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Poprawka 20
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Sieci oraz systemy i usługi 
informatyczne pełnią w społeczeństwie 
istotną rolę. Ich niezawodność i 
bezpieczeństwo mają zasadnicze znaczenie 
dla działalności gospodarczej, dobrobytu 
społeczeństwa oraz dla komunikacji i 
wymiany między osobami, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorstwami, a także dla ochrony i 
poszanowania życia prywatnego i danych 
osobowych.

Or. fr

Poprawka 21
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Skala i częstotliwość umyślnych lub 
przypadkowych incydentów w obszarze 
bezpieczeństwa stają się coraz większe i 
stanowią poważne zagrożenie dla 
funkcjonowania sieci i systemów 
informatycznych. Incydenty takie mogą 
utrudniać prowadzenie działalności 
gospodarczej, powodować znaczne straty 
finansowe, podważać zaufanie 
użytkowników oraz powodować znaczne 
straty w gospodarce Unii. Istnieje rosnące 
przekonanie, że systemy kontroli są 
podatne na ataki cybernetyczne z wielu 
źródeł, w tym ze strony wrogich rządów, 
grup terrorystycznych i innych podmiotów 
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włamujących się do systemu w złym 
zamiarze. Przemyślane i skoordynowane 
ataki mogą mieć poważne konsekwencje 
dla stabilności, wyników i aspektów 
gospodarczych tej infrastruktury.

Or. en

Poprawka 22
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Skala i częstotliwość umyślnych lub 
przypadkowych incydentów w obszarze 
bezpieczeństwa, bez względu na to, kto jest 
ich autorem, stają się coraz większe i 
stanowią poważne zagrożenie dla 
funkcjonowania sieci i systemów 
informatycznych. Incydenty takie mogą 
utrudniać prowadzenie działalności 
gospodarczej, powodować znaczne straty 
finansowe, podważać zaufanie 
użytkowników oraz powodować znaczne 
straty w gospodarce Unii. Szkodzą one w 
szczególności obywatelom i podważają ich 
zaufanie do systemów informatycznych, 
gdy dane osobowe obywateli stają się 
celem szeroko zakrojonych operacji i są 
nadzorowane bez odpowiedniej kontroli.

Or. fr

Poprawka 23
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 24
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na poziomie Unii należy ustanowić 
mechanizm współpracy, który umożliwi 
wymianę informacji i podejmowanie 
skoordynowanych działań w zakresie 
wykrywania i reagowania w odniesieniu do 
bezpieczeństwa sieci i informacji. Aby 
mechanizm ten był skuteczny i dostępny 
dla wszystkich, konieczne jest, by 
wszystkie państwa członkowskie posiadały 
minimalne zdolności i strategię 
zapewniające wysoki poziom 
bezpieczeństwa sieci i informacji na ich 
terytorium. Aby promować kulturę 
wspierającą przeciwdziałanie zagrożeniom 

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

i zapewnić zgłaszanie najpoważniejszych 
incydentów, należy wprowadzić minimalne 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa 
również w odniesieniu do organów 
administracji publicznej i operatorów 
krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej. Wymaga to 
zorganizowania dostosowanych szkoleń 
obejmujących skutki takich incydentów 
dla ochrony danych i życia prywatnego 
obywateli.

Or. fr

Poprawka 25
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niniejsza dyrektywa powinna 
koncentrować się na prawdziwie 
zasadniczym elemencie infrastruktury 
krytycznej:
1) który jest zasadniczy ze względu na 
strukturalną pozycję zajmowaną w całym 
systemie infrastruktury i wzmacnia 
współzależności między innymi 
infrastrukturami i sektorami;
2) który jest z natury zasadniczy ze 
względu na rolę, jaką odgrywa w 
społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 26
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5



AM\1006685PL.doc 7/59 PE521.696v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu uwzględnienia wszystkich 
istotnych incydentów i zagrożeń niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
wszystkich sieci i systemów 
informatycznych. Obowiązki nałożone na 
organy administracji publicznej i podmioty 
gospodarcze nie powinny mieć jednak 
zastosowania w odniesieniu do 
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej w rozumieniu dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa)2, które podlegają szczególnym
wymogom w zakresie bezpieczeństwa i 
integralności ustanowionym w art. 13a tej 
dyrektywy, ani nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do dostawców 
usług zaufania.

(5) W celu uwzględnienia wszystkich 
istotnych incydentów i zagrożeń niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
wszystkich sieci i systemów 
informatycznych. Obowiązki nałożone na 
organy administracji publicznej i 
przedsiębiorstwa nie powinny mieć jednak 
zastosowania w odniesieniu do 
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej w rozumieniu dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa)2, które podlegają szczególnym 
wymogom w zakresie bezpieczeństwa i 
integralności ustanowionym w art. 13a tej 
dyrektywy, ani nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do dostawców 
usług zaufania.

__________________ __________________
2 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33. 2 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.

Or. fr

Poprawka 27
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Obecne zdolności nie są wystarczające 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii. 
Państwa członkowskie bardzo się różnią 
pod względem poziomu gotowości, co 
powoduje rozdrobnienie podejścia w 
obrębie Unii. Prowadzi to do nierównego 

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

poziomu ochrony konsumentów i 
przedsiębiorstw oraz negatywnie wpływa 
na ogólny poziom bezpieczeństwa sieci i 
informacji w Unii. Brak wspólnych 
minimalnych wymogów dla organów 
administracji publicznej i przedsiębiorstw 
uniemożliwia z kolei ustanowienie 
globalnego i skutecznego mechanizmu 
współpracy na poziomie Unii.

Or. fr

Poprawka 28
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Należy bezwzględnie przyznać, że 
brak pewności jest nieodłącznym 
elementem złożonych systemów, na 
których polegamy. Wymaga to, by 
podmioty, które chronią daną organizację 
i te, które wyznaczają strategiczne 
kierunki jej działania, pojmowały 
jednakowo to, co jest kwestią zasadniczą.

Or. en

Poprawka 29
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
powinny naruszać przysługujących 
każdemu państwu członkowskiemu praw 
do wprowadzania niezbędnych środków w 
celu zapewnienia ochrony podstawowych 

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

interesów w zakresie bezpieczeństwa 
narodowego, do ochrony porządku 
publicznego i bezpieczeństwa publicznego 
oraz do zezwalania na prowadzenie 
dochodzeń dotyczących przestępstw 
karnych oraz na ich wykrywanie i ściganie, 
pod warunkiem, że nie służy im to za 
pretekst do niewywiązywania się ze 
spoczywających na nich bardziej ogólnych 
zobowiązaniach w zakresie poszanowania 
ochrony życia prywatnego i danych 
osobowych. Zgodnie z art. 346 TFUE 
żadne państwo członkowskie nie ma 
obowiązku udzielania informacji, których 
ujawnienie uznaje za sprzeczne 
z podstawowymi interesami jego 
bezpieczeństwa.

Or. fr

Poprawka 30
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 31
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) W celu umożliwienia skutecznego 
wprowadzenia w życie przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
w każdym państwie członkowskim należy 
ustanowić lub wyznaczyć właściwy organ 
krajowy objęty nadzorem cywilnym, 
prowadzący działalność podlegającą 
pełnej demokratycznej kontroli w sposób 
przejrzysty, odpowiedzialny za 
koordynowanie kwestii związanych z 
bezpieczeństwem sieci i informacji oraz 
działający jako centralny punkt 
kontaktowy ds. współpracy transgranicznej 
na poziomie UE. Temu właściwemu 
organowi krajowemu i krajowemu 
pojedynczemu punktowi kontaktowemu
należy zapewnić wystarczające zasoby 
techniczne, finansowe i ludzkie, aby mogły 
one skutecznie i efektywnie realizować 
powierzone im zadania w celu osiągnięcia 
celów niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 32
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wspomniana sieć współpracy 
powinna także umożliwić właściwym 
organom krajowym i Komisji, w 
konsultacji z ENISA, Centrum Europolu 
ds. Walki z Cyberprzestępczością oraz z 
właściwymi organami administracji i 
podmiotami rynkowymi, dzielenie się 
doświadczeniami, omawianie wszelkich 
kwestii oraz uzgodnienie wszelkich 
aspektów związanych ze spójną 
interpretacja oraz sprawnym i 
zharmonizowanym wdrażaniem niniejszej 
dyrektywy, a w szczególności jej rozdziału 
IV we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 33
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Coraz więcej sektorów stosuje usługi 
przetwarzania w chmurze obliczeniowej w 
ich otoczeniu informatycznym, jak np. 
usługi w zakresie technologii 
informatycznej przy obsłudze 
infrastruktury krytycznej. Wystarczające 
środki bezpieczeństwa muszą zapewnić 
poufność, integralność i dostępność 
danych w chmurze. Usługi w zakresie 
infrastruktury serwerowej oraz 
przechowywania danych wrażliwych w 
chmurze obliczeniowej wiążą się z 
wymogami bezpieczeństwa i odporności, 
którym obecne usługi w chmurze 
obliczeniowej nie są w stanie sprostać. 
Dlatego należy uzyskać pewność, że 
otoczenie przetwarzania w chmurze może 
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zapewnić niezawodną ochronę wrażliwych 
danych dotyczących infrastruktury 
krytycznej poprzez opracowanie 
innowacyjnych technik wykrywania 
naruszeń.

Or. en

Poprawka 34
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 35
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ większość sieci i systemów 
informatycznych eksploatowana jest przez 
podmioty prywatne, niezbędna jest 

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

współpraca między sektorem publicznym i 
prywatnym. Przedsiębiorstwa należy 
zachęcać do tworzenia własnych 
nieformalnych mechanizmów współpracy 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i 
informacji. Powinny one również 
współpracować z sektorem publicznym 
oraz dzielić się z nim informacjami i 
najlepszymi praktykami w zamian za 
wsparcie operacyjne w przypadku 
incydentów.

Or. fr

Poprawka 36
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Istniejące już krajowe mechanizmy 
współpracy między podmiotami 
publicznymi i prywatnymi powinny być w 
pełni przestrzegane, a przepisy niniejszej 
dyrektywy nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na takie ustanowione rozwiązania 
w zakresie współpracy. 

Or. en

Poprawka 37
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu zapewnienia przejrzystości i w 
celu odpowiedniego informowania 
obywateli UE i podmiotów gospodarczych 
właściwe organy powinny założyć wspólną 

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

stronę internetową, na której publikowane 
będą na bieżąco wszelkie niemające 
poufnego charakteru informacje na temat 
incydentów i zagrożeń.

Or. de

Poprawka 38
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) W celu zapewnienia przejrzystości i w 
celu odpowiedniego informowania 
obywateli UE i przedsiębiorstw właściwe 
organy powinny założyć wspólną stronę 
internetową, na której publikowane będą 
niemające poufnego charakteru informacje 
na temat incydentów i zagrożeń, a także na 
temat prostych sposobów ochrony 
systemów informatycznych.

Or. fr

Poprawka 39
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Próg, od którego wymagane jest 
zgłoszenie, powinien zostać zdefiniowany 
w oparciu o techniczne wytyczne ENISA 
w sprawie zgłaszania incydentów na 
podstawie dyrektywy 2009/140/WE, zaś 
wymóg zgłoszenia powinien koncentrować 
się na tych naruszeniach, które wpływają 
lub mogą wpłynąć na ciągłość i 
integralność sieci i usług, o których 
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mowa. Pozwoli to upowszechnić warunki i 
kryteria spójnego stosowania i 
zharmonizowanego wykonywania 
przepisów niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 40
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 41
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) ENISA, krajowe CERT i Centrum 
Europolu ds. Walki z 
Cyberprzestępczością powinny mieć 
możliwość stworzenia sieci współpracy 
działającej w jak największym możliwym 
zakresie, aby uniknąć powielania 
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bieżących działań prowadzonych przez 
różne międzynarodowe i unijne instytucje, 
organy i agencje oraz istniejące już 
zespoły CERT. 

Or. en

Poprawka 42
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 43
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Ze względu na globalny charakter 
problemów związanych z 
bezpieczeństwem sieci i informacji istnieje 
potrzeba zacieśnienia współpracy 
międzynarodowej w celu poprawy norm 
bezpieczeństwa i wymiany informacji oraz 
w celu promowania wspólnego globalnego 
podejścia w zakresie bezpieczeństwa sieci i 
informacji.

(21) Ze względu na globalny charakter 
problemów związanych z 
bezpieczeństwem sieci i informacji istnieje 
potrzeba zacieśnienia współpracy 
międzynarodowej w celu poprawy norm 
bezpieczeństwa i wymiany informacji oraz 
w celu promowania wspólnego globalnego 
podejścia w zakresie bezpieczeństwa sieci i 
informacji, pod warunkiem, że państwa, z 
którymi współpraca ta jest przewidywana, 
posiadają instrumenty kontroli i ochrony 
danych zapewniające taki sam poziom 
bezpieczeństwa, co instrumenty unijne.

Or. fr

Poprawka 44
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Odpowiedzialność za zapewnienie 
bezpieczeństwa sieci i informacji w dużym 
stopniu spoczywa na organach 
administracji publicznej i podmiotach 
gospodarczych. Za pomocą stosownych 
wymogów regulacyjnych i dobrowolnych 
praktyk branżowych należy wspierać i 
rozwijać kulturę przeciwdziałania 
zagrożeniom, obejmującą przeprowadzanie 
ocen zagrożenia i wdrażanie środków 
bezpieczeństwa stosownych do danego 
zagrożenia. Tam, gdzie taka kultura 
przeciwdziałania zagrożeniom już istnieje, 
a zwłaszcza tam, gdzie opiera się ona na 
dobrowolnej praktyce, powinna być 
wspierana, umacniana i propagowana.
Stworzenie równych warunków działania 
ma również kluczowe znaczenie dla 
skutecznego funkcjonowania sieci 
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współpracy w celu zapewnienia skutecznej 
współpracy ze strony wszystkich państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 45
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 46
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Organy administracji publicznej i 
przedsiębiorstwa prywatne, w tym 
dostawcy usług sieciowych i 
informacyjnych oraz oprogramowania, 
powinny postrzegać ochronę swoich 
systemów informatycznych i danych, które 
systemy te zawierają, jako część 
spoczywającego na nich obowiązku 
staranności. Należy zapewnić stosowne 
poziomy ochrony przed możliwym do 
rozpoznania racjonalnym zagrożeniem i 
narażeniem na zagrożenie. Koszty i ciężar 
takiej ochrony powinny odzwierciedlać 
prawdopodobne szkody poniesione w 
wyniku ataku cybernetycznego przez 
ofiary takiego ataku.

Or. fr

Poprawka 47
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Obowiązki te powinny obejmować nie 
tylko sektor łączności elektronicznej, lecz 
również głównych dostawców usług 
społeczeństwa informacyjnego, 
określonych w dyrektywie 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającej 
procedurę udzielania informacji w 
dziedzinie norm i przepisów technicznych 
oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego4, na 
których opierają się pochodne usługi 
społeczeństwa informacyjnego oraz 
działania w prowadzone w internecie, 
takie jak platformy handlu 
elektronicznego, internetowe portale 

(24) Obowiązki te powinny objąć także 
usługi przetwarzania w chmurze, dzięki 
którym przechowywane są wrażliwe dane 
Unii Europejskiej na temat infrastruktury 
krytycznej, określone w dyrektywie
2008/114/WE w sprawie infrastruktury 
krytycznej.  Twórcy oprogramowania i 
producenci sprzętu nie są dostawcami 
usług społeczeństwa informacyjnego, a 
zatem nie są oni objęci zakresem 
powyższych przepisów. Obowiązki te 
powinny również zostać rozszerzone na 
organy administracji publicznej oraz 
operatorów infrastruktury krytycznej, 
którzy są w dużym stopniu uzależnieni od 
technologii informacyjnych i 
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płatnicze, portale społecznościowe, 
wyszukiwarki, usługi chmur 
obliczeniowych, sklepy z aplikacjami. 
Zakłócenia tych podstawowych usług 
społeczeństwa informacyjnego 
uniemożliwiają świadczenie innych usług 
społeczeństwa informacyjnego, dla 
których stanowią one podstawę. Twórcy 
oprogramowania i producenci sprzętu nie 
są dostawcami usług społeczeństwa 
informacyjnego, a zatem nie są oni objęci 
zakresem powyższych przepisów.
Obowiązki te powinny również zostać 
rozszerzone na organy administracji 
publicznej oraz operatorów infrastruktury 
krytycznej, którzy są w dużym stopniu 
uzależnieni od technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych i którzy mają kluczowe 
znaczenie dla utrzymania istotnych funkcji 
gospodarczych i społecznych, takich jak 
dostawy energii elektrycznej i gazu, usługi 
transportowe oraz działalność instytucji 
kredytowych, giełd papierów 
wartościowych i placówek opieki 
zdrowotnej. Zakłócenia tych sieci i 
systemów informatycznych miałyby 
wpływ na rynek wewnętrzny.

komunikacyjnych i którzy mają kluczowe 
znaczenie dla utrzymania istotnych funkcji 
gospodarczych i społecznych, takich jak 
dostawy energii elektrycznej i gazu, usługi 
transportowe oraz działalność instytucji 
kredytowych, giełd papierów 
wartościowych, służby zdrowia i
rolnictwa. Zakłócenia tych sieci i 
systemów informatycznych miałyby 
wpływ na rynek wewnętrzny.

__________________ __________________
4 Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37. 4 Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

Or. en

Poprawka 48
Nils Torvalds, Sophia in ‘t Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Obowiązki te powinny obejmować nie 
tylko sektor łączności elektronicznej, lecz 
również głównych dostawców usług 
społeczeństwa informacyjnego, 
określonych w dyrektywie 98/34/WE 

(24) Obowiązki te powinny obejmować nie 
tylko sektor łączności elektronicznej, lecz 
również głównych dostawców usług 
społeczeństwa informacyjnego, 
określonych w dyrektywie 98/34/WE 



AM\1006685PL.doc 21/59 PE521.696v01-00

PL

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w dziedzinie norm i 
przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa 
informacyjnego4, na których opierają się 
pochodne usługi społeczeństwa 
informacyjnego oraz działania w 
prowadzone w internecie, takie jak 
platformy handlu elektronicznego, 
internetowe portale płatnicze, portale 
społecznościowe, wyszukiwarki, usługi 
chmur obliczeniowych, sklepy z 
aplikacjami. Zakłócenia tych 
podstawowych usług społeczeństwa 
informacyjnego uniemożliwiają 
świadczenie innych usług społeczeństwa 
informacyjnego, dla których stanowią one 
podstawę. Twórcy oprogramowania i 
producenci sprzętu nie są dostawcami 
usług społeczeństwa informacyjnego, a 
zatem nie są oni objęci zakresem 
powyższych przepisów. Obowiązki te 
powinny również zostać rozszerzone na 
organy administracji publicznej oraz 
operatorów infrastruktury krytycznej, 
którzy są w dużym stopniu uzależnieni od 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych i którzy mają kluczowe 
znaczenie dla utrzymania istotnych funkcji 
gospodarczych i społecznych, takich jak 
dostawy energii elektrycznej i gazu, usługi 
transportowe oraz działalność instytucji 
kredytowych, giełd papierów 
wartościowych i placówek opieki 
zdrowotnej. Zakłócenia tych sieci i 
systemów informatycznych miałyby 
wpływ na rynek wewnętrzny.

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę 
udzielania informacji w dziedzinie norm i 
przepisów technicznych oraz zasad 
dotyczących usług społeczeństwa 
informacyjnego4, na których opierają się 
pochodne usługi społeczeństwa 
informacyjnego oraz działania w 
prowadzone w internecie, takie jak 
platformy handlu elektronicznego, 
internetowe portale płatnicze, portale 
społecznościowe, wyszukiwarki, usługi 
chmur obliczeniowych, sklepy z 
aplikacjami. Zakłócenia tych 
podstawowych usług społeczeństwa 
informacyjnego uniemożliwiają 
świadczenie innych usług społeczeństwa 
informacyjnego, dla których stanowią one 
podstawę. Twórcy oprogramowania i 
producenci sprzętu odgrywają ważną rolę 
przy zabezpieczaniu oprogramowania i 
sprzętu przed wystąpieniem zamierzonych 
i niezamierzonych luk w zabezpieczeniu 
systemu, które mogą mieć ujemny wpływ 
na prawo do ochrony prywatności danych 
oraz na bezpieczeństwo sieci i informacji, 
w związku z czym powinni oni także zostać 
włączeni w zakres niniejszej dyrektywy. 
Obowiązki te powinny również zostać 
rozszerzone na organy administracji 
publicznej oraz operatorów infrastruktury 
krytycznej, którzy są w dużym stopniu 
uzależnieni od technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych i którzy mają kluczowe 
znaczenie dla utrzymania istotnych funkcji 
gospodarczych i społecznych, takich jak 
dostawy energii elektrycznej i gazu, usługi 
transportowe oraz działalność instytucji 
kredytowych, giełd papierów 
wartościowych i placówek opieki 
zdrowotnej. Zakłócenia tych sieci i 
systemów informatycznych miałyby 
wpływ na rynek wewnętrzny.

__________________ __________________
4 Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37. 4 Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

Or. en
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Poprawka 49
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 50
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 51
Nils Torvalds, Sophia in ‘t Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Szczególne obawy budzi 
wykorzystanie zarówno zamierzonych, jak 
i niezamierzonych luk w zabezpieczeniach 
w oprogramowaniu i sprzęcie stosowanym 
przez głównych dostawców usług 
społeczeństwa informacyjnego. 
Wykorzystanie tych zamierzonych i 
niezamierzonych luk do przetwarzania 
danych osobowych jest zgodne z prawem 
jedynie pod warunkiem istnienia 
prawnego zobowiązania lub prawnej 
konieczności wynikającej z prawa Unii 
lub państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 52
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Dzieci mają do czynienia z
internetem i innymi nowymi 
technologiami od wczesnych lat życia, a w 
konsekwencji są podatne na zagrożenia z 
nimi związane. Właściwe zarządzanie 
przyjazną dla dzieci przestrzenią 
internetową jest kluczowe, by ograniczyć 
szkody i nie dopuścić do zaniedbania 
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ochrony dzieci i ich praw.

Or. en

Poprawka 53
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 54
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\1006685PL.doc 25/59 PE521.696v01-00

PL

w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw. w odniesieniu do małych przedsiębiorstw, 
chyba że przedsiębiorstwa te należą do 
sektorów wrażliwych, na które 
rozszerzono zakres zobowiązań 
określonych w dyrektywie 2002/58/WE z 
dnia 12 lipca 2002 r. na mocy niniejszej 
dyrektywy, gdyż ryzyko w tym obszarze nie 
zależy od wielkości przedsiębiorstwa, lecz 
od charakteru i ilości przetwarzanych 
danych.

Or. fr

Poprawka 55
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(28) Właściwe organy powinny zwracać 
należytą uwagę na zachowanie 
nieformalnych i bezpiecznych kanałów 
wymiany informacji między podmiotami 
gospodarczymi i między sektorami 
publicznym i prywatnym. Przy 
podejmowaniu decyzji o informowaniu 
społeczeństwa o incydentach zgłoszonych 
właściwym organom interes publiczny, 
zgodnie z którym społeczeństwo powinno 
być informowane o zagrożeniach, 
powinien być istotniejszy niż 
krótkoterminowa taktyka gospodarcza.
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Poprawka 56
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(28) Właściwe organy powinny zwracać 
należytą uwagę na zachowanie 
nieformalnych i bezpiecznych kanałów 
wymiany informacji między 
przedsiębiorstwami a sektorem 
publicznym. Wykonując obowiązki w 
zakresie powiadamiania, właściwe organy 
powinny zwracać szczególną uwagę na 
potrzebę zachowania poufności w 
odniesieniu do informacji dotyczących 
słabych punktów produktów, aż do 
momentu udostępnienia stosownych 
rozwiązań problemów bezpieczeństwa.

Or. fr

Poprawka 57
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 58
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Korzystanie z internetu w sposób 
stanowiący nadużycie pozwala 
zorganizowanym grupom przestępczym na 
rozszerzenie działalności online do celów 
prania pieniędzy, fałszerstw oraz innych 
produktów i usług naruszających prawo 
własności intelektualnej; a także pozwala 
wprowadzać w czyn nowe akty 
przestępcze, ujawniając w ten sposób 
alarmującą zdolność do dostosowywania 
się do nowych technologii;

Or. en

Poprawka 59
Ágnes Hankiss
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(30) Źródłem incydentu w wielu 
przypadkach jest działalność przestępcza. 
Przestępczy charakter incydentów można 
podejrzewać nawet wtedy, gdy początkowo 
dowody nie są wystarczająco 
przekonujące. W tym kontekście 
odpowiednia współpraca między 
właściwymi organami i organami ścigania 
powinna stanowić część skutecznej i 
kompleksowej reakcji na zagrożenie 
związane z możliwością wystąpienia 
incydentu zagrażającego bezpieczeństwu. 
Wspieranie rozwoju bezpiecznego, 
chronionego i bardziej odpornego 
środowiska wymaga w szczególności 
systematycznego zgłaszania organom 
ścigania poważnych incydentów, które 
mogą mieć charakter przestępczy. Poważne 
incydenty o charakterze przestępczym, 
takie jak cyberprzestępczość, oznaczająca 
użycie narzędzi informatycznych w celu 
wyłączenia krajowej infrastruktury 
krytycznej z zamiarem zastosowania 
przymusu lub zastraszenia rządu lub 
ludności cywilnej, należy oceniać w 
świetle prawa UE w zakresie 
cyberprzestępczości oraz konwencji Rady 
Europejskiej o cyberprzestępczości.

Or. en

Poprawka 60
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Źródłem incydentu w wielu
przypadkach jest działalność przestępcza. 

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

można podejrzewać, że incydenty stanowią 
przestępstwo. W takich przypadkach 
odpowiednia współpraca między 
właściwymi organami i organami ścigania 
powinna stanowić część skutecznej i 
kompleksowej reakcji na zagrożenie 
związane z możliwością wystąpienia 
incydentu zagrażającego bezpieczeństwu. 
Wspieranie rozwoju bezpiecznego, 
chronionego i bardziej odpornego 
środowiska wymaga w szczególności 
systematycznego zgłaszania organom 
ścigania poważnych incydentów, które 
mogą mieć charakter przestępczy. Poważne 
incydenty o charakterze przestępczym 
należy oceniać w świetle prawa UE w 
zakresie cyberprzestępczości.

Or. fr

Poprawka 61
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć wystarczające środki na 
zwalczanie radykalizacji i terroryzmu na 
poziomie krajowym, jako że walka ta 
obejmuje w szybkim tempie ochronę 
infrastruktury krytycznej; Powinny one 
utrzymywać bliższą współpracę pomiędzy 
UE a NATO w ramach polityki dotyczącej 
zwalczania terroryzmu. Wysoki 
Przedstawiciel UE ds. Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa, 
Koordynator UE ds. Zwalczania 
Terroryzmu oraz Centrum Europolu ds. 
Walki z Cyberprzestępczością powinni być 
w pełni poinformowani, w przypadku gdy 
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zagrożenie nosi znamiona terroryzmu.

Or. en

Poprawka 62
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Cyberprzestępczość powoduje coraz 
większe straty gospodarcze i społeczne, 
dotykając milionów konsumentów i 
przynosząc roczne straty szacowane na 
290 mld EUR1;
__________________
1 zgodnie z danymi przedstawionymi w 
Norton Cybercrime Report 2012.

Or. en

Poprawka 63
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Dane osobowe są często 
pozyskiwane w sposób niezgodny z 
prawem, zwłaszcza przez grupy 
prowadzące zorganizowaną przestępczość, 
w celu stworzenia fałszywych 
dokumentów lub zmodyfikowania 
dokumentów oryginalnych, aby następnie 
przy ich pomocy popełnić inne 
przestępstwa;

Or. en
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Poprawka 64
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31b) Z badań prowadzonych przez 
Komisję1 wynika, że 1,8% użytkowników 
internetu było ofiarami kradzieży 
tożsamości, a 12% to ofiary jednej z form 
oszustwa internetowego. Ochrona danych 
osobowych w internecie jest istotnym 
warunkiem w walce z 
cyberprzestępczością oraz ważnym 
instrumentem pozwalającym przywrócić 
zaufanie obywateli w usługi internetowe;
__________________
1 Sprawozdanie specjalne nr 390 na temat 
cyberprzestępczości, lipiec 2012.

Or. en

Poprawka 65
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Niniejsza dyrektywa powinna zostać 
przyjęta wyłącznie po przyjęciu ogólnych 
przepisów dotyczących ochrony danych;

Or. en

Poprawka 66
Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(33) Komisja powinna okresowo 
dokonywać przeglądu niniejszej 
dyrektywy, w szczególności w celu 
sprawdzenia, czy konieczne jest 
wprowadzenie zmian w świetle 
zmieniających się technologii i warunków 
rynkowych oraz obowiązków odnoszących 
się do najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa i integralności sieci, a 
także informacji i ochrony życia 
prywatnego i danych osobowych.

Or. fr

Poprawka 67
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 68
Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Wymiana informacji dotyczących 
zagrożeń i incydentów w ramach sieci 
współpracy i zapewnienie zgodności z 
wymogami dotyczącymi zgłaszania 
incydentów właściwym organom 
krajowym mogą oznaczać konieczność 
przetwarzania danych osobowych. Takie 
przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne do realizacji celów niniejszej 
dyrektywy będących w interesie 
publicznym i w związku z tym jest 
uzasadnione na mocy art. 7 dyrektywy 
95/46/WE. Nie stanowi ono, w odniesieniu 
do tych uzasadnionych celów, 
nieproporcjonalnej i niedopuszczalnej 
ingerencji naruszającej istotę prawa do 
ochrony danych osobowych, które 
gwarantuje art. 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Przy 
wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
zastosowanie powinno mieć, w stosownych 
przypadkach, rozporządzenie (WE) nr 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji8. W przypadku gdy dane są 
przetwarzane przez instytucje i organy 
Unii, tego rodzaju przetwarzanie w celu 
wprowadzenia niniejszej dyrektywy w 
życie powinno być zgodne z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych.

(39) Wymiana informacji dotyczących 
zagrożeń i incydentów w ramach sieci 
współpracy i zapewnienie zgodności z 
wymogami dotyczącymi zgłaszania 
incydentów właściwym organom 
krajowym mogą oznaczać konieczność 
przetwarzania danych osobowych. Jeżeli
takie przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne do realizacji celów niniejszej 
dyrektywy będących w interesie 
publicznym, może być ono uzasadnione na 
mocy art. 7 dyrektywy 95/46/WE. 
Operacje takie nie zwalniają jednak 
właściwych organów z proporcjonalnej 
ingerencji nienaruszającej istoty prawa do 
ochrony danych osobowych, które 
gwarantuje art. 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Przy 
wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
zastosowanie powinno mieć, w stosownych 
przypadkach, rozporządzenie (WE) nr 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji8. W przypadku gdy dane są 
przetwarzane przez instytucje i organy 
Unii, tego rodzaju przetwarzanie w celu 
wprowadzenia niniejszej dyrektywy w 
życie powinno być zgodne z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych.

__________________ __________________
8 Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43. 8 Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.
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Or. fr

Poprawka 69
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) mając na uwadze, że w przypadku 
wszystkich środków należy 
zagwarantować odpowiednią ochronę 
podstawowych praw człowieka, w 
szczególności praw określonych w EKPC 
(art. 8, życie prywatne) oraz zapewnić 
spełnienie wymogów „zasady 
proporcjonalności”.

Or. de

Poprawka 70
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanawia wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa dla podmiotów 
gospodarczych i organów administracji 
publicznej.

c) ustanawia wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw i 
organów administracji publicznej.

Or. fr

Poprawka 71
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niniejsza dyrektywa pozostaje również 
bez uszczerbku dla dyrektywy 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych10, dyrektywy 
2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych i 
ochrony prywatności w sektorze łączności 
elektronicznej oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i swobodnym przepływem 
takich danych11.

5. Niniejsza dyrektywa w pełni przestrzega 
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych10, dyrektywy 
2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych i 
ochrony prywatności w sektorze łączności 
elektronicznej oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i swobodnym przepływem 
takich danych11.

__________________ __________________
10 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. 10 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
11 SEC (2012) 72 final. 11 SEC (2012) 72 final.

Or. fr

Poprawka 72
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie mają prawo 
przyjmowania lub utrzymania w mocy 
przepisów zapewniających wyższy poziom 
bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla ich 
zobowiązań wynikających z prawa 
unijnego. Jednak transponując do prawa 
krajowego przepisy rozdziału IV, państwa 
członkowskie nie mogą utrzymywać w 
mocy ani wprowadzać krajowych 
przepisów różniących się od przepisów 
zawartych w tym rozdziale lub z nimi 
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niezgodnych.

Or. en

Poprawka 73
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie mają prawo 
przyjmowania lub utrzymania w mocy 
przepisów zapewniających wyższy poziom 
bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla ich 
zobowiązań wynikających z prawa 
unijnego, przepisy takie muszą być jednak 
zgodne ze wspólnymi minimalnymi 
warunkami w tym zakresie, które są 
przewidziane w niniejszej dyrektywie.

Or. hu

Poprawka 74
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 75
Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 76
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji” oznacza 
plan zawierający ramy dla funkcji, 
obowiązków i procedur organizacyjnych 
mających na celu utrzymanie lub 
przywrócenie funkcjonowania sieci i 
systemów informatycznych, w przypadku 
wystąpienia zagrożenia lub incydentu, 
które ich dotyczą;

6) „plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji” oznacza 
plan zawierający orientacyjne ramy dla 
funkcji, obowiązków i procedur 
organizacyjnych mających na celu 
utrzymanie lub przywrócenie 
funkcjonowania sieci i systemów 
informatycznych, w przypadku 
wystąpienia zagrożenia lub incydentu, 
które ich dotyczą;

Or. en

Poprawka 77
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 8 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 78
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 8 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 79
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 8 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



AM\1006685PL.doc 39/59 PE521.696v01-00

PL

Poprawka 80
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 8 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 81
Ágnes Hankiss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) „informacja o zagrożeniu” oznacza 
informację opisującą atak, który 
powoduje incydent lub jest próbą 
spowodowania incydentu, i zawiera 
sygnatury ataków terrorystycznych;

Or. en

Poprawka 82
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
krajową strategię w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
określającą cele strategiczne i konkretne 
środki polityczne i regulacyjne mające na 
celu osiągnięcie i utrzymanie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji. 
Krajowa strategia w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
uwzględnia zwłaszcza następujące kwestie:

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
krajową strategię w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
określającą cele strategiczne i konkretne 
środki polityczne mające na celu 
osiągnięcie i utrzymanie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji. 
Krajowa strategia w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji 
uwzględnia zwłaszcza następujące kwestie:

Or. de

Poprawka 83
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ramy zarządzania służące realizacji 
celów i priorytetów strategii, w tym jasne 
określenie funkcji i zakresu obowiązków 
organów rządowych i innych właściwych
podmiotów;

b) ramy zarządzania służące realizacji 
celów i priorytetów strategii, w tym jasne 
określenie funkcji i zakresu obowiązków 
organów rządowych i istotnych
podmiotów;

Or. de

Poprawka 84
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenie ogólnych środków w zakresie 
gotowości, reagowania i przywracania 
stanu normalnego, w tym mechanizmów 
współpracy pomiędzy sektorami 

c) określenie ogólnych środków w zakresie 
gotowości, reagowania i przywracania 
stanu normalnego, w tym mechanizmów 
współpracy pomiędzy sektorami 
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publicznym i prywatnym; publicznym i prywatnym oraz między 
sektorem publicznym i trzecim sektorem;

Or. fi

Poprawka 85
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opracowanie ram zarządzania ryzykiem, 
które obejmują co najmniej regularną 
ocenę zagrożeń umożliwiającą określenie 
zagrożeń i ocenę wpływu potencjalnych 
incydentów oraz środki zapewniające 
bezpieczeństwo i integralność oraz 
informacje, w tym środki szybkiego 
ostrzegania;

Or. fr

Uzasadnienie

Plan oceny jest niewystarczający i nie zwiera innych środków niezbędnych do zarządzania 
ryzykiem w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji. EIOD zaleca wprowadzenie ram 
zarządzania ryzykiem, które obejmują ocenę zagrożeń.

Poprawka 86
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Krajową strategię w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
krajowy plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji są 
przekazywane Komisji w ciągu jednego 
miesiąca od ich przyjęcia.

3. Krajową strategię w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
krajowy plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji są 
przekazywane Komisji, właściwej komisji 
w Parlamencie Europejskim oraz 
Europejskiemu Inspektorowi Ochrony 
Danych w ciągu jednego miesiąca od ich 
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przyjęcia.

Or. de

Poprawka 87
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Krajową strategię w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
krajowy plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji są 
przekazywane Komisji w ciągu jednego 
miesiąca od ich przyjęcia.

3. Każde państwo członkowskie w terminie 
12 miesięcy od przyjęcia i ogłoszenia 
niniejszej dyrektywy opracowuje krajową 
strategię bezpieczeństwa sieci i informacji.
Krajową strategię w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
krajowy plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji są 
przekazywane Komisji w ciągu jednego 
miesiąca od ich przyjęcia.

Or. hu

Uzasadnienie

Jeżeli nie zostanie wyznaczony termin sporządzania strategii krajowych, mogą wystąpić 
znaczne opóźnienia, które będą miały szkodliwy wpływ na aspekt tworzenia sieci. Artykuł 21 
wprowadza co prawda wymóg przetransponowania przedmiotowej dyrektywy do prawa 
krajowego w terminie 18 miesięcy od jej przyjęcia, jednak krajowe strategie mogą być 
przyjmowane w ostatniej chwili i wówczas opóźnienia wystapią na innych poziomach.  W 
poprawce tej proponuje się zatem, by w odniesieniu do strategii krajowych miał zastosowanie 
dwunastomiesięczny termin.

Poprawka 88
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja sporządza streszczenie 
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strategii bezpieczeństwa sieci i informacji 
wszystkich państw członkowskich i 
przekazuje je wszystkim państwom 
członkowskim w uporządkowanej formie.

Or. hu

Uzasadnienie

Dla państw członkowskich przydatna będzie możliwość zapoznania się również z innymi 
planami. Pomoże im to określić ich własne podejście i może nawet stworzyć możliwość 
wymiany najlepszych praktyk.

Poprawka 89
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W sześć miesięcy od przyjęcia 
niniejszej dyrektywy Komisja tworzy 
zestaw wytycznych dotyczących struktury 
strategii bezpieczeństwa sieci i informacji. 
Ma on ułatwić państwom członkowskim 
opracowywanie i przyjmowanie 
dokumentów posiadających podobną 
strukturę.

Or. hu

Uzasadnienie

Praca w zakresie organizacji i sporządzania streszczeń na szczeblu Wspólnoty może być 
skuteczniejsza, jeżeli 28 dokumentówm na których będą się one opierać, będzie posiadało 
podobną ogólną strukturę. Pomimo że wytyczne Komisji nie byłyby wiążące, w konsekwencji 
skłaniałyby one jednak państwa członkowskie do stosowania zalecanego modelu/struktury 
przy sporządzaniu strategii krajowych.

Poprawka 90
Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Właściwe organy konsultują się i ściśle
współpracują z właściwymi krajowymi 
organami ścigania i z organami ochrony 
danych.

Or. de

Poprawka 91
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Właściwe organy konsultują się z 
odpowiednimi krajowymi organami 
ścigania i z organami ochrony danych, gdy 
zachodzi taka konieczność i przy 
uwzględnieniu zasady proporcjonalności, 
i w stosownych przypadkach współpracują 
z nimi.

Or. fr

Poprawka 92
Sophia in ‘t Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dbają o to, by 
właściwe ograny w każdym przypadku 
informowały odpowiednie krajowe ograny 
ścigania i organy ochrony danych 
niezwłocznie po wystąpieniu podejrzenia, 
że organ krajowy danego państwa 
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członkowskiego lub państwa trzeciego: 
– jest u źródła zgłoszonego incydentu;
– jest u źródła możliwego incydentu, o 
którym poinformowano na podstawie 
materiału opublikowanego przez osoby 
zgłaszające naruszenie, przez wiarygodne 
źródło publiczne lub na podstawie 
informacji przedstawionych właściwemu 
organowi z zachowaniem poufności.

Or. en

Poprawka 93
Sophia in ‘t Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Państwa członkowskie dbają o to, by 
powiadomienie krajowych organów 
ścigania na podstawie ust. 5a (nowy) 
prowadziło automatycznie do 
zobowiązania Centrum Europolu ds. 
Walki z Cyberprzestępczością do podjęcia 
dochodzenia w sprawie incydentu, przy 
czym nie ma to wpływu na kompetencje 
państw członkowskich w zakresie 
dochodzenia w sprawie incydentu.

Or. en

Poprawka 94
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Każde państwo członkowskie 
powiadamia niezwłocznie Komisję o 

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

właściwą komisję w Parlamencie 
Europejskim oraz Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych o 
wyznaczeniu właściwego organu, o jego 
zadaniach i o wszelkich późniejszych 
zmianach dotyczących tego organu. Każde 
państwo członkowskie podaje niezwłocznie
do publicznej wiadomości informację o 
wyznaczeniu swojego właściwego organu

Or. de

Poprawka 95
Csaba Sógor

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Właściwy organ sporządza roczne 
sprawozdanie dla właściwego 
ministra/sekretarza stanu państwa 
członkowskiego dotyczące działalności 
rocznej oraz zakresu, w jakim możliwe 
było wywiązanie się ze zobowiązań 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Do sprawozdania rocznego powinno także 
zostać załączone sprawozdanie finansowe.

Or. hu

Uzasadnienie

Minimalnym wymogiem przy tworzeniu jakiejkolwiek organizacji jest przyjęcie 
odpowiedniego instrumentu prawnego zapewniającego odpowiedzialność i możliwość 
rozliczenia organizacji, co w tym przypadku może zostać najlepiej dokonane w formie 
sprawodania rocznego. 

Poprawka 96
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 97
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 98
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o zasobach i mandacie CERT, jak 
również o ich procedurach postępowania w 
przypadku incydentów.

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję, właściwą komisję w Parlamencie 
Europejskim oraz Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych o zasobach i 
mandacie CERT, jak również o ich 
procedurach postępowania w przypadku 
incydentów.

Or. de

Poprawka 99
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Sieć współpracy umożliwia stałą 
łączność między Komisją a właściwymi 
organami. Na żądanie Europejska Agencja 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
(ENISA) wspiera sieć współpracy poprzez 
zapewnianie bezstronnego doradztwa 
technicznego oraz właściwych środków w 
sektorze publicznym i prywatnym.

Or. en

Poprawka 100
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) regularnie i niezwłocznie publikują na 
wspólnej stronie internetowej wszelkie
informacje na temat aktualnych wczesnych 
ostrzeżeń i skoordynowanych reakcji;
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reakcji;

Or. de

Poprawka 101
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspólnie omawiają i oceniają, na 
wniosek państwa członkowskiego lub
Komisji, jedną krajową strategię w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, 
lub ich większą liczbę, lub jeden krajowy 
plan współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji, lub ich 
większą liczbę, o których mowa w art. 5, w 
zakresie niniejszej dyrektywy;

d) wspólnie omawiają i oceniają, na 
wniosek państwa członkowskiego, Komisji 
lub Parlamentu Europejskiego, jedną 
krajową strategię w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji, lub ich 
większą liczbę, lub jeden krajowy plan 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji, lub ich większą liczbę, o 
których mowa w art. 5, w zakresie 
niniejszej dyrektywy;

Or. de

Poprawka 102
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 103
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) współpracują i wymieniają się 
informacjami dotyczącymi istotnych 
kwestii z działającym przy Europolu 
Europejskim Centrum ds. Walki z 
Cyberprzestępczością, Europejskim 
Inspektorem Ochrony Danych oraz 
krajowymi organami ochrony danych.

Or. de

Poprawka 104
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) regularnie organizują wzajemne oceny 
zdolności i gotowości;

h) regularnie organizują wzajemne oceny 
zdolności, gotowości oraz spełnienia 
wymogów ochrony danych;

Or. de

Poprawka 105
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) organizują ćwiczenia w zakresie i) organizują ćwiczenia w zakresie 
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bezpieczeństwa sieci i informacji na 
poziomie unijnym oraz uczestniczą, w 
stosownych przypadkach, w 
międzynarodowych ćwiczeniach w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji.

bezpieczeństwa sieci i informacji na 
poziomie unijnym oraz uczestniczą w 
międzynarodowych ćwiczeniach w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Or. de

Poprawka 106
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) organizują ćwiczenia w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji na 
poziomie unijnym oraz uczestniczą, w 
stosownych przypadkach, w 
międzynarodowych ćwiczeniach w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji.

i) organizują ćwiczenia w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji na 
poziomie unijnym oraz uczestniczą, w 
stosownych przypadkach, w 
międzynarodowych ćwiczeniach w 
zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, 
pod warunkiem, że zainteresowane 
państwa członkowskie zapewniają 
ochronę danych obywateli europejskich.

Or. fr

Poprawka 107
Marie-Christine Vergiat

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dane osobowe są przekazywane 
jedynie odbiorcom upoważnionym do ich 
przetwarzania dla właściwego wypełnienia 
ich zadań. Przekazywane dane 
ograniczają się do informacji niezbędnych 
do przeprowadzenia tych zadań przy 
poszanowaniu prawa europejskiego w tym 
zakresie. Zapewnia się zgodność z zasadą 
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celowości. Okres przechowywania danych 
nie przekracza sześciu miesięcy i może 
zostać jednorazowo przedłużony.

Or. fr

Poprawka 108
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – decyzje dotyczące 
dostępu państw członkowskich do tej 
bezpiecznej infrastruktury, zgodnie z 
kryteriami, o których mowa w ust. 2 i 3. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 19 ust. 3.

skreślony

Or. en

Poprawka 109
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 110
Ágnes Hankiss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Konkretne informacje na temat 
cybernetycznych zagrożeń krajowej 
infrastruktury krytycznej są przekazywane 
pracownikom posiadającym 
poświadczenie bezpieczeństwa w 
wybranych jednostkach sektora 
prywatnego.

Or. en

Poprawka 111
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 112
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– określenie procedur i kryteriów oceny 
zagrożeń i incydentów przez sieć 

– określenie kryteriów oceny zagrożeń i 
incydentów przez sieć współpracy;
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współpracy;

Or. en

Poprawka 113
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Bez uszczerbku dla możliwości sieci
współpracy, Unia może zawierać umowy 
międzynarodowe z państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi, 
umożliwiając oraz organizując ich udział w 
określonych działaniach sieci współpracy. 
Takie umowy muszą zapewniać wysoki 
poziom ochrony danych osobowych, które 
są przekazywane w ramach sieci 
współpracy.

Or. de

Poprawka 114
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Bez uszczerbku dla możliwości 
podejmowania nieformalnej współpracy 
międzynarodowej przez sieć współpracy, 
Unia może zawierać umowy 
międzynarodowe z państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi, 
umożliwiając oraz organizując ich udział w 
określonych działaniach sieci współpracy. 
Takie umowy uwzględniają potrzebę

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

z państwami członkowskimi, które 
zapewniają ochronę danych swoich 
obywateli na poziomie porównywalnym z 
ochroną zapewnianą przez Unię i 
umożliwiają obywatelom europejskim 
obronę ich praw na swoim terytorium. W 
przeciwnym wypadku mogą one wchodzić 
jedynie w ramy nieformalnej współpracy.

Or. fr

Poprawka 115
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 116
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 117
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
zastosowanie przez organy administracji 
publicznej i podmioty gospodarcze
właściwych środków technicznych i 
organizacyjnych w celu przeciwdziałania 
zagrożeniom, na jakie narażone są 
kontrolowane i wykorzystywane przez nie 

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

informatyczne. Uwzględniając aktualny 
stan wiedzy i technologii, środki te 
zapewniają poziom bezpieczeństwa 
stosowny do istniejącego zagrożenia. W 
szczególności należy podjąć środki 
zapobiegające incydentom dotyczącym 
sieci i systemów informatycznych organów 
administracji publicznej i podmiotów 
gospodarczych oraz minimalizujące wpływ 
tych incydentów na świadczone przez nie 
podstawowe usługi, zapewniając tym 
samym ciągłość usług opartych na tych 
sieciach i systemach informatycznych.

Or. fr

Poprawka 118
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 119
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
organy administracji publicznej oraz 
podmioty gospodarcze zgłaszały 
właściwym organom incydenty lub 
informacje o zagrożeniu mającym
konsekwencje dla bezpieczeństwa 
świadczonych przez nie usług 
podstawowych.

Or. en

Poprawka 120
Carl Schlyter

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

Poprawka

a) Producenci oprogramowania 
komercyjnego są pociągani do 
odpowiedzialności pomimo zawartych w 
umowach z użytkownikami klauzul o 
braku odpowiedzialności, w przypadku 
wystąpienia poważnego zaniedbania w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

W umowie licencyjnej producenci oprogramowania komercyjnego odżegnują się od wszelkiej 
odpowiedzialności mogącej wynikać z kiepskiego systemu zabezpieczeń i złej jakości 
programowania. Aby zachęcić producentów oprogramowania do inwestowania w środki 



AM\1006685PL.doc 59/59 PE521.696v01-00

PL

bezpieczeństwa, niezbędne jest wprowadzenie innej kultury przeciwdziałania zagrożeniom. 
Może to zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy producenci oprogramowania są odpowiedzialni 
za niedociągnięcia w systemie bezpieczeństwa.


