
PA\877128PL.doc PE472.192v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2010/0273(COD)

13.9.2011

PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej ataków na systemy informatyczne i uchylającej decyzję ramową 
Rady 2005/222/WSiSW
(COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

Sprawozdawca: Christian Ehler



PE472.192v01-00 2/9 PA\877128PL.doc

PL

PA_Legam



PA\877128PL.doc 3/9 PE472.192v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zbliżenie przepisów prawa karnego w 
państwach członkowskich w dziedzinie 
ataków na systemy informatyczne oraz 
poprawę współpracy między organami 
sądowymi i innymi właściwymi organami, 
w tym policją i pozostałymi 
wyspecjalizowanymi organami ścigania 
państw członkowskich, Komisją i 
Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji w celu wypracowania 
wspólnego i kompleksowego podejścia 
Unii.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ataki na systemy informatyczne, w 
szczególności ze względu na zagrożenie ze 
strony przestępczości zorganizowanej, są 
coraz bardziej niebezpieczne, narastają 
również obawy o możliwość ataków o 

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

informatycznych w Unii i na świecie, 
narastają również obawy o możliwość 
ataków o charakterze terrorystycznym lub 
mających podłoże polityczne 
ukierunkowanych na systemy 
informatyczne stanowiące element 
infrastruktury krytycznej państw 
członkowskich i Unii. Zagraża to dążeniom 
do zapewnienia bezpieczniejszego 
społeczeństwa informacyjnego oraz 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, dlatego też wymaga 
reakcji na szczeblu Unii Europejskiej i 
międzynarodowym, np. w formie przyjętej 
w 2001 r. Konwencji Rady Europy o 
cyberprzestępczości.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Istnieją dowody wskazujące na 
tendencję do coraz bardziej 
niebezpiecznych i ponawianych ataków na 
wielką skalę przeprowadzanych na 
systemy informatyczne o zasadniczym 
znaczeniu dla państw lub poszczególnych 
funkcji w sektorze publicznym lub 
prywatnym. Tendencji tej towarzyszy w 
coraz szerszym stopniu tworzenie coraz 
bardziej wyrafinowanych narzędzi, z 
których przestępcy mogą korzystać do 
przeprowadzania różnego rodzaju 
cyberataków.

3. Istnieją dowody wskazujące na 
tendencję do coraz bardziej 
niebezpiecznych i ponawianych ataków na 
wielką skalę przeprowadzanych na 
systemy informatyczne o zasadniczym 
znaczeniu dla państw lub poszczególnych 
funkcji w sektorze publicznym lub 
prywatnym. Ataki te mogą powodować 
znaczne szkody w gospodarce zarówno 
przez zakłócanie pracy systemów 
informatycznych i samej łączności, jak i 
przez utratę informacji poufnych 
istotnych z handlowego punktu widzenia.
Innowacyjne MŚP, których działalność 
zależy od poprawnego funkcjonowania i 
dostępności systemów informatycznych, 
lecz które mogą przeznaczyć mniejszą 
ilość zasobów na bezpieczeństwo 
informatyczne, są szczególnie narażone 
na ryzyko. Tendencji tej towarzyszy w 
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coraz szerszym stopniu tworzenie coraz 
bardziej wyrafinowanych narzędzi, z 
których przestępcy mogą korzystać do 
przeprowadzania różnego rodzaju 
cyberataków.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Oprócz przedsiębranych przez państwa 
członkowskie, Unię i sektor prywatny 
środków mających na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa i integralności systemów 
informatycznych oraz zapobieganie 
atakom i minimalizowanie ich skutków,
państwa członkowskie powinny 
przewidzieć kary za ataki na systemy 
informatyczne. Przewidziane kary powinny 
być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W konkluzjach Rady z dnia 27-28 
listopada 2008 r. zaznaczono, że Komisja 
powinna wraz z państwami członkowskimi 
opracować nową strategię, przy 
uwzględnieniu treści Konwencji Rady 
Europy z 2001 r. o cyberprzestępczości. 
Konwencja ta wyznacza prawne ramy 
odniesienia dla zwalczania 

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

cyberprzestępczości, w tym ataków na 
systemy informatyczne. Niniejsza 
dyrektywa uwzględnia właściwe przepisy 
tej konwencji.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze często niewyraźną granicę pomiędzy umyślnym i nieumyślnym dostępem 
(np. automatyczne aktualizacje itp.), poprawka ma na celu doprecyzowanie, że np. działanie 
programu antywirusowego lub narzędzi usuwających wirusy bądź poddawanie kwarantannie 
zainfekowanych urządzeń znajduje się całkowicie poza zakresem dyrektywy. 
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) na korzyść osoby prawnej mającej 
główną siedzibę na terytorium tego 

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

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



PA\877128PL.doc 9/9 PE472.192v01-00

PL

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en


