstwem Unii 
Europejskiej.

Or. ro

Poprawka 289
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kiedy Unia zawiera umowy 
międzynarodowe z państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi, 
przewiduje ona ich udział w określonych 
działaniach sieci współpracy, w 
szczególności w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, bez uszczerbku dla 
możliwości podejmowania nieformalnej 
współpracy międzynarodowej przez sieć 
współpracy. Takie umowy uwzględniają 
potrzebę zapewnienia odpowiedniej 
ochrony danych osobowych, które są 
przekazywane w ramach sieci współpracy.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem propozycji jest włączenie mechanizmu do porozumień międzynarodowych, których 
stroną jest Unia. 

Poprawka 290
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
zastosowanie przez organy administracji 
publicznej i podmioty gospodarcze 
właściwych środków technicznych i 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
zastosowanie przez organy administracji 
publicznej i podmioty gospodarcze, 
zapewniające lub świadczące usługi, o 
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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.

których mowa w art. 3 ust. 8 lit. b) 
niniejszej dyrektywy, 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 291
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

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 

1. Unia Europejska i jej państwa 
członkowskie, organy administracji 
publicznej i podmioty gospodarcze stosują 
właściwe środki techniczne i 
organizacyjne w celu przeciwdziałania 
zagrożeniom, na jakie narażone są sieci i 
systemy informatyczne, które rozwijają 
lub obsługują lub które kontrolują i 
wykorzystują w swoich działaniach.
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 
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oraz minimalizujące wpływ tych 
incydentów na świadczone przez nie 
podstawowe usługi, zapewniając tym 
samym ciągłość usług opartych na tych 
sieciach i systemach informatycznych.

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 292
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

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

Uzasadnienie

W definicji podmiotu gospodarczego uwzględniono już organizacje publiczne.
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Poprawka 293
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

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 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 rozwój technologiczny, 
środki te zapewniają poziom 
bezpieczeństwa stosowny do istniejącego 
zagrożenia. W szczególności należy podjąć
stosowne 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 294
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

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 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
zastosowanie przez organy administracji 
publicznej i podmioty gospodarcze 
właściwych środków technicznych i 
organizacyjnych w celu wykrywania 
zagrożeń, na jakie narażone są 
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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.

kontrolowane i wykorzystywane przez nie 
sieci i systemy informatyczne, oraz 
skutecznego przeciwdziałania takim 
zagrożeniom. 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 295
Ivailo Kalfin

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 
organy administracji publicznej oraz 
podmioty gospodarcze zapewniające lub 
świadczące usługi, o których mowa w art. 
3 ust. 8 lit. b) niniejszej dyrektywy,
zgłaszały właściwym organom incydenty 
mające znaczące konsekwencje dla 
bezpieczeństwa i ciągłości świadczonych 
przez nie usług podstawowych.  Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby zgodność z 
tym wymogiem nie miała wpływu na 
postanowienia art. 9 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy ani nie narażała strony 
zgłaszającej na większą odpowiedzialność 
lub niepotrzebne ryzyko operacyjne lub 
ryzyko związane z bezpieczeństwem.

Or. en
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Poprawka 296
Vicky Ford

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
ustanowiono mechanizmy umożliwiające 
podmiotom gospodarczym zgłaszanie
właściwym organom incydentów mających
znaczące konsekwencje dla 
bezpieczeństwa świadczonych przez nie 
usług podstawowych.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek zgłaszania incydentów mógłby doprowadzić do niepożądanych w skutkach zachęt 
dla przedsiębiorstw do wyszukiwania incydentów i zajmowania się nimi oraz doprowadzić –
zamiast do pełnowymiarowej zmiany zachowania – do kultury przestrzegania prawa 
polegającej na „odhaczaniu” spełnionych wymogów. Bardziej wskazane byłoby zatem 
podejście oparte na dobrowolności, zgodnie z którym podmioty gospodarcze zachęca się do 
zgłaszania incydentów.

Poprawka 297
Jürgen Creutzmann

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 
organy administracji publicznej oraz 
podmioty gospodarcze zgłaszały 
właściwym organom – w państwie 
członkowskim, w którym dotyczy to usług 
podstawowych – incydenty mające 
znaczące konsekwencje dla 
bezpieczeństwa lub ciągłości
świadczonych przez nie usług 
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podstawowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, który właściwy organ powinien otrzymywać zgłoszenia. Ponadto tekst 
dostosowuje się do wytycznych ENISA w sprawie zgłaszania incydentów.

Poprawka 298
Christian Ehler, Manfred Weber

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 
organy administracji publicznej oraz 
podmioty gospodarcze zgłaszały 
właściwym organom w pełnym zakresie i 
bez zbędnej zwłoki incydenty mające
znaczące konsekwencje dla 
bezpieczeństwa świadczonych przez nie 
usług podstawowych.

Or. en

Poprawka 299
Amelia Andersdotter

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 
organy administracji publicznej oraz 
podmioty gospodarcze zgłaszały 
właściwym organom incydenty mające 
konsekwencje dla bezpieczeństwa 
świadczonych przez nie usług 
podstawowych.
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Or. en

Poprawka 300
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organy administracji publicznej oraz 
podmioty gospodarcze, o których mowa w 
art. 3 ust. 8 lit. a) niniejszej dyrektywy, 
powinny zgłaszać incydenty na zasadzie 
dobrowolności oraz w razie wystąpienia 
poważnego incydentu, zakłócenia lub 
zagrożenia w ich sieci lub systemie.

Or. en

Poprawka 301
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Pojedyncze punkty kontaktowe lub 
właściwe organy krajowe w możliwe 
krótkim terminie zdają sprawę 
właściwemu organowi administracji 
publicznej lub podmiotowi 
gospodarczemu, który zgłosił incydent, o 
podjętych decyzjach lub zaleceniach, jak 
również o powiadomieniu wszelkich stron 
trzecich oraz o protokołach dotyczących 
bezpieczeństwa i poufności regulujących 
wymianę informacji.

Or. en
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Poprawka 302
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wymogi zawarte w ust. 1 i 2 stosuje się 
do wszystkich podmiotów gospodarczych
świadczących usługi w obrębie Unii 
Europejskiej.

3. Wymogi zawarte w ust. 1 i 2 stosuje się 
do wszystkich podmiotów publicznych i
gospodarczych, o których mowa w art. 3 
ust. 8 lit. b), które świadczą usługi w 
obrębie Unii Europejskiej. Podmioty te 
zgłaszają incydenty, o których mowa w 
ust. 1 i 2, pojedynczemu punktowi 
kontaktowemu w państwie członkowskim, 
w którym incydent dotyczy usługi 
podstawowej. W przypadku gdy incydent 
dotyczy więcej niż jednej usługi 
podstawowej, pojedynczy punkt 
kontaktowy, który otrzymał zgłoszenie, 
ostrzega – na podstawie informacji 
przekazanej przez pierwotne źródło –
pozostałe pojedyncze punkty kontaktowe, 
których to dotyczy, za pośrednictwem 
wzajemnych uprzednio ustalonych 
protokołów dotyczących poufności i 
bezpieczeństwa. Pierwotne źródło 
informacji powinno zostać możliwie 
szybko powiadomione, które pozostałe 
pojedynczy punkty kontaktowe zostały 
poinformowane o incydencie, jak również 
o wszelkich podjętych krokach, wynikach 
lub wszelkich informacjach mających 
znaczenie dla incydentu.

Or. en

Poprawka 303
Christian Ehler, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wymogi zawarte w ust. 1 i 2 stosuje się 
do wszystkich podmiotów gospodarczych 
świadczących usługi w obrębie Unii 
Europejskiej.

3. Wymogi zawarte w ust. 1 i 2 stosuje się 
do wszystkich podmiotów gospodarczych 
świadczących usługi w obrębie Unii 
Europejskiej. Organy administracji 
publicznej oraz podmioty gospodarcze 
powinny zapewniać ujawnianie informacji 
dostosowane do ich szczególnej sytuacji.

Or. en

Poprawka 304
Ivailo Kalfin

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. W przypadku gdy właściwy organ 
uznaje, że interes publiczny związany z 
ujawnieniem incydentu przewyższa 
ewentualne szkody związane z utratą 
reputacji oraz szkody handlowe danego 
organu administracji publicznej lub 
podmiotu gospodarczego, może on podać 
informację o incydencie do wiadomości 
publicznej lub zobowiązać do tego organy 
administracji publicznej lub podmioty 
gospodarcze. Organy administracji oraz 
podmioty mają prawo zwrócić się do 
właściwego organu w sprawie ustalenia, 
czy ujawnienie incydentu jest właściwe, 
przed podjęciem takiej decyzji. Państwa 
członkowskie powinny w każdym 
przypadku unikać ujawniania poufnych 
informacji handlowych. Raz do roku
przekazują one sieci współpracy 
sprawozdanie podsumowujące otrzymane 
zgłoszenia i działania podjęte zgodnie 
z niniejszym ustępem.

Or. en
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Poprawka 305
Vicky Ford

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. 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. W przypadku incydentów 
zgłaszanych sieci współpracy, o której 
mowa w art. 8, pozostałe właściwe organy 
krajowe nie podają do wiadomości 
publicznej żadnych uzyskanych informacji 
na temat zagrożeń lub incydentów bez 
zgody właściwego organu zgłaszającego.

Or. en

Poprawka 306
Amelia Andersdotter

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 

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. W szczególnosci właściwy 
organ dopilnowuje, aby członkowie 
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podsumowujące otrzymane zgłoszenia 
i działania podjęte zgodnie z niniejszym 
ustępem.

społeczeństwa mogli ograniczyć 
zagrożenia, na które są narażeni w 
związku z wystąpieniem jakiegokolwiek 
incydentu zagrażającego bezpieczeństwu 
w ramach usługi świadczonej przez organ 
publiczny lub podmiot gospodarczy. Raz 
do roku właściwy organ przekazuje sieci 
współpracy sprawozdanie podsumowujące 
otrzymane zgłoszenia i działania podjęte 
zgodnie z niniejszym ustępem.

Or. en

Poprawka 307
Jürgen Creutzmann

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. W przypadku gdy właściwy organ 
uznaje, że ujawnienie incydentu leży w 
interesie publicznym i że interes ten 
przewyższa wszelkie sporne interesy 
danego organu administracji publicznej 
lub podmiotu gospodarczego, może on –
po zasięgnięciu opinii danego organu 
administracji publicznej lub podmiotu 
gospodarczego, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Ważna jest uprzednia konsultacja i ocena interesu publicznego i interesu danych podmiotów. 
Uzyskane dodatkowe informacje pozwoliłyby właściwemu organowi właściwe ocenić, czy 
ujawnienie jest konieczne i czy pozwoliłoby organom administracji publicznej i podmiotom 
gospodarczym, których to dotyczy, na przygotowanie się do stawienia czoła skutkom, jakie 
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takie ujawnienie może wywrzeć na świadczone przez nich usługi, niezależnie od tego, czy 
byłyby to na przykład incydenty zagrażające bezpieczeństwu spowodowane ujawnieniem 
słabych stron, czy też potencjalne skutki dotyczące reputacji.

Poprawka 308
Christian Ehler, Manfred Weber

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. 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. Co sześć miesięcy właściwy 
organ przekazuje sieci współpracy 
sprawozdanie podsumowujące otrzymane 
zgłoszenia i działania podjęte zgodnie 
z niniejszym ustępem.

Or. en

Poprawka 309
Francisco Sosa Wagner

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 

4. W przypadku gdy właściwy organ 
uznaje, że ujawnienie incydentu leży w 
interesie publicznym, jest on zobligowany 
do podania informacji o incydencie do 
wiadomości publicznej lub do
zobowiązania do tego organów
administracji publicznej lub podmiotów 
gospodarczych. Raz do roku właściwy 
organ przekazuje sieci współpracy 
sprawozdanie podsumowujące otrzymane 
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ustępem. zgłoszenia i działania podjęte zgodnie 
z niniejszym ustępem.

Or. es

Uzasadnienie

Informowanie obywateli o jakimkolwiek incydencie związanym z interesem publicznym 
powinno mieć charakter obowiązkowy, a jednocześnie należy przewidzieć odpowiednie 
ograniczenia umożliwiające prowadzenie działań w związku z bieżącymi incydentami. Chodzi 
tu o zastosowanie zasady przejrzystości i zapewnienie przeciwwagi, aby uprawnienia 
dotyczące danych osobowych, które obywatele udostępniają organom krajowym, było 
bardziej zrównoważone.

Poprawka 310
Christian Ehler, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty gospodarcze zachęca się nie 
tylko do zgłaszania incydentów 
właściwemu organowi, lecz również do 
ogłaszania incydentów polegającego na 
ich uwzględnianiu w swoich 
sprawozdaniach finansowych (na zasadzie 
dobrowolności).

Or. en

Uzasadnienie

Incydenty cybernetyczne mogą wiązać się z dużymi stratami finansowymi oraz ze znacznymi 
kosztami. Akcjonariusze i inwestorzy powinni być informowani o konsekwencjach tych 
incydentów. Zachęcając przedsiębiorstwa do podawania do wiadomości publicznej 
incydentów cybernetycznych na zasadzie dobrowolności, można stymulować międzysektorową 
dyskusję na temat prawdopodobieństwa wystąpienia incydentów w przyszłości, wielkości 
takich zagrożeń, jak również słuszności działań zapobiegawczych podjętych w celu 
ograniczenia przypadków naruszania bezpieczeństwa cybernetycznego.

Poprawka 311
Vicky Ford
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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 312
Amelia Andersdotter

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 313
Jürgen Creutzmann

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 

skreślony
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dotyczące okoliczności, w których organy 
administracji publicznej i podmioty 
gospodarcze są zobowiązane do zgłaszania 
incydentów.

Or. en

Uzasadnienie

Okoliczności, w których organy administracji publicznej i podmioty gospodarcze są 
zobowiązane do zgłaszania incydentów, powinny opierać się wyłącznie na akcie delegowanym 
Komisji, o którym mowa w poprzednim ustępie. W przeciwnym razie podmioty świadczące 
usługi międzysektorowe czy nawet ogólnoeuropejskie mogłyby otrzymywać rozbieżne 
instrukcje lub wytyczne i mogłyby teoretycznie być zobowiązane do zgłaszania tego samego 
incydentu w jednym państwie członkowskim, a w innym – nie.

Poprawka 314
Amelia Andersdotter

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 315
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Z zastrzeżeniem wszelkich aktów 6. Właściwe organy lub pojedyncze punkty 
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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.

kontaktowe przyjmują wytyczne dotyczące 
okoliczności, w których podmioty 
gospodarcze są zobowiązane do zgłaszania 
incydentów.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na usunięcie wzmianki o aktach delegowanych wyraźnie konieczne będzie 
opracowanie wytycznych w celu określenia, kiedy podmioty gospodarcze są zobowiązane do 
zgłaszania incydentów, tak aby było to jasne dla przedsiębiorstw.

Poprawka 316
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do określenia 
– w drodze aktów wykonawczych –
formatów i procedur mających 
zastosowanie do celów ust. 2. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 19 ust. 3.

skreślony

Or. en

Poprawka 317
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do określenia 
– w drodze aktów wykonawczych –

skreślony
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formatów i procedur mających 
zastosowanie do celów ust. 2. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 19 ust. 3.

Or. en

Poprawka 318
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Ustępów 1 i 2 nie stosuje się w 
odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw 
określonych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w 
sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw35.

skreślony

__________________
35 Dz.U. L 124 z 20.05.03, s. 36.

Or. en

Poprawka 319
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Ustępów 1 i 2 nie stosuje się w 
odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw 
określonych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w 
sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw35.

8. Ustępów 1 i 2 nie stosuje się w 
odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP określonych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w 
sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw35.

__________________ __________________
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35 Dz.U. L 124 z 20.05.03, s. 36. 35 Dz.U. L 124 z 20.05.03, s. 36.

Or. en

Poprawka 320
Amelia Andersdotter

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. Właściwe organy badają przypadki
niewypełniania zobowiązań wynikających 
z niniejszej dyrektywy oraz ich wpływ na 
bezpieczeństwo sieci i systemów 
informatycznych.

Or. en

Poprawka 321
Jürgen Creutzmann

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 wszelkie uprawnienia 
niezbędne do zapewnienia wypełniania
przez organy administracji publicznej lub 
podmioty gospodarcze zobowiązań 
ciążących na nich na mocy art. 14 oraz ich 
wpływu na bezpieczeństwo sieci i 
systemów informatycznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny podjąć decyzję o tym, jakie uprawnienia powinny mieć 
właściwe organy, aby zapewnić zgodność z przepisami.

Poprawka 322
Ivailo Kalfin

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 tego audytu właściwemu 
organowi.

skreślony

Or. en

Poprawka 323
András Gyürk

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 tego audytu właściwemu 
organowi.

b) wykazania skutecznego wdrożenia 
strategii (ocenianego na podstawie 
bieżącego stosowania globalnych 
najlepszych praktyk przemysłowych) za 
pomocą stosownych środków, w 
szczególności przez udostępnienie
właściwemu organowi lub pojedynczemu 
punktowi kontaktowemu wyników audytu 
bezpieczeństwa przeprowadzonego przez 
upoważnionego przedstawiciela 
wewnętrznego lub wykwalifikowanego 
audytora zewnętrznego.

Or. en
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Poprawka 324
Jürgen Creutzmann

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 tego audytu właściwemu 
organowi.

b) w przypadku gdy informacje 
przekazane zgodnie z lit. a) niniejszego 
ustępu nie są jednoznaczne – poddania się 
audytowi bezpieczeństwa 
przeprowadzonemu przez 
wykwalifikowany niezależny podmiot lub 
organ krajowy oraz udostępnienia 
wyników tego audytu właściwemu 
organowi.

Or. en

Uzasadnienie

Audyty bezpieczeństwa nie powinny być przeprowadzane same dla siebie, lecz wyłącznie w 
przypadku gdy organ administracji publicznej lub podmiot gospodarczy nie przekaże 
przekonujących informacji na temat stanu bezpieczeństwa jego sieci i systemów 
informatycznych.

Poprawka 325
Jürgen Creutzmann

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.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Ustęp nie jest już konieczny, jako że w ust. 1 proponuje się powierzenie właściwym organom 
„wszelkich uprawnień niezbędnych do zapewnienia wywiązania się z zobowiązań […]”, co 
może pociągać za sobą wiążące instrukcje lub też nie.

Poprawka 326
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 uprawnienia do 
wydawania wiążących instrukcji dla 
podmiotów gospodarczych i organów 
administracji publicznej oraz do 
wydawania przepisów dotyczących 
zobowiązań prawnych i zobowiązań 
związanych z odpowiedzialnością, 
zwłaszcza wówczas, gdy podejście oparte 
na dobrowolności okazuje się 
nieskuteczne.

Or. en

Poprawka 327
Amelia Andersdotter

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.

skreślony

Or. en



PE523.040v01-00 118/132 AM\1009437PL.doc

PL

Poprawka 328
Jürgen Creutzmann

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 mogą – po 
powiadomieniu zainteresowanego organu 
administracji publicznej lub podmiotu 
gospodarczego – zgłosić organom ścigania 
poważne incydenty, które mogą mieć 
charakter przestępczy.

Or. en

Uzasadnienie

Poważne incydenty o charakterze przestępczym powinny być zgłaszane organom ścigania, 
natomiast zainteresowane przedsiębiorstwa należy o tym poinformować, tak aby mogły się 
przygotować na ewentualne konsekwencje, jakie może to dla nich mieć. Ponadto jako że 
termin „poważne incydenty, które mogą mieć charakter przestępczy” może być 
interpretowany odmiennie w różnych państwach członkowskich oraz w celu zapewnienia 
właściwym organom niezbędnego marginesu swobody w ocenie incydentów, wyraz 
„zgłaszają” zastępuje się wyrażeniem „mogą […] zgłosić”.

Poprawka 329
András Gyürk

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. Bez uszczerbku dla mającego 
zastosowanie prawa o ochronie danych 
oraz w pełnym porozumieniu z 
odpowiednimi administratorami danych i 
podmiotami przetwarzającymi dane, w 
przypadku incydentów prowadzących do 
naruszeń danych osobowych właściwe 
organy i pojedyncze punkty kontaktowe
działają w ścisłej współpracy z organami 
ochrony danych osobowych.
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Or. en

Poprawka 330
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia spójnego wdrażania 
art. 14 ust. 1 państwa członkowskie 
wspierają stosowanie norm lub 
specyfikacji mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa sieci i informacji.

1. W celu zapewnienia spójnego wdrażania 
art. 14 ust. 1 państwa członkowskie, nie 
zalecając stosowania określonej 
technologii, wspierają stosowanie
interoperacyjnych norm lub specyfikacji 
mających znaczenie dla bezpieczeństwa 
sieci i informacji. Takie normy lub 
specyfikacje uwzględniają w stosownych 
przypadkach równoważne normy lub 
specyfikacje międzynarodowe lub 
ogólnoświatowe.

Or. en

Poprawka 331
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia spójnego wdrażania 
art. 14 ust. 1 państwa członkowskie 
wspierają stosowanie norm lub 
specyfikacji mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa sieci i informacji.

1. W celu zapewnienia spójnego wdrażania 
art. 14 ust. 1 państwa członkowskie, nie 
zalecając stosowania określonej 
technologii, wspierają stosowanie
otwartych i interoperacyjnych norm lub 
specyfikacji międzynarodowych mających 
znaczenie dla bezpieczeństwa sieci 
i informacji.

Or. en
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Poprawka 332
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia spójnego wdrażania 
art. 14 ust. 1 państwa członkowskie 
wspierają stosowanie norm lub 
specyfikacji mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa sieci i informacji.

1. W celu zapewnienia spójnego wdrażania 
art. 14 ust. 1 państwa członkowskie 
wspierają stosowanie otwartych norm lub 
specyfikacji mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
zapewniają zgodność tych norm z 
istniejącym prawodawstwem Unii.

Or. en

Poprawka 333
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia spójnego wdrażania 
art. 14 ust. 1 państwa członkowskie 
wspierają stosowanie norm lub 
specyfikacji mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa sieci i informacji.

1. W celu zapewnienia spójnego wdrażania 
art. 14 ust. 1 państwa członkowskie 
wspierają stosowanie europejskich i 
międzynarodowych norm lub specyfikacji 
mających znaczenie dla bezpieczeństwa 
sieci i informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy w możliwie największym stopniu dążyć do uniknięcia stosowania odmiennych norm 
krajowych, aby zapewnić równe warunki działania i porównywalne wymogi prawne we 
wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka 334
Vicky Ford
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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.

2. Grupa zadaniowa prowadzona przez 
branżę sporządza z pomocą Komisji wykaz 
norm lub specyfikacji, o których mowa w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 335
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy o sankcjach mających 
zastosowanie, gdy naruszone zostaną 
krajowe przepisy przyjęte na podstawie 
niniejszej dyrektywy, i stosują wszelkie 
niezbędne środki, aby zapewnić ich 
wykonanie. Przewidziane sankcje muszą 
być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Najpóźniej w dniu, w 
którym przypada termin transpozycji 
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
tych przepisach, a następnie niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszelkich zmianach 
mających wpływ na te przepisy.

1. Komisja Europejska przedstawi 
wniosek mający na celu ustanowienie 
minimalnych kryteriów w ramach systemu 
sankcji mających zastosowanie, gdy 
naruszone zostaną krajowe przepisy 
przyjęte na podstawie niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie 
podejmują wszelkie niezbędne środki w 
celu zadbania o to, by:

Or. es

Uzasadnienie

Minimalne kryteria należy zharmonizować, aby uniknąć powstania braku równowagi 
ekonomicznej i zakłóceń konkurencji lub, w pewnych sytuacjach, stworzenia zagrożenia dla 
bezpieczeństwa niektórych państw członkowskich dysponujących minimalnymi wymogami w 
zakresie sankcji.
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Poprawka 336
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy o sankcjach mających 
zastosowanie, gdy naruszone zostaną 
krajowe przepisy przyjęte na podstawie 
niniejszej dyrektywy, i stosują wszelkie 
niezbędne środki, aby zapewnić ich 
wykonanie. Przewidziane sankcje muszą 
być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Najpóźniej w dniu, w 
którym przypada termin transpozycji 
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
tych przepisach, a następnie niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszelkich zmianach 
mających wpływ na te przepisy.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy o sankcjach mających 
zastosowanie, gdy wskutek zaniedbania 
lub umyślnie naruszone zostaną krajowe 
przepisy przyjęte na podstawie niniejszej 
dyrektywy, i stosują wszelkie niezbędne 
środki, aby zapewnić ich wykonanie.
Przewidziane sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Najpóźniej w dniu, w którym przypada 
termin transpozycji niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach, a następnie 
niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich 
zmianach mających wpływ na te przepisy.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że sankcje można stosować wyłącznie w związku z naruszeniami, w 
przypadku których podmioty gospodarcze nie podjęły wszelkich środków, których podjęcia 
mozna by od nich racjonalnie oczekiwać. Podmioty gospodarcze mogłyby w przeciwnym razie 
zniechęcić się do zgłaszania incydentów.

Poprawka 337
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
sankcje, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, nakłada się 
wyłącznie wówczas, gdy podmioty 
gospodarcze i organy administracji 
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publicznej ze względu na duże 
zaniedbania lub umyślnie nie wywiązują 
się z zobowiązań wynikających z rozdziału 
IV.

Or. en

Poprawka 338
Silvia-Adriana Ţicău

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, art. 10 ust. 5 i art. 14 ust. 5, 
powierza się Komisji na okres 5 lat od 
[OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive]. 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. ro

Poprawka 339
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 10 
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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 tego okresu pięciu 
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.

ust. 5 i art. 14 ust. 5, powierza się Komisji.
Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem tego okresu pięciu 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 340
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 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 
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.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w 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 
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.

Or. en

Poprawka 341
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5
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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. 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.

Or. en

Poprawka 342
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje okresowego przeglądu 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy 
i składa Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdania na ten temat.
Pierwsze sprawozdanie należy przedłożyć 
nie później niż trzy lata po dacie 
transpozycji, o której mowa w art. 21. W 
tym celu Komisja może zwrócić się do 
państw członkowskich o bezzwłoczne 
dostarczenie informacji.

Komisja dokonuje okresowego przeglądu 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy 
i składa Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdania na ten temat.
Przegląd powinien być przede wszystkim 
ukierunkowany na postanowienia 
załącznika II, w szczególności 
postanowienia dotyczące technologii 
będących podstawą internetu. Pierwsze 
sprawozdanie należy przedłożyć nie 
później niż dwa lata po dacie transpozycji, 
o której mowa w art. 21. W tym celu 
Komisja może zwrócić się do państw 
członkowskich o bezzwłoczne dostarczenie 
informacji.

W przeglądzie należy również ocenić 
dobrowolne zachęty dla spółek 
notowanych na giełdzie określonych w 
niniejszej dyrektywie. Skuteczność tego 



PE523.040v01-00 126/132 AM\1009437PL.doc

PL

podejścia opartego na dobrowolności ma 
być oceniana przez właściwy organ 
krajowy co dwa lata. Wyniki należy 
niezwłocznie przekazywać Komisji 
Europejskiej. Gdyby podejście oparte na 
dobrowolności służące ochronie interesów 
konsumentów i inwestorów okazało się 
niewystarczające, państwa członkowskie 
wprowadzą obowiązki prawne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy regularnie dokonywać przeglądu załącznika II i redagować go, tak aby na bieżąco 
uwzględniał zmieniające się zagrożenia i warunki w dziedzinie bezpieczeństwa 
cybernetycznego. 

Poprawka 343
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja dokonuje okresowego przeglądu 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy 
i składa Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdania na ten temat. 
Pierwsze sprawozdanie należy przedłożyć 
nie później niż trzy lata po dacie 
transpozycji, o której mowa w art. 21. W 
tym celu Komisja może zwrócić się do 
państw członkowskich o bezzwłoczne 
dostarczenie informacji.

Co trzy lata Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy 
i składa Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdania na ten temat. 
Pierwsze sprawozdanie należy przedłożyć 
nie później niż trzy lata po dacie 
transpozycji, o której mowa w art. 21.W 
tym celu Komisja może zwrócić się do 
państw członkowskich o bezzwłoczne 
dostarczenie informacji.

Or. ro

Poprawka 344
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Biura CERT oraz wspierające systemy 
informatyczne są zlokalizowane w 
bezpiecznych miejscach.

c) Biura CERT oraz wspierające systemy 
informatyczne są zlokalizowane w 
bezpiecznych miejscach z zabezpieczonymi 
sieciowymi systemami informatycznymi.

Or. en

Poprawka 345
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– monitorowanie incydentów na poziomie 
krajowym;

– wykrywanie i monitorowanie incydentów 
na poziomie krajowym;

Or. en

Poprawka 346
Christian Ehler, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – nagłówek 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz podmiotów gospodarczych Wykaz podmiotów gospodarczych –
niniejszy wykaz nie jest wyczerpujący i 
będzie podlegał przeglądowi co dwa lata :

Or. en

Poprawka 347
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – nagłówek 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz podmiotów gospodarczych Wykaz podmiotów publicznych i 
prywatnych

Or. en

Poprawka 348
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. platformy handlu elektronicznego skreślony

Or. en

Poprawka 349
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. internetowe portale płatnicze skreślony

Or. en

Poprawka 350
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. internetowe portale płatnicze skreślony
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Or. en

Poprawka 351
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. portale społecznościowe skreślony

Or. en

Poprawka 352
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. wyszukiwarki skreślony

Or. en

Poprawka 353
Christian Ehler, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. wyszukiwarki skreślony

Or. en

Poprawka 354
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. usługi chmur obliczeniowych skreślony

Or. en

Poprawka 355
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. usługi chmur obliczeniowych 5. usługi chmur obliczeniowych między 
przedsiębiorstwami a użytkownikami

Or. en

Poprawka 356
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. usługi chmur obliczeniowych 5. usługi chmur obliczeniowych oraz 
przechowywania treści

Or. en

Poprawka 357
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II– ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. technologie informacyjno-
komunikacyjne: usługi chmur 
obliczeniowych między 
przedsiębiorstwami, internetowe portale 
płatnicze

Or. en

Poprawka 358
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. usługi wodne

Or. en

Poprawka 359
Christian Ehler, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. twórcy i producenci sprzętu

Or. en

Poprawka 360
Christian Ehler, Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. twórcy i producenci oprogramowania

Or. en

Poprawka 361
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. sklepy z aplikacjami skreślony

Or. en

Poprawka 362
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. infrastruktura wysokowydajnych 
technologii obliczeniowych

Or. en


