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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

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

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

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

Poprawki do projektu aktu

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

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

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0521),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0302/2010),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
17 lutego 2011 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i Komisji 
Budżetowej (A7-0000/2011),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 
ustanawiające Unijną Agencję ds.
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 

                                               
1 Dz.U. C 107 z 6.4.2011, s. 58.
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(UNISA)

Or. en

Uzasadnienie
Zmiana nazwy uwydatnia fakt, że przedmiotowe rozporządzenie ustanawia następcę agencji 
ENISA ustanowionej rozporządzeniem nr 460/2004. Zmiana przymiotnika „Europejska” na 
„Unijna” również jest podyktowana przykładem Rady, która dokonuje takiej samej zmiany 
w pozostałej części tekstu.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Łączność i infrastruktura elektroniczna 
oraz usługi elektroniczne są istotnym 
czynnikiem rozwoju gospodarczego 
i społecznego. Spełniają ważną funkcję dla 
społeczeństwa i stały się taki samymi
niezbędnymi usługami jak dostawa energii 
elektrycznej czy wody. Zakłócenia 
w świadczeniu tych usług mogą 
powodować znaczne szkody ekonomiczne, 
co wskazuje na znaczenie środków 
zwiększających ochronę i odporność, 
których celem jest zapewnienie ciągłości 
krytycznych usług. Zapewnienie 
bezpieczeństwa łączności i infrastruktury 
elektronicznej oraz usług elektronicznych, 
w szczególności ich integralności 
i dostępności, stanowi coraz większe 
wyzwanie. Budzi to rosnące obawy 
społeczeństwa, głównie ze względu na
możliwość pojawiania się problemów 
wynikających ze złożoności systemu, 
błędów oraz ataków, które mogą mieć 
konsekwencje dla infrastruktury fizycznej 
wykorzystywanej do świadczenia usług 
krytycznych dla dobrobytu 
Europejczyków.

(1) Łączność i infrastruktura elektroniczna 
oraz usługi elektroniczne są istotnym 
czynnikiem, zarówno pośrednim, jak 
i bezpośrednim, rozwoju gospodarczego 
i społecznego. Spełniają ważną funkcję dla 
społeczeństwa i stały się same w sobie tak 
samo niezbędnymi usługami jak dostawa 
energii elektrycznej czy wody, a ponadto 
istotnie przyczyniają się do dostaw energii 
elektrycznej, wody i innych niezbędnych 
usług. Zakłócenia w świadczeniu tych 
usług mogą powodować znaczne szkody 
ekonomiczne, co wskazuje na znaczenie 
środków zwiększających ochronę 
i odporność, których celem jest 
zapewnienie ciągłości krytycznych usług. 
Zapewnienie bezpieczeństwa łączności 
i infrastruktury elektronicznej oraz usług 
elektronicznych, w szczególności ich 
integralności i dostępności, stanowi coraz 
większe wyzwanie, które dotyczy między 
innymi poszczególnych elementów 
infrastruktury łączności 
i oprogramowania kontrolującego te 
elementy, infrastruktury ogólnie oraz 
usług oferowanych za jej pośrednictwem. 
Budzi to rosnące obawy społeczeństwa, 
głównie ze względu na możliwość 
pojawiania się problemów wynikających 
ze złożoności systemu, błędów oraz 
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ataków, które mogą mieć konsekwencje 
dla infrastruktury fizycznej 
wykorzystywanej do świadczenia usług 
krytycznych dla dobrobytu 
Europejczyków.

Or. en

Uzasadnienie
Zmiany służą lepszemu odzwierciedleniu elementów infrastruktury łączności elektronicznej 
oraz szerszego znaczenia społecznego tej infrastruktury.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przedstawiciele państw członkowskich 
na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 
13 grudnia 2003 r. postanowili, że 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA), która zostanie 
ustanowiona na podstawie wniosku 
przedłożonego przez Komisję, będzie 
miała siedzibę w Grecji w lokalizacji 
ustalonej przez rząd grecki.

(4) Przedstawiciele państw członkowskich 
na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 
13 grudnia 2003 r. postanowili, że 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA), która zostanie 
ustanowiona na podstawie wniosku 
przedłożonego przez Komisję, będzie 
miała siedzibę w Grecji w lokalizacji 
ustalonej przez rząd grecki. Rząd grecki 
ustalił, że ENISA powinna mieć siedzibę 
w Heraklionie na Krecie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uzupełnienie sporządzonego przez Komisję opisu o informację na temat 
tego, jak ustanowiono siedzibę pierwotnej ENISY w Heraklionie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W roku 2004 Parlament Europejski (5) W roku 2004 Parlament Europejski 



PE470.059v01-00 8/79 PR\875732PL.doc

PL

i Rada przyjęły rozporządzenie (WE) nr 
460/2004 ustanawiające Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci 
i Informacji, aby przyczynić się do 
realizacji celów w zakresie zapewnienia 
wysokiego i skutecznego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz rozwijania kultury bezpieczeństwa 
sieci i informacji na rzecz obywateli, 
konsumentów, przedsiębiorstw oraz 
administracji publicznych. W roku 2008 
Parlament Europejski i Rada przyjęły 
rozporządzenie (WE) nr 1007/2008 
przedłużające mandat Agencji do marca 
2012 r.

i Rada przyjęły rozporządzenie (WE) nr 
460/2004 ustanawiające Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci 
i Informacji, aby przyczynić się do 
realizacji celów w zakresie zapewnienia 
wysokiego i skutecznego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz rozwijania kultury bezpieczeństwa 
sieci i informacji na rzecz obywateli, 
konsumentów, przedsiębiorstw oraz 
administracji publicznych. W roku 2008 
Parlament Europejski i Rada przyjęły 
rozporządzenie (WE) nr 1007/2008 
przedłużające mandat Agencji do marca 
2012 r. W roku 2011 Parlament 
Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie 
(WE) nr 580/20111 przedłużające mandat 
Agencji do dnia 13 września 2013 r.
______________
1 Dz.U. L 165 z 24.6.2011, s. 3.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Od czasu utworzenia Agencji 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
sieci i informacji zmieniają się wraz 
z ewolucją technologii, rynku i sytuacji 
społeczno-gospodarczej i są przedmiotem 
pogłębionej refleksji i debaty. W 
odpowiedzi na zmieniające się wyzwania 
Unia zaktualizowała swoje priorytety 
dotyczące polityki bezpieczeństwa sieci 
i informacji w szeregu dokumentów, m.in. 
w komunikacie Komisji z 2006 r. 
w sprawie strategii na rzecz bezpiecznego 
społeczeństwa informacyjnego – „Dialog, 
partnerstwo i przejmowanie inicjatywy”, 
rezolucji Rady z 2007 r. w sprawie strategii 

(6) Od czasu utworzenia Agencji 
wyzwania związane z bezpieczeństwem 
sieci i informacji zmieniają się wraz 
z ewolucją technologii, rynku i sytuacji 
społeczno-gospodarczej i są przedmiotem 
pogłębionej refleksji i debaty. W 
odpowiedzi na zmieniające się wyzwania 
Unia zaktualizowała swoje priorytety 
dotyczące polityki bezpieczeństwa sieci 
i informacji w szeregu dokumentów, m.in. 
w komunikacie Komisji z 2006 r. 
w sprawie strategii na rzecz bezpiecznego 
społeczeństwa informacyjnego – „Dialog, 
partnerstwo i przejmowanie inicjatywy”, 
rezolucji Rady z 2007 r. w sprawie strategii 
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na rzecz bezpiecznego społeczeństwa 
informacyjnego w Europie, komunikacie 
z 2009 r. w sprawie ochrony krytycznej 
infrastruktury informatycznej „Ochrona 
Europy przed zakrojonymi na szeroką 
skalę atakami i zakłóceniami 
cybernetycznymi: zwiększenie gotowości, 
bezpieczeństwa i odporności”, konkluzjach 
prezydencji z konferencji ministerialnej 
w sprawie ochrony krytycznej 
infrastruktury informatycznej (CIIP) oraz 
rezolucji Rady z 2009 r. w sprawie 
wspólnego europejskiego podejścia do 
bezpieczeństwa sieci i informacji. 
Dostrzeżono konieczność 
zmodernizowania i wzmocnienia Agencji, 
aby skutecznie wesprzeć wysiłki instytucji 
europejskich i państw członkowskich 
zmierzające do budowy w Europie 
potencjału umożliwiającego sprostanie 
wyzwaniom związanym 
z bezpieczeństwem sieci i informacji. 
Niedawno Komisja przyjęła europejską 
agendę cyfrową, która jest flagową 
inicjatywą realizowaną w ramach strategii 
„Europa 2020”. Celem tej kompleksowej 
agendy jest wykorzystanie i zwiększanie 
potencjału TIK w celu przełożenia go na 
zrównoważony wzrost i innowacje. 
Zwiększanie zaufania do społeczeństwa 
informacyjnego jest jednym z kluczowych 
celów tej kompleksowej agendy, w ramach 
której zapowiedziano podjęcie przez 
Komisję szeregu działań 
w przedmiotowym obszarze, łącznie
z niniejszym wnioskiem.

na rzecz bezpiecznego społeczeństwa 
informacyjnego w Europie, komunikacie 
z 2009 r. w sprawie ochrony krytycznej 
infrastruktury informatycznej „Ochrona 
Europy przed zakrojonymi na szeroką 
skalę atakami i zakłóceniami 
cybernetycznymi: zwiększenie gotowości, 
bezpieczeństwa i odporności”, konkluzjach 
prezydencji z konferencji ministerialnej 
w sprawie ochrony krytycznej 
infrastruktury informatycznej (CIIP) oraz 
rezolucji Rady z 2009 r. w sprawie 
wspólnego europejskiego podejścia do 
bezpieczeństwa sieci i informacji. 
Dostrzeżono konieczność 
zmodernizowania i wzmocnienia Agencji, 
aby skutecznie wesprzeć wysiłki instytucji 
europejskich, państw członkowskich 
i przemysłu zmierzające do budowy 
w Europie potencjału umożliwiającego 
sprostanie wyzwaniom związanym 
z bezpieczeństwem sieci i informacji. 
Niedawno Komisja przyjęła europejską 
agendę cyfrową, która jest flagową 
inicjatywą realizowaną w ramach strategii 
„Europa 2020”. Celem tej kompleksowej 
agendy jest wykorzystanie i zwiększanie 
potencjału TIK w celu przełożenia go na 
zrównoważony wzrost i innowacje. W 
rezolucji Parlamentu Europejskiego 
z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie Internetu 
szerokopasmowego w Europie: inwestycje 
na rzecz rozwoju opartego na 
technologiach szerokopasmowych1

dodatkowo podkreślono znaczenie 
bezpieczeństwa sieci i informacji.
Zwiększanie zaufania do społeczeństwa 
informacyjnego jest jednym z kluczowych 
celów tej kompleksowej agendy, w ramach 
której zapowiedziano podjęcie przez 
Komisję szeregu działań 
w przedmiotowym obszarze, łącznie 
z niniejszym wnioskiem.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki dotyczące rynku wewnętrznego 
w dziedzinie bezpieczeństwa łączności 
elektronicznej, a także bezpieczeństwa 
sieci i informacji w ogóle, wymagają 
zastosowania przez państwa członkowskie 
i Komisję różnych rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych. Niejednolite stosowanie 
tych wymogów może powodować 
nieskuteczność i tworzyć przeszkody na 
rynku wewnętrznym. Konieczne jest zatem 
stworzenie na poziomie europejskim 
centrum wiedzy specjalistycznej, 
dostarczającego wytycznych 
i udzielającego pomocy w kwestiach 
związanych z bezpieczeństwem sieci 
i informacji, z którego usług będą mogły 
korzystać państwa członkowskie 
i instytucje europejskie. Agencja może 
zaspokajać te potrzeby poprzez osiąganie 
i utrzymywanie wysokiego poziomu 
wiedzy specjalistycznej oraz pomaganie 
państwom członkowskim i Komisji, a 
w rezultacie środowisku przedsiębiorców,
w spełnianiu wymogów prawnych 
i regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

(7) Środki dotyczące rynku wewnętrznego 
w dziedzinie bezpieczeństwa łączności 
elektronicznej, a także bezpieczeństwa 
sieci i informacji w ogóle, wymagają 
zastosowania przez państwa członkowskie 
i instytucje Unii różnych rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych. 
Niejednolite stosowanie tych wymogów 
może powodować nieskuteczność 
i tworzyć przeszkody na rynku 
wewnętrznym. Konieczne jest zatem 
stworzenie na poziomie europejskim 
centrum wiedzy specjalistycznej, 
dostarczającego wytycznych 
i udzielającego pomocy w kwestiach 
związanych z bezpieczeństwem sieci 
i informacji, z którego usług będą mogły 
korzystać państwa członkowskie 
i instytucje Unii. Agencja może zaspokajać 
te potrzeby poprzez osiąganie 
i utrzymywanie wysokiego poziomu 
wiedzy specjalistycznej oraz pomaganie 
państwom członkowskim i instytucjom 
Unii oraz środowisku przedsiębiorców 
w spełnianiu wymogów prawnych 
i regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji, a także poprzez ogólną 
pomoc w unikaniu zbędnych i różniących 
się od siebie wymogów obarczających 
przedsiębiorców dodatkowymi kosztami i 
prowadzących do rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego i tworzenia na nim barier,
przyczyniając się tym samym do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en
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Uzasadnienie

Sformułowanie „instytucje Unii” jest stosowane przez Radę; zastąpienie sformułowania 
„instytucje europejskie” sformułowaniem „instytucje Unii” stanowiłoby ogólną zmianę i nie 
wymagałoby wprowadzania pojedynczych poprawek. Pierwsza zmiana w punkcie 7 
preambuły odzwierciedla to, że tekst dotyczy wszystkich instytucji, a nie tylko Komisji. 
Odniesienie do różniących się od siebie wymogów, kosztów i rozdrobnienia uwydatnia 
znaczenie wkładu, jaki Agencja wnosi do rynku wewnętrznego. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Agencja powinna realizować zadania 
powierzone jej na mocy obecnych
przepisów unijnych w dziedzinie łączności 
elektronicznej oraz przyczyniać się ogólnie 
do poprawy poziomu bezpieczeństwa 
łączności elektronicznej, zapewniając m.in. 
wiedzę specjalistyczną i doradztwo oraz 
promując wymianę dobrych praktyk. 

(8) Agencja powinna realizować zadania 
powierzone jej na mocy przepisów 
unijnych w dziedzinie łączności 
elektronicznej oraz przyczyniać się ogólnie 
do poprawy poziomu bezpieczeństwa 
łączności elektronicznej, zapewniając m.in. 
wiedzę specjalistyczną i doradztwo oraz 
promując wymianę dobrych praktyk.

Or. en

Uzasadnienie
Agencja powinna realizować wyznaczone jej w prawodawstwie unijnym zadania, które mogą 
się zmieniać w czasie, a nie jedynie zadania powierzone jej na mocy obecnych przepisów 
unijnych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Agencja powinna przyczyniać się do 
uzyskania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz do rozwijania kultury bezpieczeństwa 
sieci i informacji na rzecz obywateli, 
konsumentów, przedsiębiorstw oraz 
organizacji z sektora publicznego Unii 
Europejskiej, a tym samym do wspierania 
sprawnego funkcjonowania rynku 

(11) Agencja powinna przyczyniać się do 
uzyskania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz do rozwijania kultury bezpieczeństwa 
sieci i informacji na rzecz obywateli, 
konsumentów, przedsiębiorstw oraz 
organizacji z sektora publicznego Unii 
Europejskiej, a tym samym do wspierania 
sprawnego funkcjonowania rynku 
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wewnętrznego. wewnętrznego. W związku z tym należy 
przyznać Agencji niezbędne środki 
budżetowe, tak aby mogła ona przedstawić 
– do końca drugiego roku swojej kadencji 
i po konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami –
wyczerpującą analizę dotyczącą 
opracowania europejskiej strategii 
bezpieczeństwa cybernetycznego.

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka nr 2 komisji BUDG. Poprawka komisji BUDG nie zawiera odnośnego konkretnego 
przepisu, który jednakże włączono w tym miejscu w odrębnej poprawce jako zadanie 
dodatkowe. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W ramach zakresu zadań należy 
określić sposób, w jaki Agencja ma 
osiągnąć swoje cele, dopuszczając 
jednocześnie elastyczność w jej 
działalności. Zadania realizowane przez 
Agencję powinny obejmować gromadzenie 
odpowiednich informacji i danych 
potrzebnych do przeprowadzania analizy 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i odporności 
łączności i infrastruktury elektronicznej 
oraz usług elektronicznych, a także do 
oceny, we współpracy z państwami 
członkowskimi, stanu bezpieczeństwa sieci 
i informacji w Europie. Agencja powinna 
zapewniać koordynację z państwami 
członkowskimi oraz zacieśniać współpracę 
między zainteresowanymi stronami 
w Europie, w szczególności poprzez 
włączanie w swoje działania właściwych 
organów krajowych i ekspertów 
w dziedzinie bezpieczeństwa sieci 
i informacji z sektora prywatnego. 
Agencja powinna pomagać Komisji 
i państwom członkowskim w zakresie 

(12) W ramach zakresu zadań należy
określić sposób, w jaki Agencja ma 
osiągnąć swoje cele, dopuszczając 
jednocześnie elastyczność w jej 
działalności. Zadania realizowane przez 
Agencję powinny obejmować gromadzenie 
odpowiednich informacji i danych 
potrzebnych do przeprowadzania analizy 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i odporności 
łączności i infrastruktury elektronicznej 
oraz usług elektronicznych, a także do 
oceny, we współpracy z państwami 
członkowskimi i Komisją, stanu 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
w Europie. Agencja powinna zapewniać 
koordynację z państwami członkowskimi 
i instytucjami Unii oraz zacieśniać 
współpracę między zainteresowanymi 
stronami w Europie, w szczególności 
poprzez włączanie w swoje działania 
właściwych organów krajowych 
i ekspertów w odnośnych dziedzinach
z sektora prywatnego. Agencja powinna 
pomagać Komisji i państwom 
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dialogu prowadzonego przez nie z branżą 
w celu rozwiązywania problemów 
dotyczących bezpieczeństwa sprzętu 
i oprogramowania, przyczyniając się tym 
samym do realizacji wspólnego podejścia 
do bezpieczeństwa sieci i informacji.

członkowskim w zakresie dialogu 
prowadzonego przez nie z branżą w celu 
rozwiązywania problemów dotyczących 
bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania, 
przyczyniając się tym samym do realizacji 
wspólnego podejścia do bezpieczeństwa 
sieci i informacji.

Or. en

Uzasadnienie
Zastosowanie sformułowania „odnośne dziedziny” świadczy o tym, że bezpieczeństwo sieci 
i informacji jest ważne również w odniesieniu do np. ochrony prywatności i danych. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Agencja powinna działać jako punkt 
odniesienia i służyć budowie zaufania 
z racji swojej niezależności, jakości 
oferowanego doradztwa i dostarczanych 
informacji, przejrzystości procedur i metod 
działania, a także staranności w realizacji 
powierzonych jej zadań. Agencja powinna 
opierać się na wysiłkach podejmowanych 
na poziomie krajowym oraz unijnym i 
w rezultacie prowadzić swoją działalność 
na zasadzie pełnej współpracy z państwami 
członkowskimi oraz otwartości na
kontakty z branżą i innymi 
zainteresowanymi stronami. Ponadto
podstawę działań Agencji powinny 
stanowić informacje dostarczane przez 
sektor prywatny oraz współpraca ze 
wspomnianym sektorem, który odgrywa 
ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa 
łączności i infrastruktury elektronicznej 
oraz usług elektronicznych.

(13) Agencja powinna działać jako punkt 
odniesienia i służyć budowie zaufania 
z racji swojej niezależności, jakości 
oferowanego doradztwa i dostarczanych 
informacji, przejrzystości procedur i metod 
działania, a także staranności w realizacji 
powierzonych jej zadań. Agencja powinna 
opierać się na wysiłkach podejmowanych 
na poziomie krajowym oraz unijnym i 
w rezultacie prowadzić swoją działalność 
na zasadzie pełnej współpracy z państwami 
członkowskimi i instytucjami Unii. 
Agencja powinna utrzymywać kontakty 
z branżą i innymi zainteresowanymi 
stronami, a podstawę działań Agencji 
powinny stanowić informacje dostarczane 
przez sektor prywatny oraz współpraca ze 
wspomnianym sektorem, który odgrywa 
decydującą rolę w zapewnianiu 
bezpieczeństwa łączności i infrastruktury 
elektronicznej oraz usług elektronicznych.

Or. en



PE470.059v01-00 14/79 PR\875732PL.doc

PL

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Agencja powinna udzielać doradztwa 
Komisji za pomocą opinii oraz analiz 
technicznych i społeczno-gospodarczych, 
na jej wniosek lub z własnej inicjatywy,
aby pomagać w opracowywaniu polityki 
w dziedzinie bezpieczeństwa sieci 
i informacji. Agencja powinna również 
wspierać, na wniosek państw 
członkowskich oraz instytucji i organów 
europejskich, podejmowane przez nie
wysiłki na rzecz rozwijania polityki 
i potencjału w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji.

(15) Agencja powinna udzielać doradztwa 
Komisji za pomocą opinii oraz analiz 
technicznych i społeczno-gospodarczych, 
aby pomagać w opracowywaniu polityki 
w dziedzinie bezpieczeństwa sieci 
i informacji. Agencja powinna również 
wspierać podejmowane przez państwa 
członkowskie oraz instytucje i organy Unii
wysiłki na rzecz rozwijania polityki 
i potencjału w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji.

Or. en

Uzasadnienie
Agencja powinna głównie mieć możliwość działania z własnej inicjatywy. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Agencja powinna wspierać wysiłki 
państw członkowskich i instytucji 
europejskich na rzecz budowy 
i wzmacniania transgranicznego potencjału 
i gotowości w zakresie zapobiegania 
problemom związanym z bezpieczeństwem 
sieci i informacji, ich wykrywania 
i neutralizowania oraz reagowania na nie; 
w tym względzie Agencja powinna 
ułatwiać współpracę pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz współpracę między 
państwami członkowskimi i Komisją. W 
tym celu Agencja powinna odgrywać 
aktywną rolę we wspieraniu wysiłków 

(16) Agencja powinna wspierać wysiłki 
państw członkowskich i instytucji Unii na 
rzecz budowy i wzmacniania 
transgranicznego potencjału i gotowości 
w zakresie zapobiegania problemom 
związanym z bezpieczeństwem sieci 
i informacji, ich wykrywania 
i neutralizowania oraz reagowania na nie; 
w tym względzie Agencja powinna 
ułatwiać współpracę pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz współpracę między 
państwami członkowskimi, Komisją 
a innymi instytucjami Unii. W tym celu 
Agencja powinna odgrywać aktywną rolę 
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państw członkowskich na rzecz poprawy 
ich zdolności reagowania oraz organizacji 
i przeprowadzania krajowych 
i europejskich ćwiczeń dotyczących 
incydentów w zakresie bezpieczeństwa.

we wspieraniu wysiłków państw 
członkowskich na rzecz poprawy ich 
zdolności reagowania oraz organizacji 
i przeprowadzania krajowych 
i europejskich ćwiczeń dotyczących 
incydentów w zakresie bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby lepiej zrozumieć wyzwania 
w dziedzinie bezpieczeństwa sieci 
i informacji, Agencja musi dokonywać 
analizy aktualnych i pojawiających się 
zagrożeń. W tym celu Agencja powinna, 
we współpracy z państwami 
członkowskimi, oraz, w stosownych 
przypadkach, z instytucjami 
statystycznymi, gromadzić odpowiednie 
informacje. Ponadto Agencja powinna 
wspierać wysiłki podejmowane przez 
państwa członkowskie i instytucje 
europejskie w zakresie gromadzenia, 
analizy i rozpowszechniania danych 
związanych z bezpieczeństwem sieci 
i informacji.

(18) Aby lepiej zrozumieć wyzwania 
w dziedzinie bezpieczeństwa sieci 
i informacji, Agencja musi dokonywać 
analizy aktualnych i pojawiających się 
zagrożeń. W tym celu Agencja powinna, 
we współpracy z państwami 
członkowskimi, oraz, w stosownych 
przypadkach, z instytucjami 
statystycznymi i innymi instytucjami, 
gromadzić odpowiednie informacje. 
Ponadto Agencja powinna wspierać 
wysiłki podejmowane przez państwa 
członkowskie i instytucje Unii w zakresie 
gromadzenia, analizy i rozpowszechniania 
danych związanych z bezpieczeństwem 
sieci i informacji.

Or. en

Uzasadnienie
Do innych podmiotów mogących dostarczać odnośne informacje dotyczące ryzyka można 
zaliczyć organizacje sektora prywatnego.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Agencja powinna ułatwiać współpracę 
między właściwymi podmiotami państw 
członkowskich, wspierając 
w szczególności rozwój i wymianę 
dobrych praktyk i standardów w zakresie 
programów edukacyjnych i programów 
podnoszenia świadomości. Zwiększona 
wymiana informacji między państwami 
członkowskimi pomoże w realizacji tego 
rodzaju działań. Agencja powinna wspierać 
współpracę między publicznymi 
i prywatnymi zainteresowanymi stronami 
na poziomie unijnym, częściowo poprzez 
promowanie wymiany informacji, 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości oraz programy edukacyjne 
i szkoleniowe.

(20) Agencja powinna ułatwiać współpracę 
między właściwymi podmiotami państw 
członkowskich, wspierając 
w szczególności rozwój i wymianę 
dobrych praktyk i standardów w zakresie 
programów edukacyjnych i programów 
podnoszenia świadomości. Zwiększona 
wymiana informacji między państwami 
członkowskimi pomoże w realizacji tego 
rodzaju działań. Agencja powinna 
przyczyniać się do podnoszenia 
świadomości indywidualnych 
użytkowników na temat łączności 
i infrastruktury elektronicznej oraz usług 
elektronicznych, w tym poprzez 
pomaganie państwom członkowskim 
w przygotowywaniu odnośnych informacji 
użyteczności publicznej, które dotyczą 
bezpieczeństwa sieci i informacji. Agencja 
powinna wspierać współpracę między 
publicznymi i prywatnymi 
zainteresowanymi stronami na poziomie 
unijnym, częściowo poprzez promowanie 
wymiany informacji, kampanie na rzecz 
podnoszenia świadomości oraz programy 
edukacyjne i szkoleniowe.

Or. en

Uzasadnienie
Uchwalona po wprowadzeniu pakietu telekomunikacyjnego z 2009 r. dyrektywa o usłudze 
powszechnej obejmuje platformę tworzenia i dostarczania wszystkim użytkownikom Internetu 
znormalizowanych i przystępnych informacji użyteczności publicznej, na przykład 
dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa. Agencja posiada kompetencje, by pomagać państwom 
członkowskim w korzystaniu z tej platformy, a dzięki temu osoby indywidualne będą mogły 
również dowiedzieć się więcej na temat samej Agencji. Na stronie internetowej US-CERT 
zamieszczono przykłady różnych rodzajów informacji, które można by wziąć pod uwagę:
http://www.us-cert.gov/reading_room/.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Praca Agencji powinna opierać się na 
trwających działaniach w zakresie badań, 
rozwoju i oceny technologicznej, 
w szczególności tych, które są realizowane 
w ramach różnych inicjatyw badawczych 
Unii Europejskiej.

(22) Praca Agencji powinna opierać się na 
trwających działaniach w zakresie badań, 
rozwoju i oceny technologicznej, w tym
tych, które są realizowane w ramach 
różnych inicjatyw badawczych Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W stosownych przypadkach, 
przydatnych z punktu widzenia zakresu,
celów i zadań Agencji, powinna ona dzielić 
się doświadczeniami i informacjami 
ogólnymi z organami i agencjami 
zajmującymi się bezpieczeństwem sieci 
i informacji, utworzonymi na mocy prawa 
Unii Europejskiej.

(23) W stosownych przypadkach, 
przydatnych z punktu widzenia celów 
i zadań Agencji, powinna ona dzielić się
doświadczeniami i informacjami ogólnymi 
z organami i agencjami zajmującymi się 
bezpieczeństwem sieci i informacji, 
utworzonymi na mocy prawa Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest spójna z nowym nagłówkiem do art. 1.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W kontaktach z organami (24) W kontaktach z organami 
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odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa 
w zakresie aspektów bezpieczeństwa 
dotyczących cyberprzestępczości Agencja 
wykorzystuje istniejące kanały informacji 
i ustanowione sieci, takie jak punkty 
kontaktowe wymienione we wniosku 
dotyczącym dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ataków na 
systemy informatyczne, uchylającej 
decyzję ramową 2005/222/WSiSW, bądź
grupa zadaniowa Europolu złożona 
z szefów jednostek zajmujących się 
przestępczością w obszarze 
zaawansowanych technologii. 

odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa 
w zakresie aspektów bezpieczeństwa 
dotyczących cyberprzestępczości Agencja 
powinna wykorzystywać istniejące kanały 
informacji i ustanowione sieci, takie jak 
punkty kontaktowe wymienione we 
wniosku dotyczącym dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ataków na systemy 
informatyczne, uchylającej decyzję 
ramową 2005/222/WSiSW, oraz grupa 
zadaniowa Europolu złożona z szefów 
jednostek zajmujących się przestępczością 
w obszarze zaawansowanych technologii.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić pełną realizację swoich 
celów, Agencja powinna współdziałać 
z organami odpowiedzialnymi za 
egzekwowanie prawa i ochronę 
prywatności w celu podkreślenia 
i właściwego traktowania aspektów 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
związanych ze zwalczaniem 
cyberprzestepczości. Przedstawiciele tych 
organów powinni stać się dla Agencji 
pełnoprawnymi zainteresowanymi 
stronami i powinni być reprezentowani 
w ramach jej Stałej Grupy Przedstawicieli 
Zainteresowanych Stron. 

(25) Aby zapewnić pełną realizację swoich 
celów, Agencja powinna współdziałać 
z krajowymi i unijnymi organami 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie 
prawa, krajowymi organami 
odpowiedzialnymi za ochronę danych
i prywatności, takimi jak krajowe organy 
regulacyjne i krajowe organy ochrony 
danych, a także z unijnymi organami 
odpowiedzialnymi za ochronę danych 
i prywatności, takimi jak wspólne organy 
nadzoru i Europejski Inspektor Ochrony 
Danych, w celu podkreślenia i właściwego 
traktowania aspektów bezpieczeństwa sieci 
i informacji związanych ze zwalczaniem 
cyberprzestepczości, jak też powiązanych 
aspektów dotyczących ochrony danych 
i prywatności. Przedstawiciele tych 
organów powinni stać się dla Agencji 
pełnoprawnymi zainteresowanymi 
stronami dzięki reprezentacji w jej Stałej 
Grupie Przedstawicieli Zainteresowanych 
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Stron.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie rozlicznych organów, z którymi Agencja powinna 
współdziałać i spośród których dyrektor wykonawczy mógłby wybierać w związku 
z utworzeniem Stałej Grupy Przedstawicieli Zainteresowanych Stron, bez zawężania tego 
wyboru (w sporządzonym przez Radę sprawozdaniu z postępów z dnia 12 maja 2011 r. jest 
mowa jedynie o organach „prawa unijnego”) ani też sugerowania jakiegokolwiek 
konkretnego organu. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W przypadku gdy żaden inny organ 
na szczeblu unijnym nie posiada 
konkretnych kompetencji Agencja 
powinna ponadto mieć możliwość –
w koordynacji z odnośnymi organami 
państw członkowskich i organami 
unijnymi – pomagania w opracowywaniu 
spójnej odpowiedzi Unii na incydenty w 
zakresie bezpieczeństwa informacji i sieci 
występujące w kilku państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie
Gromadzenie np. danych wi-fi, które przebiega w taki sam sposób w kilku państwach 
członkowskich, powinno podlegać skoordynowanemu podejściu unijnemu, zwłaszcza przy 
uwzględnieniu zharmonizowanego prawodawstwa UE. Bardzo rozbieżne krajowe podejścia 
do takich przypadków świadczą o fragmentacji oraz uwidaczniają brak unijnego organu 
koordynującego, co wywiera niekorzystny wpływ na osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. 
Agencja posiada kompetencje, aby podjąć się niezbędnej roli koordynacyjnej. 
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Realizacja zadań przez Agencję nie 
powinna ograniczać kompetencji ani też 
nie powinna wyprzedzać, hamować bądź 
dublować odpowiednich uprawnień i zadań 
powierzonych: krajowym organom 
regulacyjnym określonym w dyrektywach 
dotyczących sieci i usług łączności 
elektronicznej, a także Organowi 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) ustanowionemu 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 
oraz Komitetowi ds. Łączności, o którym 
mowa w dyrektywie 2002/21/WE, 
europejskim i krajowym organom 
normalizacyjnym oraz Komitetowi 
Stałemu określonemu w dyrektywie 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającej procedurę dostarczania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych, a także zasad dotyczących 
usług świadczonych na rzecz 
społeczeństwa informacyjnego, jak 
również organom nadzorczym państw 
członkowskich w odniesieniu do ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych. 

(27) Realizacja zadań przez Agencję 
powinna wzmacniać kompetencje i nie 
powinna ich ograniczać ani też nie 
powinna wyprzedzać, hamować bądź 
dublować odpowiednich uprawnień i zadań 
powierzonych: krajowym organom 
regulacyjnym określonym w dyrektywach 
dotyczących sieci i usług łączności 
elektronicznej, a także Organowi 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) ustanowionemu 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 
oraz Komitetowi ds. Łączności, o którym 
mowa w dyrektywie 2002/21/WE, 
europejskim i krajowym organom
normalizacyjnym oraz Komitetowi 
Stałemu określonemu w dyrektywie 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającej procedurę dostarczania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych, a także zasad dotyczących 
usług świadczonych na rzecz 
społeczeństwa informacyjnego, jak 
również organom nadzorczym państw 
członkowskich w odniesieniu do ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych.

Or. en
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Należy uprościć i wzmocnić 
strukturę organizacyjną Agencji, aby 
umożliwić większą wydajność 
i rentowność przy jednoczesnym 
zapewnieniu stałej reprezentacji Komisji 
i państw członkowskich na wysokim 
szczeblu. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. np. poprawki znoszące udział przedstawicieli zainteresowanych stron i grup roboczych 
w zarządzie, ustanawiające niewielką radę wykonawczą i zapewniające zdolność do 
podejmowania decyzji.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zapewnić skuteczność Agencji, 
państwa członkowskie i Komisja powinny 
być reprezentowane w zarządzie, który 
powinien określać ogólny kierunek 
działalności Agencji oraz zapewniać 
wykonywanie zadań przez Agencję 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
Zarząd powinien posiadać uprawnienia 
niezbędne do ustalania budżetu, 
weryfikacji jego wykonania, przyjmowania 
stosownych zasad finansowych, ustalania 
przejrzystych procedur pracy w zakresie 
podejmowania decyzji przez Agencję, 
zatwierdzania programu pracy Agencji, 
przyjmowania swojego regulaminu oraz 
wewnętrznych zasad działania Agencji, 
a także powoływania dyrektora 

(28) Aby zapewnić skuteczność Agencji, 
państwa członkowskie i Komisja powinny 
być reprezentowane na odpowiednich 
szczeblach w zarządzie, który powinien 
określać ogólny kierunek działalności 
Agencji oraz zapewniać wykonywanie 
zadań przez Agencję zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Zarząd powinien 
posiadać uprawnienia niezbędne do 
ustalania budżetu, weryfikacji jego 
wykonania, przyjmowania stosownych 
zasad finansowych, ustalania przejrzystych 
procedur pracy w zakresie podejmowania 
decyzji przez Agencję, zatwierdzania 
programu pracy Agencji, przyjmowania 
swojego regulaminu oraz wewnętrznych 
zasad działania Agencji, a także 
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wykonawczego oraz przedłużania 
i wygaszania jego mandatu . Zarząd 
powinien mieć możliwość ustanawiania
grup roboczych pomagających w realizacji 
jego zadań; tego rodzaju grupy mogłyby 
na przykład przygotowywać projekty 
decyzji lub monitorować ich wykonanie. 

powoływania dyrektora wykonawczego 
oraz przedłużania jego mandatu,
z zastrzeżeniem – odpowiednio –
potwierdzenia przez Parlament Europejski 
lub opinii Parlamentu Europejskiego, 
i wygaszania jego mandatu. Zarząd 
powinien ustanawiać radę wykonawczą
pomagającą w realizacji jego zadań.

Or. en

Uzasadnienie
W celu wzmocnienia Agencji i skierowania na nią odpowiedniej uwagi funkcję zwyczajnych 
członków zarządu i rady wykonawczej powinni pełnić przedstawiciele wysokiego szczebla.
Parlament Europejski powinien potwierdzać powołanie rady wykonawczej, podobnie jak ma 
to miejsce np. w przypadku dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego. Grupy robocze zarządu nie będą konieczne, jeśli powoływana będzie rada 
wykonawcza (zob. poprawkę nr 5 komisji BUDG). 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Sprawne funkcjonowanie Agencji 
wymaga, aby dyrektor wykonawczy był 
wyznaczany w oparciu o względy 
merytoryczne oraz udokumentowane 
umiejętności administracyjne i zarządcze, 
a także kompetencje i doświadczenie 
w zakresie bezpieczeństwa sieci 
i informacji, oraz aby wykonywał swoje 
obowiązki w sposób całkowicie niezależny 
w odniesieniu do organizacji 
wewnętrznego funkcjonowania Agencji. W 
tym celu dyrektor wykonawczy powinien 
opracować propozycję programu pracy 
Agencji, po uprzedniej konsultacji ze 
służbami Komisji, oraz podjąć wszelkie 
niezbędne kroki w celu zapewnienia 
prawidłowej realizacji programu pracy 
Agencji. Dyrektor wykonawczy powinien 
przygotowywać każdego roku projekt 
sprawozdania ogólnego dla zarządu, 
sporządzać projekt zestawienia 

(29) Podobnie jak w przypadku wszystkich 
agencji unijnych sprawne funkcjonowanie 
Agencji wymaga, aby dyrektor 
wykonawczy był wyznaczany w oparciu 
o względy merytoryczne oraz 
udokumentowane umiejętności 
administracyjne i zarządcze, a także 
kompetencje i doświadczenie w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji, oraz aby 
wykonywał swoje obowiązki w sposób 
całkowicie niezależny w odniesieniu do 
organizacji wewnętrznego funkcjonowania 
Agencji. W tym celu dyrektor 
wykonawczy powinien opracować 
propozycję programu pracy Agencji, po 
uprzedniej konsultacji z Komisją, oraz 
podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu 
zapewnienia prawidłowej realizacji 
programu pracy Agencji. Dyrektor 
wykonawczy powinien przygotowywać 
każdego roku projekt sprawozdania 
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zawierającego szacunkowe dochody 
i wydatki Agencji oraz wykonywać budżet.

ogólnego dla zarządu, sporządzać projekt 
zestawienia zawierającego szacunkowe 
dochody i wydatki Agencji oraz 
wykonywać budżet.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawki do art. 12, w których przyjęto pogląd Rady, że należy zaangażować samą 
Komisję, a nie służby Komisji.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Dyrektor wykonawczy powinien mieć 
możliwość powoływania grup roboczych 
ad hoc w celu rozwiązywania określonych 
kwestii, w szczególności o charakterze 
naukowym lub technicznym bądź 
prawnym lub społeczno-gospodarczym. W 
zakresie powoływania grup roboczych 
dyrektor wykonawczy powinien gromadzić 
i uwzględniać opinie odpowiednich 
ekspertów zewnętrznych, aby umożliwić 
Agencji uzyskanie dostępu do aktualnych 
informacji na temat wyzwań związanych 
z bezpieczeństwem, które niesie ze sobą 
rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
Agencja powinna dopilnować, aby 
członkowie grup roboczych ad hoc byli 
wybierani według najbardziej surowych 
kryteriów kompetencji, zapewniając 
w należyty sposób zrównoważoną 
reprezentację, stosownie do 
poszczególnych kwestii, przedstawicieli 
administracji publicznych państw 
członkowskich, sektora prywatnego, w tym 
branży, użytkowników oraz ekspertów 
akademickich w dziedzinie bezpieczeństwa 
sieci i informacji. W razie potrzeby, 
Agencja może zapraszać, po 
indywidualnym rozpatrzeniu każdej 

(30) Dyrektor wykonawczy powinien mieć 
możliwość powoływania grup roboczych 
ad hoc w celu rozwiązywania określonych 
kwestii, w szczególności o charakterze 
naukowym, technicznym bądź prawnym 
lub społeczno-gospodarczym. W zakresie 
powoływania grup roboczych ad hoc 
dyrektor wykonawczy powinien gromadzić 
i uwzględniać opinie odpowiednich 
ekspertów zewnętrznych, aby umożliwić 
Agencji uzyskanie dostępu do aktualnych 
informacji na temat wyzwań związanych 
z bezpieczeństwem, które niesie ze sobą 
rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
Dyrektor wykonawczy powinien
dopilnować, aby członkowie grup 
roboczych ad hoc byli wybierani według 
najbardziej surowych kryteriów 
kompetencji, zapewniając w należyty 
sposób zrównoważoną reprezentację, 
stosownie do poszczególnych kwestii, 
przedstawicieli administracji publicznych 
państw członkowskich, instytucji Unii, 
sektora prywatnego, w tym branży, 
użytkowników oraz ekspertów 
akademickich w dziedzinie bezpieczeństwa 
sieci i informacji. W razie potrzeby 
dyrektor wykonawczy może zapraszać, po 



PE470.059v01-00 24/79 PR\875732PL.doc

PL

sprawy, pojedynczych ekspertów 
uznawanych za kompetentnych w danej 
dziedzinie do udziału w pracach grup 
roboczych Agencja powinna pokrywać ich 
wydatki zgodnie ze swoimi zasadami 
wewnętrznymi oraz istniejącymi 
rozporządzeniami finansowymi.

indywidualnym rozpatrzeniu każdej 
sprawy, pojedynczych ekspertów 
uznawanych za kompetentnych w danej 
dziedzinie do udziału w pracach grup 
roboczych. Agencja powinna pokrywać ich 
wydatki zgodnie ze swoimi zasadami 
wewnętrznymi oraz istniejącymi 
rozporządzeniami finansowymi.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Agencja powinna posiadać organ 
doradczy w postaci Stałej Grupy 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
w celu zapewnienia regularnego dialogu 
z sektorem prywatnym, organizacjami 
konsumenckimi i innymi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami. Stała Grupa 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron, 
utworzona przez zarząd na wniosek 
dyrektora wykonawczego, powinna 
skupiać się na zagadnieniach istotnych dla 
wszystkich zainteresowanych stron 
i kierować na nie uwagę Agencji. W 
stosownych przypadkach i zgodnie 
z porządkiem obrad posiedzeń, dyrektor 
wykonawczy może zapraszać 
przedstawicieli Parlamentu Europejskiego 
i innych właściwych organów do udziału 
w posiedzeniach Grupy. 

(31) Agencja powinna posiadać organ 
doradczy w postaci Stałej Grupy 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
w celu zapewnienia regularnego dialogu 
z sektorem prywatnym, organizacjami 
konsumenckimi i innymi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami. Stała Grupa 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron, 
utworzona przez zarząd na wniosek 
dyrektora wykonawczego, powinna 
skupiać się na zagadnieniach istotnych dla 
zainteresowanych stron i kierować na nie 
uwagę Agencji. W stosownych 
przypadkach i zgodnie z porządkiem obrad 
posiedzeń, dyrektor wykonawczy może 
zapraszać przedstawicieli Parlamentu 
Europejskiego i innych właściwych 
organów do udziału w posiedzeniach 
Grupy.

Or. en

Uzasadnienie

Stała Grupa Przedstawicieli Zainteresowanych Stron powinna mieć możliwość zajmowania 
się różnymi kwestiami, nawet jeśli nie dotyczą one wszystkich zainteresowanych stron 
wchodzących w skład Grupy, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozszerzenie składu Grupy. 
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Agencja powinna działać zgodnie z, 
odpowiednio, (i) zasadą pomocniczości, 
zapewniając odpowiedni poziom 
koordynacji między państwami 
członkowskimi w kwestiach związanych 
z bezpieczeństwem sieci i informacji oraz 
poprawiając skuteczność polityk 
krajowych, a tym samym podnosząc ich 
wartość, (ii) zasadą proporcjonalności, nie 
wykraczając poza to, co jest niezbędne do 
osiągnięcia celów określonych 
w niniejszym rozporządzeniu. 

(32) Agencja powinna działać zgodnie z, 
odpowiednio, (i) zasadą pomocniczości, 
zapewniając odpowiedni poziom 
koordynacji między państwami 
członkowskimi i organami krajowymi 
w kwestiach związanych 
z bezpieczeństwem sieci i informacji oraz 
poprawiając skuteczność polityk 
krajowych, a tym samym podnosząc ich 
wartość, (ii) zasadą proporcjonalności, nie 
wykraczając poza to, co jest niezbędne do 
osiągnięcia celów określonych 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W granicach zakresu, celów 
i realizacji zadań, Agencja powinna działać 
zgodnie z przepisami mającymi 
zastosowanie do instytucji europejskich 
oraz ustawodawstwem krajowym 
dotyczącym postępowania z dokumentami 
sensytywnymi. Zarząd powinien mieć 
prawo podejmowania decyzji pozwalającej
Agencji na korzystanie z informacji 
niejawnych.

(34) W granicach zakresu, celów 
i realizacji zadań, Agencja powinna działać 
zgodnie z przepisami mającymi 
zastosowanie do instytucji europejskich 
oraz ustawodawstwem krajowym 
dotyczącym postępowania z dokumentami 
sensytywnymi. Zarząd powinien 
podejmować decyzję pozwalającą Agencji 
na korzystanie z informacji niejawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkiem zarządu powinno być dopilnowanie, by Agencja mogła korzystać z informacji 
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niejawnych. 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W celu zapewnienia pełnej autonomii 
i niezależności Agencji powinna ona 
posiadać ustalony budżet autonomiczny, 
którego dochody pochodzą zasadniczo 
z wkładu Unii oraz z wkładów państw 
trzecich uczestniczących w pracach 
Agencji. Przyjmujące państwo 
członkowskie, bądź inne dowolne państwo 
członkowskie, powinno mieć możliwość 
przekazywania dobrowolnych wkładów na 
rzecz dochodów Agencji. Procedura 
budżetowa Unii powinna mieć nadal 
zastosowanie w zakresie subwencji, 
którymi obciążany jest budżet ogólny Unii 
Europejskiej. Ponadto Trybunał 
Obrachunkowy powinien przeprowadzać 
badanie sprawozdań finansowych.

(35) W celu zapewnienia pełnej autonomii
i niezależności Agencji oraz w celu 
umożliwienia jej wykonywania 
dodatkowych i nowych zadań, w tym 
nieprzewidzianych zadań nadzwyczajnych,
powinna ona posiadać wystarczający 
i ustalony budżet autonomiczny, którego 
dochody pochodzą zasadniczo z wkładu 
Unii oraz z wkładów państw trzecich 
uczestniczących w pracach Agencji. 
Przyjmujące państwo członkowskie, bądź 
inne dowolne państwo członkowskie, 
powinno mieć możliwość przekazywania 
dobrowolnych wkładów na rzecz 
dochodów Agencji. Procedura budżetowa 
Unii powinna mieć nadal zastosowanie 
w zakresie subwencji, którymi obciążany 
jest budżet ogólny Unii Europejskiej. 
Ponadto Trybunał Obrachunkowy 
powinien przeprowadzać badanie 
sprawozdań finansowych w celu 
zapewnienia przejrzystości 
i odpowiedzialności.

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka nr 3 komisji BUDG uzupełniona o nowy fragment przewidujący możliwość nagłego 
wzrostu wydatków z powodu nieprzewidzianych sytuacji nadzwyczajnych. 
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Agencja powinna być następcą agencji 
ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 
460/2004. Zgodnie z decyzją 
przedstawicieli państw członkowskich, 
podjętą na posiedzeniu Rady Europejskiej 
w dniu 13 grudnia 2003 r., przyjmujące
państwo członkowskie powinno utrzymać 
i rozwijać obecne rozwiązania praktyczne 
w celu zapewnienia sprawnego 
i skutecznego działania Agencji, 
z uwzględnieniem w szczególności 
współpracy Agencji z Komisją, państwami 
członkowskimi i ich właściwymi organami, 
innymi instytucjami i organami unijnymi, 
publicznymi i prywatnymi 
zainteresowanymi stronami w całej 
Europie oraz pomocy Agencji dla 
wymienionych podmiotów.

(36) Agencja powinna być następcą agencji 
ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 
460/2004. Przyjmujące państwo 
członkowskie powinno utrzymać i rozwijać 
rozwiązania praktyczne w celu 
zapewnienia sprawnego i skutecznego 
działania Agencji, z uwzględnieniem
w szczególności współpracy Agencji 
z Komisją, państwami członkowskimi i ich 
właściwymi organami, innymi instytucjami 
i organami unijnymi, publicznymi 
i prywatnymi zainteresowanymi stronami 
w całej Europie oraz pomocy Agencji dla 
wymienionych podmiotów.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie formalnie ustanawia Agencję jako następcę agencji ENISA 
ustanowionej pierwotnym rozporządzeniem nr 460/2004. Nie ma na nie zatem wpływu żadna 
podjęta przez państwa członkowskie decyzja dotycząca rozporządzenia z 2004 r. 

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Postanowienia pkt 47 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami1 powinny mieć 
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zastosowanie do przedłużenia mandatu 
Agencji, a żadne wydane przez organ 
prawodawczy decyzje o przedłużeniu 
mandatu nie powinny naruszać 
postanowień decyzji wydanych przez 
władzę budżetową w ramach rocznej 
procedury budżetowej.
____________
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka nr 1 komisji BUDG przeformułowana jako punkt preambuły. 

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Przedmiot i zakres stosowania Przedmiot i cele

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (zwaną dalej „Agencją”) 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz podnoszenia świadomości i rozwijania 
kultury bezpieczeństwa sieci i informacji 
na rzecz obywateli, konsumentów, 
przedsiębiorstw oraz organizacji sektora 
publicznego w Unii, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji Unii Europejskiej (zwaną dalej 
„Agencją”), która ma podjąć się realizacji 
powierzonych jej zadań w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz podnoszenia świadomości i rozwijania 
kultury bezpieczeństwa sieci i informacji 
na rzecz obywateli, konsumentów, 
przedsiębiorstw oraz organizacji sektora 
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rynku wewnętrznego. publicznego w Unii, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Agencja rozwija i utrzymuje wysoki 
poziom wiedzy specjalistycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesione z art. 2 przy zachowaniu podejścia Rady do zmieniania zapisu w osobny ustęp 
(dawny art. 2 ust. 3). 

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Agencja pomaga Komisji, innym 
instytucjom Unii, państwom 
członkowskim oraz branży w spełnianiu 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa sieci 
i informacji określonych w obwiązujących 
i przyszłych przepisach unijnych, 
przyczyniając się tym samym do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Dawny art. 2 ust. 1. 
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Agencja pomaga w zwiększaniu i 
wzmacnianiu zdolności i gotowości Unii 
oraz państw członkowskich do 
zapobiegania problemom i incydentom w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, 
wykrywania ich oraz skuteczniejszego 
reagowania na nie.

Or. en

Uzasadnienie

Dawny art. 2 ust. 2. Zaakceptowane zmiany Rady („pomaga w zwiększaniu i 
wzmacnianiu...”). 

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Agencja wykorzystuje swą wiedzę 
specjalistyczną do stymulowania szeroko 
zakrojonej współpracy między podmiotami 
zarówno sektora publicznego, jak i 
prywatnego.

Or. en

Uzasadnienie

Część dawnego art. 2 ust. 3. Przyjęto zmiany Rady.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 skreślony
Cele
1. Agencja pomaga Komisji i państwom 
członkowskim w spełnianiu wymogów 
prawnych i regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
określonych w obwiązujących i przyszłych 
przepisach unijnych, przyczyniając się tym 
samym do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.
2. Agencja zwiększa zdolność i gotowość 
Unii i państw członkowskich do 
zapobiegania problemom i incydentom w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, 
wykrywania ich oraz skuteczniejszego 
reagowania na nie
3. Agencja osiąga i utrzymuje wysoki 
poziom wiedzy specjalistycznej oraz 
wykorzystuje tę wiedzę do stymulowania 
szerokiej współpracy między podmiotami 
sektora publicznego i prywatnego.

Or. en

Uzasadnienie

Połączony w ramach art. 1. 

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach celu określonego w art. 1 
Agencja wykonuje następujące zadania:

1. W ramach celów określonych w art. 1 i 
w dążeniu do ich osiągnięcia Agencja 
wykonuje następujące zadania:
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Or. en

Uzasadnienie

Z reguły usunięto większość zawartych w art. 3 odniesień do tego, iż Agencja podejmuje 
działania wyłącznie na czyjś wniosek. Agencja, która może tylko doradzać, 
ułatwiać/promować współpracę itp., a której nie powierzono żadnych nowych zadań 
operacyjnych, powinna być w stanie podejmować działania z własnej inicjatywy, kiedy lub 
jeśli stwierdzi taką potrzebę. Zob. również proponowany art. 3 ust. 1a (nowy).

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pomaga Komisji, na jej wniosek lub z 
własnej inicjatywy, w opracowywaniu 
polityki bezpieczeństwa sieci i informacji, 
zapewniając jej doradztwo i opinie oraz 
analizy techniczne i społeczno-
gospodarcze, a także prace 
przygotowawcze w zakresie rozwoju i 
nowelizacji prawa unijnego w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji;

(a) pomaga instytucjom Unii przy 
wszystkich sprawach dotyczących polityki 
bezpieczeństwa sieci i informacji, 
zapewniając im doradztwo i opinie oraz 
analizy, a także zapewniając Komisji prace 
przygotowawcze w zakresie rozwoju i 
nowelizacji prawa unijnego w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji;

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie „przy wszystkich sprawach” oraz usunięcie „w opracowywaniu” i „techniczne i 
społeczno-gospodarcze” odpowiada zmianom wprowadzonym przez Radę. 

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) doradza instytucjom Unii oraz 
państwom członkowskim w zakresie 
potrzeb badawczych z dziedziny 
bezpieczeństwa sieci i informacji z myślą o 
skutecznym reagowaniu na bieżące i 
pojawiające się ryzyko i zagrożenia dla 
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bezpieczeństwa sieci i informacji oraz w 
zakresie skutecznego stosowania 
technologii zapobiegania ryzyku;

Or. en

Uzasadnienie

Tekst Rady z małymi zmianami (np. usunięcie odniesienia do Agencji, która może doradzać 
państwom członkowskim tylko na ich wniosek). 

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ułatwia współpracę pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz między 
państwami członkowskimi i Komisją w 
zakresie podejmowanych przez nie 
wysiłków o wymiarze transgranicznym na 
rzecz zapobiegania problemom związanych 
z bezpieczeństwem sieci i informacji, 
wykrywania ich oraz reagowania na nie;

(b) propaguje współpracę pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz ułatwia 
współpracę między państwami 
członkowskimi a instytucjami Unii w 
zakresie podejmowanych przez nie 
wysiłków na rzecz zapobiegania 
problemom związanych z 
bezpieczeństwem sieci i informacji o 
wymiarze transgranicznym, wykrywania 
ich oraz reagowania na nie;

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęte zmiany redakcyjne Rady (przestawienie na koniec „o wymiarze transgranicznym”),
odrzucono jednak zbyt restrykcyjne sformułowania Rady („w których mają one charakter 
transgraniczny”). 

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wspiera wysiłki podejmowane przez 
państwa członkowskie i instytucje 
europejskie w zakresie gromadzenia, 

(c) wspiera państwa członkowskie oraz 
instytucje i organy Unii w gromadzeniu, 
analizowaniu i rozpowszechnianiu danych 
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analizy i rozpowszechniania danych 
związanych z bezpieczeństwem sieci i 
informacji; 

związanych z bezpieczeństwem sieci i 
informacji;

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) utrzymuje kontakty, wymienia się 
wiedzą i sprawdzonymi rozwiązaniami z 
odnośnymi organami państw 
członkowskich i Unii, w tym z organami 
zajmującymi się zwalczaniem 
cyberprzestępczości i kwestiami ochrony 
danych, oraz doradza w sprawie tych 
aspektów bezpieczeństwa sieci i 
informacji, które mogą mieć wpływ na 
pracę tych organów, celem wzajemnego
wzmocnienia starań tych organów oraz
Agencji na rzecz propagowania lepszego 
poziomu bezpieczeństwa sieci i 
informacji; 

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęty tekst Rady z paroma zmianami (m.in. uniknięcie słowa „synergia” oraz dodanie 
organów państw członkowskich). Porówn. też częściowo zalecenie z dnia 11 lipca 2011 ze 
zleconego przez komisję ITRE badania ENISA. 

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) regularnie ocenia, we współpracy z 
państwami członkowskimi i instytucjami 

(d) regularnie ocenia, we współpracy z 
państwami członkowskimi i Komisją, stan 
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europejskimi, stan bezpieczeństwa sieci i 
informacji w Europie; 

bezpieczeństwa sieci i informacji w 
Europie;

Or. en

Uzasadnienie

Wersji Rady nie zaakceptowano, tj. wydaje się ona osłabiać przepis poprzez uzależnianie 
oceny stanu bezpieczeństwa od informacji dostarczanych przez państwa członkowskie, 
zamiast obligować je (oraz Komisję - w pierwszym rzędzie odpowiednią instytucję Unii) do 
współpracy. 

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) popiera współpracę między 
właściwymi organami publicznymi w 
Europie, wspierając w szczególności ich 
wysiłki w zakresie opracowywania i 
wymiany dobrych praktyk i norm;

(e) propaguje współpracę między 
właściwymi organami publicznymi w 
Europie, w szczególności w zakresie 
opracowywania i wymiany dobrych 
praktyk i norm;

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) pomaga Unii i państwom członkowskim 
w promowaniu dobrych praktyk i norm 
dotyczących zarządzania ryzykiem i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do 
produktów, systemów i usług 
elektronicznych;

(f) pomaga Unii i państwom członkowskim 
w promowaniu dobrych praktyk i norm 
dotyczących zarządzania ryzykiem i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do 
produktów, systemów, sieci, 
oprogramowania i usług elektronicznych, 
w tym propagowania minimalnych 
wymogów zarządzania ryzykiem i 
minimalnych wymogów bezpieczeństwa;

Or. en
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Uzasadnienie

Agencja powinna być w stanie w przyszłości ogrywać rolę w pomaganiu w zapobieganiu 
takim przypadkom, jak ataki na system handlu emisjami UE poprzez zapewnienie platformy
propagowania minimalnych wymogów zarządzania ryzykiem oraz minimalnych wymogów 
bezpieczeństwa. 

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) wspiera współpracę między 
publicznymi i prywatnymi 
zainteresowanymi stronami na poziomie 
unijnym poprzez, między innymi, 
promowanie wymiany informacji i 
podnoszenie świadomości oraz ułatwianie 
ich wysiłków związanych z 
opracowywaniem i wprowadzaniem norm 
dotyczących zarządzania ryzykiem i 
bezpieczeństwa produktów, sieci i usług 
elektronicznych; 

(g) propaguje współpracę między 
publicznymi i prywatnymi 
zainteresowanymi stronami na poziomie 
unijnym poprzez, między innymi, 
promowanie wymiany informacji i 
podnoszenie świadomości oraz ułatwianie 
opracowywania i wprowadzania norm 
dotyczących zarządzania ryzykiem i 
bezpieczeństwa produktów, systemów,
sieci, oprogramowania i usług 
elektronicznych;

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) ułatwia dialog i wymianę dobrych 
praktyk między publicznymi i prywatnymi 
zainteresowanymi stronami w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym 
aspektów związanych ze zwalczaniem 
cyberprzestępczości; pomaga Komisji w 
określaniu kierunków polityki 
uwzględniających aspekty bezpieczeństwa 
sieci i informacji związane ze zwalczaniem 
cyberprzestępczości;

(h) propaguje dialog i wymianę dobrych 
praktyk między publicznymi i prywatnymi 
zainteresowanymi stronami w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym 
aspektów związanych ze zwalczaniem 
cyberprzestępczości; pomaga Komisji w 
określaniu kierunków polityki 
uwzględniających aspekty bezpieczeństwa 
sieci i informacji związane ze zwalczaniem 
cyberprzestępczości;
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Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wspiera, na wniosek państw 
członkowskich oraz instytucji i organów 
europejskich, podejmowane przez nie 
wysiłki na rzecz rozwijania potencjału w 
zakresie wykrywania i analizy problemów 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
reagowania na nie;

(i) wspiera państwa członkowskie oraz 
instytucje i organy Unii w 
podejmowanych przez nie wysiłkach na 
rzecz rozwijania i poprawy potencjału w 
zakresie wykrywania i analizy problemów 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
reagowania na nie, w tym w terenie, oraz 
na rzecz organizowania i prowadzenia 
działań na szczeblu europejskim, zaś na 
wniosek państwa członkowskiego – na 
szczeblu krajowym – oraz angażowania 
się w działania międzynarodowe;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „w terenie” odnosi się do sytuacji, gdy pracownicy Agencji mieliby pomagać 
państwom członkowskim w pilnych problemach na miejscu. Odniesienie do proponowanych 
działań zaczerpnięte z tekstu Rady. Jeśli chodzi o „działania międzynarodowe”, zob. badanie 
ENISA str. 12. 

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ja) w porozumieniu z Komisją oraz 
innymi odpowiednimi organami państw 
członkowskich i organami unijnymi 
pomaga w koordynowaniu reagowania na 
przypadki naruszania prawa właściwego, 
które dotykają kilku państw 
członkowskich;
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Or. en

Uzasadnienie

Zob. motyw 25a. Agencja powinna być w stanie pomóc np. wypełnić lukę, na którą wskazał 
niedawny przypadek dotyczący gromadzenia danych wi-fi. W ten sam sposób zagrożone były 
zarówno aspekty bezpieczeństwa sieci, jak i ochrony danych państw członkowskich, ale ich 
reakcje co do zastosowania prawodawstwa krajowego opartego na harmonizującym 
prawodawstwie UE znacznie się różniły. Obecnie nie ma ani jednego organu UE zdolnego do 
udzielenia pomocy w skoordynowaniu reakcji poszczególnych krajów, ani - potencjalnie - do 
współdziałania z zainteresowanym podmiotem.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(jb) propaguje podnoszenie wiedzy 
użytkowników końcowych na temat 
zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 
sieci, walki z cyperprzestępczością oraz 
ochrony prywatności i danych osobowych 
poprzez pomaganie państwom 
członkowskim w przygotowywaniu 
znormalizowanych informacji 
użyteczności publicznej, zgodnie z art. 21 
ust. 4 dyrektywy 2002/22 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie usługi powszechnej i 
związanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw 
użytkowników (dyrektywa o usłudze 
powszechnej)1, a także poprzez pomaganie 
w opracowywaniu takich informacji, które 
mają być dołączone do wyposażenia 
nowych przyrządów przeznaczonych do 
użytku w publicznych sieciach łączności;
____________
1 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 51.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu umożliwienie Agencji udziału w aktywowaniu „platformy 
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rozpowszechniania informacji użyteczności publicznej” ustanowionej w dyrektywie o usłudze 
powszechnej w 2009 r. Bezpieczeństwo sieci i informacji ostatecznie zależy w dużej mierze od 
działań poszczególnych użytkowników. Muszą być oni zatem świadomi zagrożeń i 
zabezpieczeń, jakie mogą przyjąć, zarówno we własnym interesie, jak i ogólnie w interesie 
lepszego bezpieczeństwa sieci. Zob. motyw 20. 

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(jc) pomaga Komisji w przygotowaniu 
wszechstronnej strategii Unii dotyczącej 
bezpieczeństwa sieci i informacji poprzez 
przedstawienie wyczerpującej analizy na 
ten temat, w następstwie zasięgnięcia
opinii wszystkich zainteresowanych stron;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. popr. 2 komisji BUDG (motyw 11), a także sprawozdanie Tzaveli (komisja ITRE) w 
sprawie internetu szerokopasmowego. 

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) realizuje zadania powierzone Agencji 
unijnymi aktami ustawodawczymi.

(k) realizuje zadania powierzone Agencji 
unijnymi aktami ustawodawczymi, jak 
również zadania dodatkowe, nieodzowne 
do wykonania zadań wymienionych w lit. 
a) do jc) lub w innych unijnych aktach 
ustawodawczych.

Or. en
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Agencja może podejmować działania z 
własnej inicjatywy w ramach zakresu 
zastosowania i celów niniejszego 
rozporządzenia. W przypadku skierowania 
do Agencji przez jakieś państwo 
członkowskie wniosku o podjęcie 
działania, państwo to informuje Agencję, 
czy i w jaki sposób jej zalecenia zostały 
wzięte pod uwagę.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 3 ust. 1. Jako że tekst Rady umożliwia Agencji niezależne udzielanie 
porad itp., zaproponowane przez Radę ogólne odniesienie dotyczące Agencji podejmującej 
działania wyłącznie na wniosek jakiegoś państwa członkowskiego wydaje się zbyteczne i 
sprzeczne, w związku z czym proponuje się je odrzucić. Dla rozwoju Agencji (np. oceny 
skuteczności jej usług, itp) wydaje się logiczne i pomocne, że państwo członkowskie 
rzeczywiście zwraca się o pomoc - a nie Agencja podejmuje działania z własnej inicjatywy -
gdyż świadczy to o jej użyteczności. 

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie oraz instytucje 
Unii systematycznie informują Agencję o 
głównych elementach swych działań z 
zakresu bezpieczeństwa sieci i informacji.

Or. en

Uzasadnienie
Rolą Agencji powinno być uzupełnianie działań państw członkowskich, a nie ich powielanie. 
Dlatego ważna jest wiedza na temat zasadniczego celu tych działań. Por. art. 4 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. 
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Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Zespoły reagowania na incydenty 
komputerowe (CERT)
1. Agencja wspiera zespoły reagowania na 
incydenty komputerowe (CERT) państw 
członkowskich i Unii oraz ustanowienie i 
działanie sieci tych zespołów państw 
członkowskich i Unii, w tym europejskiej 
grupy rządowych CERT. Aby zapewnić, iż 
każdy CERT państw członkowskich i Unii 
dysponuje wystarczająco zaawansowanym 
potencjałem, zaś potencjał ten w możliwie 
największym stopniu odpowiada 
potencjałowi najbardziej 
zaawansowanych CERT, Agencja pomaga 
w porównywaniu poziomu zespołów i 
propaguje dialog i wymianę informacji 
oraz sprawdzonych rozwiązań między 
zespołami a europejską grupą rządowych 
CERT. Agencja propaguje i wspiera 
współpracę między odpowiednimi CERT 
państw członkowskich i Unii w przypadku 
incydentów, w które, choćby potencjalnie, 
zaangażowanych jest kilka z nich.
2. Agencja ułatwia kontakty i wymianę 
informacji oraz sprawdzonych rozwiązań 
z odpowiednimi państwowymi lub innymi 
CERT, grupami i forami w krajach 
trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wykazano na miniprzesłuchaniu w komisji ITRE, Agencja odgrywa ważną rolę dla 
zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CERT) na szczeblu krajowym i Unii. Rolę 
tę należy sprecyzować i podkreślić w oddzielnym zapisie. 
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) rady wykonawczej;

Or. en

Uzasadnienie

Stworzenie rady wykonawczej jest zgodne z zaleceniami międzyinstytucjonalnej grupy 
roboczej (IWG) ds. agencji i zostało ujęte w opinii komisji BUDG (popr. 5). Rada 
wykonawcza powinna ułatwiać i usprawniać wewnętrzne działanie agencji. 

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarząd określa ogólny kierunek 
działalności Agencji oraz dopilnowuje, aby 
praca Agencji odbywała się zgodnie z 
przepisami i zasadami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu. Zarząd 
zapewnia również spójność pracy Agencji 
z działaniami realizowanymi przez 
państwa członkowskie oraz na poziomie 
unijnym. 

1. Zarząd określa ogólny kierunek 
działalności Agencji oraz dopilnowuje, aby 
praca Agencji odbywała się zgodnie z 
przepisami i zasadami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu. Zarząd 
zapewnia również spójność pracy Agencji 
z działaniami realizowanymi przez 
państwa członkowskie oraz na poziomie 
unijnym. Zarząd przyjmuje wszelkie 
ustalenia administracyjne z krajami 
trzecimi i zatwierdza wszelkie inne 
inicjatywy o wymiarze międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst o ustaleniach z krajami trzecimi itp. wynika z zaleceń IWG ds. agencji.
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Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zarząd przyjmuje swój regulamin w 
porozumieniu z odpowiednimi służbami 
Komisji. 

2. Zarząd przyjmuje swój regulamin w 
porozumieniu z Komisją. Regulamin
przewiduje przyjmowanie przyspieszonych 
decyzji w procedurze pisemnej lub za 
pośrednictwem telekonferencji.

Or. en

Uzasadnienie

Usunięcie „służb” Komisji w ślad za zmianami Komisji w tym i innych fragmentach. Komisja 
powinna mieć jednak silniejszą rolę niż tylko konsultacyjną, jak proponuje Rada. 

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zarząd przyjmuje wewnętrzne zasady 
działania Agencji w porozumieniu z 
odpowiednimi służbami Komisji. Zasady te 
są udostępniane do wiadomości publicznej.

3. Zarząd przyjmuje wewnętrzne zasady 
działania Agencji w porozumieniu z 
Komisją. Zasady te są udostępniane do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zarząd powołuje dyrektora 
wykonawczego zgodnie z art. 10 ust. 2 
oraz może odwołać go ze stanowiska. 
Zarząd sprawuje władzę dyscyplinarną nad 

4. Zarząd powołuje dyrektora 
wykonawczego po potwierdzeniu przez 
Parlament Europejski zgodnie z art. 10 
ust. 2 oraz może zwolnić go ze stanowiska. 
Zarząd sprawuje władzę dyscyplinarną nad 
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dyrektorem wykonawczym. dyrektorem wykonawczym.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się zwiększyć rolę Parlamentu w powoływaniu dyrektora wykonawczego; zob. art. 
10 i por. przyjęte w procedurze współdecyzji rozporządzenie 1093/2010 w sprawie 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Przejęto wprowadzoną przez Radę zmianę 
„odwołać” na „zwolnić”. 

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dyrektor wykonawczy konsultuje się z 
zarządem co do głównych działań, 
priorytetów i celów, na których Agencja 
będzie się skupiać przez następny rok. Na 
wynikach tej konsultacji opiera się 
pierwszy projekt programu pracy Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęto brzmienie tekstu Rady. 

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Zarząd decyduje o ustanowieniu biur 
łącznikowych i oddziałów. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. zalecenie 8-9 ENISA. Chociaż zarząd może powołać takie biura bez wyraźnego zapisu w 
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rozporządzeniu, do tej pory nie doszło do tego pomimo wielu zaleceń w tym zakresie. Zapis 
nie jest sprzeczny z proponowanym miejscem siedziby (Bruksela). 

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zarząd przyjmuje program pracy 
Agencji zgodnie z art. 13 ust. 3 oraz 
sprawozdanie ogólne z działalności 
Agencji w roku poprzednim zgodnie z art. 
14 ust. 2. 

5. Zarząd przyjmuje program pracy 
Agencji zgodnie z art. 12 ust. 3 oraz 
sprawozdanie ogólne z działalności 
Agencji w roku poprzednim zgodnie z art. 
13 ust. 2. 

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zarząd wykonuje swoje obowiązki w 
odniesieniu do budżetu Agencji zgodnie 
z przepisami art. 19 i 21 oraz monitoruje 
uzyskane wyniki i zalecenia wynikające 
ze sprawozdań z kontroli i ocen, zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, oraz 
podejmuje odpowiednie działania 
następcze.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka komisji BUDG 4. 
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Zarząd może powoływać grupy robocze, 
złożone z jego członków, których zadaniem 
jest udzielanie pomocy zarządowi w 
realizacji jego zadań, w tym w 
przygotowaniu decyzji i monitorowaniu 
ich wykonania.

8. Zarząd powołuje radę wykonawczą, 
złożoną ze swych członków, których 
zadaniem jest udzielanie pomocy 
zarządowi w realizacji jego zadań, w tym 
w przygotowaniu decyzji i monitorowaniu 
ich wykonania.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 4. Wraz z powołaniem rady wykonawczej, „grupy robocze” zarządu 
mogą zostać zniesione. 

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zarząd może przyjąć wieloletni plan 
polityki kadrowej po konsultacji ze 
służbami Komisji oraz należytym 
poinformowaniu władzy budżetowej. 

9. Po konsultacji z Komisją zarząd 
przyjmuje wieloletni plan polityki 
kadrowej uwzględniając wieloletni zarys 
programu prac oraz zestawienie 
zawierające szacunkowe dochody i 
wydatki Agencji. Należycie informuje o 
tym władzę budżetową. 

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęto zmiany Rady. Zob. również badania ENISA proponujące, by sprecyzować rolę 
zarządu w planowaniu polityki kadrowej (zalecenie 3). 
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Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład zarządu wchodzi po jednym 
przedstawicielu każdego z państw 
członkowskich, trzech przedstawicieli 
wyznaczonych przez Komisję oraz trzech 
przedstawicieli bez prawa głosowania 
wyznaczonych przez Komisję, z których 
każdy reprezentuje jedną z poniższych 
grup:

1. W skład zarządu wchodzi po jednym 
przedstawicielu każdego z państw 
członkowskich, upoważnionych do 
działania w imieniu tego państwa 
członkowskiego i po trzech przedstawicieli 
wyznaczonych przez Komisję. Członków 
zarządu mogą zastępować ich zastępcy 
zgodnie z regulaminem zarządu.

Or. en

Uzasadnienie

W większości przyjęto zmiany Rady. Aby jednak usprawnić działanie Agencji i z uwagi na 
istnienie Stałej Grupy Przedstawicieli Zainteresowanych Stron, nie potrzeba przedstawicieli 
wśród członków zarządu. 

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) branżę technologii informacyjnych i 
łączności;

skreślony

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) grupy konsumenckie; skreślony
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Or. en

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ekspertów akademickich w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie zarządu są wyznaczani na 
podstawie poziomu odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji.

2. Członkowie zarządu są wyznaczani na 
podstawie poziomu odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji. Posiadają oni również 
niezbędne umiejętności kierownicze, 
administracyjne i dotyczące spraw 
budżetowych w celu wypełnienia zadań 
wymienionych w art. 5. Wyznaczeni przez 
Komisję członkowie zarządu zajmują 
stanowisko dyrektora lub wyższe. Stopień 
w hierarchii zawodowej członków zarządu 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie odpowiada stopniowi w 
hierarchii członka zarządu wyznaczonego 
przez Komisję. Jednostka zamierzająca 
wyznaczyć członka zarządu i zastępcę 
dostarcza informacji o zakresie ich 
odnośnego doświadczenia i wiedzy 
fachowej odpowiednio wcześniej przed ich 
wyznaczeniem, by umożliwić pozostałym 
państwom członkowskim i Komisji 
ustosunkowanie się do tych nominacji. 
Komisja i państwa członkowskie 
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uwzględniają wszelkie uzasadnione 
zastrzeżenia podniesione wobec 
zamierzonej nominacji członka zarządu.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. częściowo popr. 6 komisji BUDG i motyw 28. Należy zapewnić, by członkowie zarządu 
reprezentowali odpowiedni stopień w hierarchii zawodowej zakotwiczony w wymogu 
obowiązującym dla przedstawicieli Komisji (obecnie dwóch dyrektorów generalnych i jeden 
dyrektor). Na poziomie państw członkowskich trzeba będzie określić odpowiadające mu 
stopnie krajowe. Powinno się również przewidzieć procedurę uwzględniania ewentualnych 
uzasadnionych zastrzeżeń pod adresem kandydatów na członków zarządu. 

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kadencja przedstawicieli grup, o 
których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), 
wynosi cztery lata. Kadencję tę można 
przedłużyć jednokrotnie. W przypadku gdy 
jeden z tych przedstawicieli przestaje być 
powiązany z odpowiednią grupą interesu, 
Komisja wyznacza jego następcę.

3. Kadencja członków zarządu wynosi 
cztery lata. Kadencja może być 
przedłużona jeden raz.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. popr. 7 komisji BUDG dostosowaną w ten sposób, by zapis odzwierciedlał zniesienie 
przedstawicieli zainteresowanych stron w zarządzie. 

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarząd wybiera spośród swoich członków 
przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego, na okres trzech lat z 

nie dotyczy polskiej wersji jęz.
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możliwością przedłużenia. Zastępca 
przewodniczącego zastępuje z urzędu 
przewodniczącego, jeżeli przewodniczący 
nie jest w stanie pełnić swoich 
obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Global change (not reflected in further AMs) of "Chairperson" to "Chair" in accordance with 
Parliament's 2009 guidelines on gender-neutral language. Adoption would implement the 
change throughout the Regulation. 

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarząd podejmuje decyzje większością 
głosów członków posiadających prawo 
głosowania.

1. Zarząd podejmuje decyzje większością 
głosów obecnych członków posiadających 
prawo głosowania.

Or. en

Uzasadnienie

 Celem poprawki jest ułatwienie procesu decyzyjnego, podobnie jak w dalszych popr. do art. 
9.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do przyjęcia regulaminu zarządu, 
wewnętrznych zasad działania Agencji, 
budżetu, rocznego planu pracy, a także do 
powołania, przedłużenia kadencji i 

2. Do przyjęcia regulaminu zarządu, 
wewnętrznych zasad działania Agencji, 
budżetu, rocznego planu pracy, a także do 
powołania, przedłużenia kadencji i 
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odwołania dyrektora wykonawczego, 
wymagana jest większość dwóch trzecich 
głosów wszystkich członków zarządu 
posiadających prawo głosowania. 

zwolnienia dyrektora wykonawczego 
wymagana jest większość dwóch trzecich 
głosów obecnych członków zarządu 
posiadających prawo głosowania.

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do przeprowadzenia każdego 
głosowania w zarządzie wymagane jest 
kworum dwóch trzecich posiadających 
głos członków zarządu lub ich zastępców. 
W przypadku nieosiągnięcia wymaganego 
kworum przewodniczący może zwołać 
posiedzenie nadzwyczajne, na którym 
można podjąć decyzje przy kworum jednej 
trzeciej członków. Regulamin wewnętrzny 
przewiduje odpowiednie wyprzedzenie, z 
jakim zwoływane jest posiedzenie 
nadzwyczajne.

Or. en

Uzasadnienie

Kworum dwóch trzecich głosów odpowiada kworum z rozporządzenia 2010/1092 w sprawie 
europejskiej rady ds. ryzyka systemowego. Nie potrzeba powtarzać ujętego w art. 6 ust. 1 
ostrzeżenia Rady, że zastępcy mogą zastępować członków zwykłych. Dwa ostatnie zdania, 
zainspirowane rozporządzeniem w sprawie europejskiej rady ds. ryzyka systemowego, mają 
za zadanie zapewnić Agencji zdolność decyzyjną. 

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
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Rada wykonawcza
1. Powołuje się radę wykonawczą, złożoną 
z członków zarządu, w tym dwóch 
przedstawicieli Komisji. Liczba członków 
rady wykonawczej nie przekracza jednej 
trzeciej liczby członków zarządu. Rada 
wykonawcza zbiera się co najmniej w
odstępach kwartalnych. Przewodniczący 
zarządu jest również przewodniczącym 
rady wykonawczej.
2. Bez uszczerbku dla zadań dyrektora 
wykonawczego zarząd powierza radzie 
wykonawczej co najmniej następujące 
zadania:
(a) monitorowania wykonywania decyzji 
zarządu;
(b) monitorowania w imieniu zarządu 
kwestii administracyjnych i budżetowych;
(c) pomagania i doradzania dyrektorowi 
wykonawczemu;
(d) podejmowania wszelkich koniecznych 
środków dla prawidłowego zarządzania 
Agencją w okresach między spotkaniami 
zarządu;
(e) przygotowywania decyzji, programów i 
działań, które mają zostać przyjęte przez 
zarząd;
3. Wszystkie dokumenty rozprowadzane 
między członkami rady wykonawczej 
rozdzielane są jednocześnie wśród 
członków zarządu. Wszystkim członkom 
zarządu wolno uczestniczyć na własny 
koszt w posiedzeniach rady wykonawczej, 
jednak wyłącznie członkowie rady 
wykonawczej mają prawo głosu. Na 
każdym posiedzeniu zarządu rada 
wykonawcza przedstawia sprawozdanie z 
działalności.
4. Rada wykonawcza jest zwoływana przez 
przewodniczącego w przypadkach, gdy 
konieczne jest przygotowanie decyzji 
zarządu oraz zapewnienie pomocy i 
doradztwa dyrektorowi. Rada podejmuje 
decyzje zwykłą większością głosów.
5. Dyrektor Agencji uczestniczy w 
posiedzeniach rady wykonawczej, ale nie 
ma prawa głosu.
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Or. en

Uzasadnienie

Popr. 8 komisji BUDG odnosząca się do IWG z proponowanymi poprawkami i elementami
rozporządzenia 2062/94 w sprawie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 
oraz rozporządzenia 168/2007 w sprawie Agencji Praw Podstawowych. Zob. również badanie 
ENISA, gdzie zwraca się uwagę na zbyt wielki rozmiar zarządu, choć wydaje się on obecnie 
działać w miarę dobrze. Obawy wyrażone w badaniu ENISE odnośnie do wyłączenia z 
rzeczywistego podejmowania decyzji oraz tego, że dyrektor wykonawczy faktycznie zastępuje 
zarząd, zostały rozwiązane poprzez wprowadzenie mechanizmu składania zarządowi 
sprawozdań przez radę wykonawczą. 

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja jest zarządzana przez dyrektora 
wykonawczego, który zachowuje 
niezależność podczas pełnienia swoich 
obowiązków.

nie dotyczy polskiej wersji jęz.

Or. en

Uzasadnienie

See Parliament's guidelines on gender-neutral language (global change without further 
individual AMs). Council's addition that the ED shall "demonstrate on an ongoing basis 
commitment to good and efficient management" is vague to the point of being entirely 
meaningless, therefore possibly damaging, and is not taken over. It is for the MB to appoint a 
suitably competent ED, subject to Parliamentary approval, and to dismiss the ED if the hiring 
decision was wrong or circumstances change. Further, the new EB should be able to more 
effectively monitor the ED.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany 
i odwoływany przez zarząd. Powołania 
dokonuje się w drodze wyboru z listy 

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany 
przez zarząd po potwierdzeniu przez 
Parlament Europejski. Powołania 
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kandydatów zaproponowanych przez 
Komisję, na okres pięciu lat, w oparciu o 
względy merytoryczne oraz 
udokumentowane umiejętności 
administracyjne i kierownicze, a także 
określone kompetencje i doświadczenie. 
Przed powołaniem kandydat wybrany 
przez zarząd może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu. 

dokonuje się w drodze wyboru z listy 
kandydatów zaproponowanych przez 
Komisję, na okres pięciu lat, w oparciu o 
względy merytoryczne oraz 
udokumentowane umiejętności 
administracyjne i kierownicze, a także 
określone kompetencje i doświadczenie. 
Komisja może zorganizować otwarty 
konkurs celem sporządzenia listy 
odpowiednich kandydatów. Przed 
powołaniem kandydat wybrany przez 
zarząd oraz inni kandydaci z 
zaproponowanej przez Komisję listy 
zostają wezwani do złożenia oświadczeń
przed właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tego 
komitetu.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 51 ust. 2 przyjętego w procedurze współdecyzji rozporządzenia
1093/2010 w sprawie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Tekst Rady wymaga 
przeprowadzenia otwartego konkursu i wyłonienia na jego podstawie kandydatów. Z uwagi 
na ewentualną (i zrozumiałą) niechęć odpowiednich kandydatów do poddawania się takiej 
operacji, lepiej pozwolić, by Komisja sama, jak dotychczas, wybierała kandydatów, a 
jednocześnie, jeśli uzna to za właściwe, umożliwić jej zorganizowanie konkursu. Por. również 
IWG ds. parlamentarnych wysłuchań wszystkich kandydatów.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dyrektor wykonawczy może być 
odwołany ze stanowiska wyłącznie przez 
zarząd.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie zapisu art. 51 ust. 5 rozporządzenia 1093/2010 w sprawie Europejskiego 
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Urzędu Nadzoru Bankowego. 

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas dziewięciu miesięcy 
poprzedzających koniec kadencji Komisja 
przeprowadza ocenę. W ramach oceny 
Komisja bada w szczególności: 

3. Najpóźniej sześć miesięcy przed 
upływem pięcioletniej kadencji określonej 
w ust. 2 Komisja składa zarządowi oraz 
właściwej komisji Parlamentu 
Europejskiego sprawozdanie z 
przeprowadzonej przez siebie oceny. W 
sprawozdaniu z oceny Komisja bada w 
szczególności: 

Or. en

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zarząd, działając na wniosek Komisji i 
uwzględniając sprawozdanie z oceny oraz 
wyłącznie w przypadkach, gdy jest to 
uzasadnione zadaniami i potrzebami 
Agencji, może przedłużyć kadencję 
dyrektora wykonawczego o okres nie 
dłuższy niż trzy lata.

4. Zarząd, działając na wniosek Komisji i 
uwzględniając sprawozdanie z oceny oraz 
wyłącznie w przypadkach, gdy jest to 
uzasadnione zadaniami i potrzebami 
Agencji, po uzyskaniu opinii Parlamentu 
Europejskiego może przedłużyć kadencję 
dyrektora wykonawczego o okres nie 
dłuższy niż pięć lat.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. popr. BUDG 9-10.
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Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zarząd informuje Parlament Europejski 
o swoim zamiarze przedłużenia kadencji 
dyrektora wykonawczego. W ciągu 
miesiąca poprzedzającego przedłużenie 
jego kadencji dyrektor wykonawczy może 
zostać wezwany do złożenia oświadczenia 
przed właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tego 
komitetu. 

5. Zarząd informuje Parlament Europejski 
o swoim zamiarze przedłużenia kadencji 
dyrektora wykonawczego. W ciągu trzech 
miesięcy poprzedzających przedłużenie 
jego kadencji dyrektor wykonawczy 
zostaje wezwany do złożenia oświadczenia 
przed właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tej 
komisji.

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku nieprzedłużenia kadencji 
dyrektor wykonawczy pełni swoje funkcje 
do czasu powołania jego następcy.

6. Dyrektor wykonawczy pełni swoje 
funkcje do czasu powołania swego
następcy.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęto zmiany Rady. 

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) przygotowywanie pracy zarządu i 
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rady wykonawczej;

Or. en

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wdrażanie programów pracy oraz 
decyzji przyjętych przez zarząd;

(b) wdrażanie programów pracy oraz 
decyzji przyjętych przez zarząd i radę 
wykonawczą;

Or. en

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) realizację innych zadań powierzonych 
mu niniejszym rozporządzeniem.

(g) realizację innych zadań powierzonych 
mu niniejszym rozporządzeniem, w tym 
opracowywanie i aktualizację wieloletniej 
strategii Agencji;

Or. en

Uzasadnienie

 Zob. poprawka Komisji BUDG 13.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W razie potrzeby oraz w ramach celów i 
zadań Agencji, dyrektor wykonawczy 

8. W razie potrzeby oraz w ramach celów i 
zadań Agencji, dyrektor wykonawczy 
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może ustanawiać grupy robocze ad hoc 
złożone z ekspertów. Zarząd jest o tym
informowany z wyprzedzeniem. Procedury 
dotyczące w szczególności składu, 
powoływania ekspertów przez dyrektora 
wykonawczego oraz działania grup 
roboczych ad hoc określa się w 
wewnętrznych zasadach działania Agencji.

może ustanawiać grupy robocze ad hoc 
złożone z ekspertów. Rada wykonawcza
jest o tym informowana z wyprzedzeniem.
Procedury dotyczące w szczególności 
składu, powoływania ekspertów przez 
dyrektora wykonawczego oraz działania 
grup roboczych ad hoc określa się w 
wewnętrznych zasadach działania Agencji.

Or. en

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W razie potrzeby dyrektor wykonawczy 
udostępnia zarządowi personel 
administracyjny i inne zasoby.

9. W razie potrzeby dyrektor wykonawczy 
udostępnia zarządowi i radzie 
wykonawczej personel administracyjny i 
inne zasoby.

Or. en

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarząd ustanawia, na wniosek dyrektora 
wykonawczego, Stałą Grupę 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
złożoną z ekspertów reprezentujących 
odpowiednie zainteresowane strony, takie 
jak branża technologii informacyjnych i 
łączności, grupy konsumenckie, eksperci 
akademiccy w dziedzinie bezpieczeństwa 
sieci i informacji oraz organy 
odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i 
ochronę prywatności.

1. Zarząd ustanawia, na wniosek dyrektora 
wykonawczego, Stałą Grupę 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron 
złożoną z uznanych w środowisku 
ekspertów reprezentujących odpowiednie 
zainteresowane strony, takie jak branża 
technologii informacyjnych i łączności, 
dostawcy usług w zakresie 
elektronicznych sieci komunikacyjnych i 
ogólnodostępnych usług, grupy 
konsumenckie, eksperci akademiccy w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
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informacji oraz właściwe władze, w tym
organy odpowiedzialne za egzekwowanie 
prawa i ochronę prywatności.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do „uznanych w środowisku” ekspertów ma na celu zapewnienie szerokiej 
wiedzy eksperckiej członków Stałej Grupy Przedstawicieli Zainteresowanych Stron. Pozostałe 
zmiany odzwierciedlają przede wszystkim brzmienie tekstu Rady. Dodane przez Radę słowo 
„unijne” przed „organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i ochronę prywatności” nie 
zostało przyjęte, jako sformułowanie to można by zinterpretować jako wykluczające organy 
krajowe.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Grupie przewodniczy dyrektor 
wykonawczy. 

3. Grupie przewodniczy dyrektor 
wykonawczy lub dowolna osoba, którą
wyznaczy on do sprawowania tej funkcji. 

Or. en

Uzasadnienie

Rada proponuje, by umożliwić zarządowi (na wniosek dyrektora zarządzającego) całkowite 
oddelegowanie funkcji przewodniczenia Stałej Grupie Przedstawicieli Zainteresowanych 
Stron jednemu z jej członków. Tymczasem przewodniczenie tej grupie powinno należeć do 
kluczowych zadań dyrektora zarządzającego. Należy jednak jasno stwierdzić, że dyrektor 
zarządzający może przekazać innej osobie obowiązki związane z przewodniczeniem grupie w 
zależności od przypadku.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kadencja członków Grupy wynosi dwa i 
pół roku. Członkowie zarządu nie mogą 
być członkami Grupy. Personel Komisji

4. Kadencja członków Grupy wynosi dwa i 
pół roku. Członkowie zarządu nie mogą 
być członkami Grupy. Personel Komisji
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ma prawo brać udział w posiedzeniach i 
uczestniczyć w pracach Grupy.

oraz eksperci z państw członkowskich 
mają prawo brać udział w posiedzeniach i 
uczestniczyć w pracach Grupy.
Przedstawiciele innych organów 
uznanych przez dyrektora wykonawczego 
za właściwe, jeżeli nie są członkami 
Grupy, mogą być zapraszani do obecności 
na posiedzenia i uczestnictwa w jej 
pracach.

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe przyjęcie zmian Rady. Nie przyjęto zastosowanego przez Radę ograniczenia do 
organów ustanowionych prawem Unii. 

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja prowadzi działalność zgodnie 
ze swoim programem pracy, który zawiera 
jej wszystkie planowane działania. 
Program ten nie wyklucza podejmowania 
przez Agencję nieprzewidzianych działań, 
które wchodzą w zakres jej celów i zadań 
oraz mieszczą się w ramach jej budżetu. 
Dyrektor wykonawczy informuje zarząd o 
działaniach Agencji, które nie zostały 
przewidziane w programie pracy. 

1. Agencja prowadzi działalność zgodnie 
ze swoim programem pracy, który zawiera 
jej wszystkie planowane działania. 
Program ten nie wyklucza podejmowania 
przez Agencję nieprzewidzianych działań,
które wchodzą w zakres jej celów i zadań 
oraz mieszczą się w ramach jej budżetu. 
Dyrektor wykonawczy niezwłocznie 
informuje radę wykonawczą o działaniach 
Agencji, które nie zostały przewidziane w 
programie pracy. Rada wykonawcza 
podejmuje decyzje w zakresie uznania 
nieprzewidzianych w programie prac 
Agencji działań za dopuszczalne na 
wniosek 1/3 członków rady z prawem 
głosu. Wnioski takie składane są w ciągu 
10 dni od dnia, w którym dyrektor 
wykonawczy poinformował radę 
wykonawczą o nieprzewidzianych 
działaniach.

Or. en
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Uzasadnienie

Zarząd Agencji przyjmuje jej program prac. Biorąc pod uwagę zadania Agencji – w 
porównaniu z ENISA – może wzrosnąć liczba nieprzewidzianych działań (wciąż należących 
do w zadań Agencji). Na wniosek mniejszościowej grupy członków Rada wykonawcza winna 
zatem mieć możliwość podjęcia natychmiastowej decyzji o podjęciu lub zaniechaniu danego 
nieprzewidzianego działania.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor wykonawczy jest 
odpowiedzialny za opracowanie projektu 
programu pracy Agencji po uprzedniej 
konsultacji ze służbami Komisji. Przed 
dniem 15 marca każdego roku dyrektor 
wykonawczy przedstawia zarządowi 
program pracy na następny rok. 

2. Dyrektor wykonawczy jest 
odpowiedzialny za opracowanie projektu 
programu pracy Agencji po uprzedniej 
konsultacji z Komisją. Przed dniem 1 
marca każdego roku dyrektor wykonawczy 
przedstawia zarządowi program pracy na 
następny rok. Dyrektor wykonawczy 
dopilnowuje, aby projekt programu pracy 
Agencji określał jasne cele i zawierał 
wskaźniki niezbędne do mierzenia 
skuteczności działań Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczo przyjęto sformułowanie Rady. 

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed dniem 30 listopada każdego roku 
zarząd przyjmuje program pracy Agencji 
na następny rok w konsultacji ze służbami 
Komisji. Program pracy uwzględnia zarys 
wieloletni. Zarząd zapewnia spójność 
programu pracy z celami Agencji, a także z 
priorytetami wynikającymi z prawa i 

3. Przed dniem 30 listopada każdego roku 
zarząd przyjmuje program pracy Agencji 
na następny rok w konsultacji z Komisją.
Program pracy uwzględnia zarys wieloletni
i dotyczy wszelkich aspektów operacji, 
działań i zobowiązań Agencji. Zarząd dba 
o to, by program pracy jasno określał cele, 
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polityki Unii w obszarze bezpieczeństwa 
sieci i informacji.

które Agencja ma osiągnąć, zasoby, które 
należy jej przyznać, sposób mierzenia 
wyników jej działań, jak również zapewnia 
spójność programu pracy z celami Agencji, 
a także z priorytetami wynikającymi z 
prawa i polityki Unii w obszarze 
bezpieczeństwa sieci i informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. część AM BUDG nr 11, nieco zmienioną, aby uwzględnić odniesienie do wszystkich 
aspektów, nie zaś jedynie do aspektów wirtualnych i niewirtualnych. Przyjęto zmiany 
proponowane przez Radę. 

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Struktura programu pracy jest oparta na 
zasadzie zarządzania kosztami działań
(ABM). Program pracy jest zgodny z 
zestawieniem zawierającym szacunkowe
dochody i wydatki Agencji oraz budżetem 
Agencji na dany rok budżetowy.

4. Struktura programu pracy jest oparta na 
zasadzie zarządzania kosztami działań
(ABM) wraz ze wskazaniem planowanych 
zasobów ludzkich i finansowych 
przeznaczonych na każde działanie. W 
tym celu dyrektor wykonawczy w 
porozumieniu z Komisją ustala 
odpowiednio dostosowane wskaźniki 
wyników umożliwiające skuteczną ocenę 
osiąganych wyników. Program pracy jest 
zgodny z zestawieniem zawierającym 
szacunkowe dochody i wydatki Agencji 
oraz budżetem Agencji na rok budżetowy, 
którego dotyczy program.

Or. en

Uzasadnienie

 Zob. poprawka Komisji BUDG 11.
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Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po przyjęciu programu pracy przez 
zarząd dyrektor wykonawczy przekazuje 
go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji oraz państwom członkowskim, a 
także zapewnia jego publikację.

5. Po przyjęciu programu pracy przez 
zarząd dyrektor wykonawczy przekazuje 
go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji oraz państwom członkowskim, a 
także zapewnia jego publikację. Dyrektor 
wykonawczy przyjmuje każde zaproszenie 
ze strony właściwej komisji Parlamentu 
Europejskiego do przedstawienia 
rocznego programu prac Agencji i do 
przeprowadzenia wymiany poglądów na 
ten temat.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka komisji BUDG 12. 

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Dyrektor wykonawczy przygotowuje 
również wieloletnią strategię Agencji i 
przedkłada ją zarządowi po zasięgnięciu 
opinii Parlamentu Europejskiego i 
Komisji co najmniej na 8 tygodni przed 
odpowiednim posiedzeniem zarządu.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka Komisji BUDG 13. 
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Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdego roku dyrektor wykonawczy 
przekazuje zarządowi projekt 
sprawozdania ogólnego obejmującego całą 
działalność Agencji w roku poprzednim.

1. Każdego roku dyrektor wykonawczy 
przekazuje zarządowi projekt 
sprawozdania ogólnego obejmującego całą 
działalność Agencji w roku poprzednim
oraz sprawozdanie w zakresie zarządzania 
budżetowego i finansowego.
Sprawozdanie ogólne zawiera 
odpowiednio dostosowane wskaźniki 
wyników umożliwiające skuteczną ocenę 
osiąganych wyników.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. AM BUDG 14. Proponowane przez Radę sformułowanie: „W sprawozdaniu ogólnym 
mierzy się i upublicznia efekt działań Agencji za rok poprzedni.” jest merytorycznie tożsame 
co do celu.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioski o udzielenie doradztwa i 
pomocy w zakresie celów i zadań Agencji 
są kierowane do dyrektora wykonawczego 
wraz z informacjami uzupełniającymi 
wyjaśniającymi zgłaszane zagadnienie.
Dyrektor wykonawczy informuje zarząd o 
otrzymanych wnioskach oraz, w 
odpowiednim terminie, o dalszych
działaniach podjętych w odniesieniu do 
wniosków. W przypadku odrzucenia 
wniosku przez Agencję decyzję tę należy 
uzasadnić.

1. Wnioski o udzielenie doradztwa i 
pomocy w zakresie celów i zadań Agencji 
są kierowane do dyrektora wykonawczego 
wraz z informacjami uzupełniającymi 
wyjaśniającymi zgłaszane zagadnienie.
Dyrektor wykonawczy informuje radę 
wykonawczą o otrzymanych wnioskach, o 
potencjalnych skutkach pod względem 
zasobów, a w odpowiednim terminie – o 
działaniach podjętych w odniesieniu do 
wniosków. W przypadku odrzucenia 
wniosku przez Agencję decyzję tę należy 
uzasadnić.



PR\875732PL.doc 65/79 PE470.059v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Poza zamianą zarządu na radę wykonawczą poprawka jest tożsama z tekstem proponowanym 
przez Radę. 

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 
mogą być zgłaszane przez:

skreślony

(a) Parlament Europejski; 
(b) Radę;
(c) Komisję; 
(d) dowolny inny właściwy organ 
wyznaczony przez państwo członkowskie, 
taki jak krajowy organ regulacyjny 
określony w art. 2 dyrektywy 2002/21/WE.

Or. en

Uzasadnienie
Celem skreślenia jest uproszczenie, ponieważ jednostki wspierane przez Agencję są ujęte w jej 
zakresie działań, ponowne ich wyliczanie byłoby zatem zbędnym powtórzeniem. Co za tym 
idzie można uniknąć powtórzenia, że Agencja nie ma obowiązku rozpatrywania wszystkich 
złożonych wniosków. Podawane przez Agencję uzasadnienie odrzucenia wniosku może po 
prostu zawierać stwierdzenie, że działanie takie nie mieści się w zakresie jej zadań lub nie jest 
wykonywane przez żadną jednostkę wymienioną w tym zakresie zadań.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Praktyczne rozwiązania w zakresie 
stosowania ust. 1 i 2, dotyczące w 
szczególności składania wniosków, 
ustalania priorytetów, podejmowania 
działań w odniesieniu do wniosków oraz 

3. Praktyczne rozwiązania w zakresie 
stosowania ust. 1, dotyczące w 
szczególności składania wniosków, 
ustalania priorytetów, podejmowania 
działań w odniesieniu do wniosków oraz 
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informowania zarządu o wnioskach, są 
określane przez zarząd w wewnętrznych 
zasadach działania Agencji.

informowania rady wykonawczej i zarządu 
o wnioskach, są określane przez zarząd w 
wewnętrznych zasadach działania Agencji.

Or. en

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektor wykonawczy oraz urzędnicy 
oddelegowani czasowo przez państwa 
członkowskie składają pisemną deklarację 
dotyczącą zobowiązań oraz pisemną
deklarację wskazująca na brak 
bezpośrednich lub pośrednich interesów, 
które mogłyby zostać uznane za szkodzące 
ich niezależności.

1. Członkowie zarządu, dyrektor 
wykonawczy oraz urzędnicy oddelegowani 
czasowo przez państwa członkowskie 
składają deklarację dotyczącą zobowiązań 
oraz deklarację wskazującą albo na brak 
bezpośrednich lub pośrednich interesów, 
które mogłyby zostać uznane za szkodzące 
ich niezależności, albo na istnienie 
wszelkich bezpośrednich lub pośrednich 
interesów, które mogłyby zostać uznane za 
szkodzące ich niezależności. Deklaracja 
winna być precyzyjna i kompletna, należy 
ją składać co roku na piśmie i w razie 
konieczności aktualizować. 

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęto zmiany wprowadzone przez Radę, dodając jednocześnie, że deklaracja winna być 
dokładna i kompletna oraz że należy ją w miarę konieczności aktualizować. 

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Eksperci zewnętrzni uczestniczący w 
grupach roboczych ad hoc zgłaszają na 
każdym posiedzeniu kwestie, które 

2. Członkowie zarządu i rady 
zarządzającej oraz eksperci zewnętrzni 
uczestniczący w grupach roboczych ad 
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mogłyby zostać uznane za szkodzące ich 
niezależności w odniesieniu do zagadnień 
przewidzianych w porządku obrad oraz 
powstrzymują się od udziału w dyskusjach 
dotyczących tych punktów.

hoc, jak również dyrektor wykonawczy 
dokładnie i wyczerpująco zgłaszają 
najpóźniej na każdym posiedzeniu kwestie, 
które mogłyby zostać uznane za szkodzące 
ich niezależności w odniesieniu do 
zagadnień przewidzianych w porządku 
obrad.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczo przyjęto poprawki Rady, dodając „dokładnie i wyczerpująco”. 

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Procedurę regulującą zastąpienie 
członka na posiedzeniu lub jego 
nieobecność podczas dyskusji nad taką 
kwestią zarząd określa w wewnętrznych 
zasadach działania Agencji. Zasady 
działania Agencji przewidują również 
możliwość przeprowadzenia niezależnego 
audytu zewnętrznego wszelkich kwestii 
rodzących konflikt interesów.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęto tekst Rady, dodając możliwość przeprowadzenia niezależnego audytu zewnętrznego 
w zakresie domniemanych konfliktów interesów. 

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja dopilnowuje, aby instytucje 
publiczne i inne zainteresowane strony 

2. Agencja dopilnowuje, aby instytucje 
publiczne i inne zainteresowane strony 
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otrzymywały, w stosownych przypadkach, 
wiarygodne i łatwo dostępne informacje, w 
szczególności w odniesieniu do wyników 
jej pracy. Agencja publikuje również 
deklaracje o braku konfliktu interesów
złożone przez dyrektora wykonawczego i 
urzędników oddelegowanych czasowo 
przez państwa członkowskie oraz 
deklaracje o braku konfliktu interesów 
złożone przez ekspertów w odniesieniu do 
zagadnień przewidzianych w porządkach 
obrad posiedzeń grup roboczych ad hoc.

otrzymywały, w stosownych przypadkach,
odpowiednie, obiektywne, wiarygodne i 
łatwo dostępne informacje, w 
szczególności w odniesieniu do wyników 
jej pracy. Agencja publikuje również 
deklaracje złożone zgodnie z art. 15.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęto uproszczoną wersję ostatniego zdania proponowanego przez Radę. 
Skreślono„interesów”, aby zapewnić, że publikacja obejmuje również deklaracje dotyczące 
zobowiązań. 

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 14, 
Agencja nie ujawnia stronom trzecim 
przetwarzanych i otrzymywanych 
informacji, w przypadku których 
wnioskowano o zachowanie poufności.

1. Nie naruszając przepisów art. 14, 
Agencja nie ujawnia stronom trzecim 
przetwarzanych i otrzymywanych 
informacji niepoufnych, w przypadku 
których wnioskowano o zachowanie 
poufności części lub całości tych 
informacji i przedstawiono rozsądne
uzasadnienie takiego wniosku. Jeżeli 
Agencja uzna, że informacje można 
częściowo lub w całości podać do 
publicznej wiadomości, skonsultuje się 
ona przed jej ujawnieniem ze stroną, która 
udzieliła jej tej informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Aby poprawić przejrzystość, wprowadzono wobec osoby występującej z wnioskiem o 
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zachowanie poufności danych obowiązek wyjaśnienia powodów takiego wniosku. W ten 
sposób umożliwia się Agencji ujawnianie takich niepoufnych w rozumieniu prawa UE 
informacji po wcześniejszym skonsultowaniu się z osobą udzielającą informacji, jeżeli 
Agencja uzna, że informacja taka lub jej część nie ma charakteru poufnego. 

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zarząd może postanowić o pozwoleniu
Agencji na korzystanie z informacji
niejawnych. W takim przypadku zarząd, w 
porozumieniu z odpowiednimi służbami 
Komisji, przyjmuje wewnętrzne zasady 
działania uwzględniające zasady 
bezpieczeństwa określone w decyzji 
Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom 
z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej 
regulamin wewnętrzny. Odnosi się to, 
między innymi, do przepisów dotyczących 
wymiany, przetwarzania i przechowywania 
informacji niejawnych.

4. Aby umożliwić Agencji przetwarzanie
informacji niejawnych, zarząd, w 
porozumieniu z Komisją, przyjmuje 
wewnętrzne zasady działania 
uwzględniające zasady bezpieczeństwa 
określone w decyzji Komisji 
2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 
listopada 2001 r. zmieniającej jej 
regulamin wewnętrzny. Odnosi się to, 
między innymi, do przepisów dotyczących 
wymiany, przetwarzania i przechowywania 
informacji niejawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie Agencji możliwości przetwarzania informacji 
poufnych w rozumieniu prawa UE. Wykreślone przez Radę odniesienie do służb Komisji 
zostało przyjęte. 

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dochody Agencji składają się z wkładu 
pochodzącego z budżetu Unii europejskiej, 
wkładów państw trzecich uczestniczących 
w pracach Agencji, zgodnie z art. 29, oraz 
wkładów państw członkowskich.

1. Dochody Agencji składają się z wkładu 
pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej, 
wkładów państw trzecich uczestniczących 
w pracach Agencji, zgodnie z art. 29, oraz
dobrowolnych finansowych lub 
rzeczowych wkładów państw 
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członkowskich. Państwa członkowskie 
dobrowolnie wnoszące wkład nie mogą 
domagać się przyznania im w zamian 
żądnych specjalnych praw lub świadczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe sformułowanie „pieniężne lub rzeczowe“ wsparcia ekspertów na koszt władz 
krajowych, udostępniania procesorów komputerowych, czynszu lub dowolnych innych 
świadczeń rzeczowych. Zasadniczo przyjęto pozostałe zmiany wprowadzone przez Radę. 

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Najpóźniej do dnia 31 marca, zarząd 
przesyła Komisji oraz państwom, z 
którymi Unia Europejska zawarła umowy 
na mocy art. 24, wspomniane zestawienie 
szacunków obejmujące projekt planu 
zatrudnienia wraz z projektem programu 
pracy.

6. Najpóźniej do dnia 31 marca, zarząd 
przesyła Komisji oraz państwom, z 
którymi Unia Europejska zawarła umowy 
na mocy art. 28, wspomniane zestawienie 
szacunków obejmujące projekt planu 
zatrudnienia wraz z projektem programu 
pracy.

Or. en

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Najpóźniej do dnia 1 lipca następującego 
po każdym roku budżetowym, dyrektor 
wykonawczy przesyła ostateczne 
sprawozdanie finansowe Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji i 
Trybunałowi Obrachunkowemu wraz z 
opinią zarządu.

7. Najpóźniej do dnia 1 lipca następującego 
po każdym roku budżetowym, dyrektor 
wykonawczy przesyła ostateczne 
sprawozdanie finansowe Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji i 
Trybunałowi Obrachunkowemu wraz z 
opinią zarządu, w tym sprawozdanie 
dotyczące zarządzania budżetowego i 
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finansowego w danym roku budżetowym 
oraz uwagi Trybunału Obrachunkowego,.

Or. en

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Forma prawna Forma prawna i siedziba

Or. en

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja ma siedzibę w Brukseli.

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy postanowień art. 7 ust. 2 przyjętego w procedurze współdecyzji rozporządzenia 
1093/2010 w sprawie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego: Agencja, która formalnie 
przejmie obowiązki ENISA, w jej kształcie przewidzianym w postanowieniach rozporządzenia 
z 2004 r. powinna mieć siedzibę w miejscu, z którego będzie w stanie skutecznie działać w 
ogólnym interesie Unii. Biorąc pod uwagę np. zadania agencji oraz potrzebę częstych 
osobistych kontaktów, Agencja taka powinna mieć siedzibę w Brukseli.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zasady i regulacje mające zastosowanie 1. Zasady i regulacje mające zastosowanie 
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do urzędników i innego personelu Unii 
Europejskiej mają zastosowanie do 
personelu Agencji, w tym do jej dyrektora 
wykonawczego.

do urzędników i innego personelu Unii 
mają zastosowanie do personelu Agencji, 
w tym do jej dyrektora wykonawczego.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęto zmiany Rady.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do przetwarzania danych 
dotyczących osób fizycznych Agencja
podlega przepisom rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001.

W odniesieniu do przetwarzania danych 
dotyczących osób fizycznych zwłaszcza w 
trakcie wykonywania swoich obowiązków, 
Agencja przestrzega, zasad ochrony 
danych osobowych z rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001 i przestrzega przepisów tego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęto zmiany Rady dodając „z” po „danych osobowych”. Zmiany interpunkcyjne nie 
dotyczą wersji polskiej. 

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja może nawiązywać kontakty i 
współpracować z innymi krajami trzecimi 
oraz pozwalać im na udział w jej 
działalności w odnośnych obszarach.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wspieranie dialogu międzynarodowego, współpracy i wspólnego 
podejścia na świecie. 

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu trzech lat od daty ustanowienia 
Agencji, o której mowa w art. 34, Komisja, 
uwzględniając opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron,
dokonuje oceny na podstawie kryteriów 
referencyjnych uzgodnionych z zarządem.
Ocena dotyczy oddziaływania i 
skuteczności Agencji w realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz efektywności jej 
metod pracy. Komisja przeprowadza ocenę 
w szczególności w celu ustalenia, czy 
Agencja jest nadal efektywnym 
instrumentem oraz czy okres działania 
Agencji powinien zostać przedłużony poza 
okres określony w art. 34.

1. W ciągu pięciu lat od daty ustanowienia 
Agencji, o której to dacie mowa w art. 33, 
Komisja, uwzględniając opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron,
zleci niezależnej stronie trzeciej 
przeprowadzenie oceny na podstawie 
kryteriów referencyjnych uzgodnionych z 
zarządem. Ocena dotyczy oddziaływania i 
skuteczności Agencji w realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz efektywności jej 
metod pracy. Ocena ta służy za podstawę 
do ustalenia, czy Agencja jest nadal 
efektywnym instrumentem, czy jej plany 
budżetowe na kolejne lata są nadal 
właściwe [oraz czy okres działania Agencji 
powinien zostać przedłużony poza okres 
określony w art. 33].

Or. en

Uzasadnienie

Poza odniesieniem do rady wykonawczej, poprawka jest tożsama z tekstem proponowanym 
przez Radę. Propozycja zaangażowania strony trzeciej do oceny cieszy się również poparciem 
ENISA (analiza ENISA). 

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zarząd otrzymuje ocenę i wydaje 3. Zarząd otrzymuje ocenę i wydaje 
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zalecenia dla Komisji dotyczące zmian w 
odniesieniu do niniejszego rozporządzenia, 
Agencji i jej metod pracy. Zarząd i 
dyrektor wykonawczy uwzględniają 
wyniki oceny w wieloletnim planowaniu 
działalności Agencji.

zalecenia dla Komisji dotyczące zmian w 
odniesieniu do niniejszego rozporządzenia, 
Agencji, jej budżetu i jej metod pracy.
Zarząd i dyrektor wykonawczy 
uwzględniają wyniki oceny w wieloletnim 
planowaniu działalności Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęto zmiany Rady.

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca ze strony przyjmującego 
państwa członkowskiego

Współpraca ze strony przyjmującego 
państwa członkowskiego i umowa w 
sprawie siedziby

Or. en

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezbędne ustalenia dotyczące lokali, 
które mają zostać przekazane Agencji w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się jej siedziba, oraz obiektów 
udostępnianych przez to państwo, jak 
również szczegółowe przepisy mające 
zastosowanie w państwie członkowskim do 
dyrektora wykonawczego, członków 
zarządu, pracowników Agencji i członków 
ich rodzin określa umowa w sprawie 
siedziby między Agencją a państwem 
członkowskim, która zostaje zawarta po 
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uzyskaniu zgody zarządu.

Or. en

Uzasadnienie

Por. IWG i postanowienia art. 74 ust. 2 przyjętego w procedurze współdecyzji rozporządzenia 
1093/2010 w sprawie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego: 

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

To państwo członkowskie zapewnia 
Agencji możliwie najlepsze warunki do 
prowadzenia działalności, w tym 
wielojęzyczne placówki szkolne o 
orientacji europejskiej i odpowiednie 
połączenia komunikacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 30 ust. 1 lit a))(nowa)

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencję ustanawia się na okres pięciu lat,
począwszy od dnia […] r.

Agencja jest utworzona na okres siedmiu
lat, od dnia 13 września 2013 r.”

(Or. en

Uzasadnienie

Poprawka pozwala na zrównanie kadencji Agencji z wieloletnimi ramami finansowymi, zob. 
zalecenie 5 oraz analiza ENISA. 
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UZASADNIENIE

ENISA – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji zwana dalej Agencją 
została utworzona w marcu 2004 r. na okres pięciu lat, który następnie –w 2008 r. – został 
wydłużony do marca 2012 r. We wrześniu 2010 r. Komisja przedstawiła dwa wnioski. 
Pierwszy z nich dotyczył kolejnego wydłużenia mandatu Agencji o okres 18 miesięcy, do 
września 2013 r., drugi zaś był bardziej merytoryczny i dotyczył modernizacji i usprawnienia 
struktur Agencji. Początkowo, przy jednogłośnym poparciu Parlamentu Europejskiego, 
zdecydowano o przedłużeniu mandatu Agencji, by zabezpieczyć jej najbliższą przyszłość i 
dać Parlamentowi więcej czasu na przeprowadzenie debaty i analizy dotyczącej dalszej 
przyszłości jednostki.

Podczas prac nad drugim wnioskiem Komisji dotyczącym zmian zakresu zadań Agencji 
musieliśmy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dalsze jej funkcjonowanie 
jest uzasadnione. W swoim pierwotnie krótkim okresie działalności Agencja w istotny sposób 
przyczyniła się do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, jednak sprawozdawcy 
wydaje się jasne, że kontynuacja prac Agencji w jej obecnej formie nie ma sensu i nie 
pozwoli stawić czoła wyzwaniom wciąż rozwijającego się cyfrowego świata. Po wzięciu pod 
uwagę wszystkich argumentów należy jasno stwierdzić, że Agencja odpowiada na konkretne 
potrzeby na poziomie UE, pozwalając na skuteczniejszą koordynację zainteresowanych stron 
niż byłoby to możliwe w przypadku współpracy między państwami.

Komisja ITRE Parlamentu Europejskiego zdecydowała się na organizację wysłuchania i 
zleciła wykonanie aktualnej, niezależnej analizy różnorodnych aspektów bieżącej działalności 
Agencji, w tym tego, w jaki sposób może ona przyczynić się do bezpieczeństwa sieci i 
informacji w UE i na świecie. W opisie analizy wezwano do uwzględnienia wszelkich ustaleń 
praktycznych pozwalających na skuteczną działalność Agencji, w tym kwestii kadrowych i 
aspektów budżetowych. Analiza, którą przeprowadzono zgodnie ze szczegółowymi 
wytycznymi Parlamentu, zaowocowała dwunastoma zaleceniami, które pozwolą na poprawę 
funkcjonowania Agencji. Zalecenia dotyczyły wydłużenia kadencji Agencji, doprecyzowania 
w rozporządzeniu jej roli i celów oraz zwiększenia budżetu na działalność operacyjną.

Ponadto należy poszerzyć zakres zadań Agencji odnośnie do CERT (zespoły ds. 
informatycznych i działań w sytuacjach awaryjnych), dbając o to by wszystkie zespoły CERT 
zarówno w państwach członkowskich, jak i w Unii dysponowały wystarczająco 
zaawansowanym potencjałem porównywalnym z możliwościami najbardziej 
zaawansowanych technicznie zespołów. Ponadto Agencja winna nawiązać stosunki z 
krajowymi organami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych i prywatności, tak by 
w odpowiedni sposób podchodzić do aspektów bezpieczeństwa sieci i informacji w 
kontekście walki z cyberprzestępczością, a poza tym należy jej umożliwić pełnienie roli 
koordynatora w niwelowaniu niedociągnięć w obszarach, którymi nie zajmuje się żadna inna 
jednostka UE, a które należą do kompetencji Agencji.

Dla przykładu, całkiem niedawno miało miejsce gromadzenie danych wi-fi przy 
wykorzystaniu identycznych metod w kilku państwach członkowskich. Problem ten dotyczył 
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zarówno bezpieczeństwa sieci, jak i ochrony danych osobowych i prywatności. Mimo 
zharmonizowanych na poziomie UE przepisów o ochronie danych, nie było organu UE, który 
mógłby pomóc w koordynacji wspólnej analizy i sposobu postępowania, co zaowocowało 
bardzo rozbieżnymi podejściami krajowymi, a co za tym idzie pociągnęło za sobą różny 
poziom ochrony, którą objęci są obywatele, jak również niepotrzebną niepewnością po stronie 
zainteresowanych operatorów i złożonością procedury. 

Jak wskazują wydarzenia z niedalekiej przeszłości bezpieczeństwo sieci i informacji ma 
często wymiar międzynarodowy, Agencja musi w związku z tym mieć możliwość 
prowadzenia dialogu i nawiązywania współpracy z krajami trzecimi oraz organizacjami 
międzynarodowymi, by kształtować wspólne podejście do potencjalnych zagrożeń. 

Ponadto przeprowadzona w 2009 r. nowelizacja telekomunikacyjnych ram prawnych 
wprowadziła platformę udostępniania użytkownikom Internetu informacji użyteczności 
publicznej. Biorąc pod uwagę, że bezpieczeństwo sieci w rozumieniu ogólnym – tj. wspólne 
dobro – zależy w dużym stopniu przede wszystkim od działań indywidualnych użytkowników 
i od sposobu, w jaki chronią oni swój sprzęt przed zagrożeniami, oraz biorąc od uwagę 
czynniki zagrażające samym użytkownikom, należy skorzystać ze sposobności i uruchomić 
platformę. Agencja jest odpowiednim organem, by pomagać państwom członkowskim w 
dostarczaniu niezbędnych informacji, które będą następnie przekazywane użytkownikom.

Oprócz powyższej analizy w szeregu innych źródeł podnoszono kwestię nieprecyzyjnego 
określenia rzeczywistej roli Agencji. Opinie państw członkowskich na temat proponowanych 
działań Agencji są rozbieżne, a różnice te komplikują jej prace. Jasne określenie zakresu 
działalności, zadań i celów Agencji ma ogromne znaczenie dla sensownego wykorzystania jej 
cennych zasobów. W dążeniu do ograniczenia niejasności i jasnego zdefiniowania rolę 
Agencji należy jednak uważać, by zanadto nie usztywnić rozporządzenia. 

Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji zmienia się tak szybko, że to co wydaje 
się zasadnym dziś, nie ma przełożenia na najbliższą przyszłość. Agencja musi w związku z 
tym posiadać struktury zarządzające pozwalające na pewną elastyczność, tak by mogła ona 
dostosować się do nowych okoliczności. Szybko zmieniające się okoliczności przemawiają 
również za przedłużeniem kadencji Agencji. Sugeruje się, by mandat Agencji nie był 
ograniczony czasowo, by umożliwić skuteczność jej działań i długofalowe planowanie. 
Argumenty te nie są pozbawione sensu, a doświadczenia wskazują, że należy jak najszybciej 
przemyśleć pierwsze rozporządzenie w sprawie Agencji, by dotrzymać kroku rozwojowi 
sytuacji. Ograniczony czasowo mandat oznacza potrzebę regularnego sprawdzania, czy 
Agencja nadal wypełnia stawiane przed nią cele, oraz aktualizacji tych celów w razie 
potrzeby albo zamknięcia Agencji, jeżeli jej funkcjonowanie nie jest już zasadne.

Ustanowienie siedziby Agencji w Heraklionie na Krecie budzi liczne kontrowersje. Choć 
rozwój technologiczny umożliwia pracę w dowolnym miejscu, nie pozwala on jednak na 
osobiste spotkania. Wielu obserwatorów podkreśla znaczenie zaufania i można z 
powodzeniem powiedzieć, że bezpośrednie kontakty są nieodzowne, by lepiej chronić 
bezpieczeństwo kontaktów wirtualnych. Statystyki dotyczące wyjazdów pracowników 
Agencji są alarmujące, zarówno jeżeli chodzi o koszty, jak i czas podróży. Sam przegląd 
statystyk wyjazdowych pokazuje, że Bruksela byłaby lepszym miejscem na siedzibę Agencji. 
Usytuowanie siedziby Agencji w Brukseli pod wieloma względami zwiększyłaby możliwości 
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Agencji, umożliwiłaby odpowiadanie na wnioski składane w ostatniej chwili przez instytucje 
UE, utrzymanie sieci kontaktów, udział w kluczowych wydarzeniach i podniosłoby z 
pewnością pozycję Agencji. 

Przedmiotowe rozporządzenie, które przewiduje utworzenie nowej Agencji w miejsce 
jednostki utworzonej na mocy rozporządzenia z 2004 r., jest dobrą okazją do rozważenia jej 
siedziby. Ponadto Parlament jako współustawodawca powinien skorzystać z prawa do decyzji 
w zakresie siedziby jednostek, na których utworzenie wyraża zgodę, nie pozostawiać zaś tę 
kwestii wyłącznie decyzji państw członkowskich bez jakiejkolwiek debaty publicznej. 
Sprawozdawca zaleca zatem przeniesienie siedziby Agencji do Brukseli.


