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Poprawka  34
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jego art. 83 ust. 1, jego art. 16 oraz art. 83 ust. 1,

Or. en

Poprawka 35
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 36
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ataki na systemy informatyczne, w 
szczególności ze względu na zagrożenie ze 
strony przestępczości zorganizowanej, są 
coraz bardziej niebezpieczne, narastają 
również obawy o możliwość ataków o 
charakterze terrorystycznym lub mających 
podłoże polityczne ukierunkowanych na 
systemy informatyczne stanowiące element 
infrastruktury krytycznej państw 
członkowskich i Unii. Zagraża to dążeniom 
do zapewnienia bezpieczniejszego 

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

społeczeństwa informacyjnego oraz 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, dlatego też wymaga 
reakcji na szczeblu Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 38
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Istnieją dowody wskazujące na 
tendencję do coraz bardziej 
niebezpiecznych i ponawianych ataków na 
wielką skalę przeprowadzanych na 
systemy informatyczne o zasadniczym 
znaczeniu dla państw lub poszczególnych 
funkcji w sektorze publicznym lub 
prywatnym. Tendencji tej towarzyszy w 
coraz szerszym stopniu tworzenie coraz 
bardziej wyrafinowanych narzędzi, z 
których przestępcy mogą korzystać do 
przeprowadzania różnego rodzaju 
cyberataków, takich jak sieci botnet, które 
za pomocą programu komputerowego 
infekują znaczną liczbę systemów 
informatycznych w celu ich 
kontrolowania oraz wykorzystania do 
realizacji cyberataków na dużą skalę.

Or. ro

Poprawka 39
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 40
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Państwa członkowskie powinny 
przewidzieć kary za ataki na systemy 
informatyczne. Przewidziane kary powinny 
być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające i mogłyby obejmować karę 
pozbawienia wolności lub grzywny.

Or. en

Poprawka 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Państwa członkowskie powinny 
przewidzieć kary za ataki na systemy 
informatyczne. Przewidziane kary powinny 
być proporcjonalne.
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Or. fr

Poprawka 42
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Państwa członkowskie powinny 
przewidzieć skuteczne środki 
zapobiegające atakom na ich systemy 
informatyczne oraz kary za ataki na 
systemy informatyczne. Państwa 
członkowskie i Unia powinny zapewnić 
wszechstronne przepisy zapobiegawcze, 
ucząc obywateli o osobistym 
bezpieczeństwie cybernetycznym w 
związku z realizacją wszystkich 
programów nauczania w dziedzinie 
umiejętności wykorzystywania technologii 
cyfrowych. Przewidziane kary powinny 
być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.

Or. en

Poprawka 43
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W „przypadkach mniejszej wagi” 
musi istnieć możliwość odstąpienia od 
wykonania kary. „Przypadki mniejszej 
wagi” mogą zostać uznane za takie, gdy 
na przykład wyrządzone szkody lub 
zagrożenie stworzone w odniesieniu do 
interesów publicznych lub prywatnych, 
jak np. integralności systemu 
informatycznego lub danych 
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komputerowych lub nienaruszalności, 
praw lub innych dóbr danej osoby, są 
nieznaczne lub mają taki charakter, że 
nałożenie sankcji karnej w przewidzianym 
zakresie prawnym lub pociągnięcie do 
odpowiedzialności karnej nie jest 
konieczne;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja „przypadku mniejszej wagi” powinna być przede wszystkim zawarta w art. 2. 
Dalsze wyjaśnienie w punktach preambuły jest praktycznie niezbędne w przypadku 
nieokreślonych terminów prawnych, takich jak „przypadek mniejszej wagi” i dostarcza 
wskazówek dla praktyki prawnej w odniesieniu do zakresu stosowania.

Poprawka 44
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Należy przewidzieć surowsze kary za 
ataki na systemy informatyczne popełniane 
przez organizację przestępczą, 
zdefiniowaną w decyzji ramowej Rady 
2008/841/WSiSW z dnia 24 października 
2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej, ataki 
przeprowadzane na dużą skalę, lub w 
sytuacji, gdy sprawca przestępstwa ukrywa 
swoją prawdziwą tożsamość, narażając na 
podejrzenia prawowitego właściciela 
tożsamości. Należy również przewidzieć 
surowsze kary w sytuacji, gdy atak 
spowodował poważne szkody lub naruszył 
zasadnicze interesy.

(7) Należy przewidzieć surowsze kary za 
ataki na systemy informatyczne popełniane 
przez organizację przestępczą, 
zdefiniowaną w decyzji ramowej Rady 
2008/841/WSiSW z dnia 24 października 
2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej, ataki 
przeprowadzane na dużą skalę, na 
przykład przy użyciu sieci botnet, lub w 
sytuacji, gdy sprawca przestępstwa ukrywa 
swoją prawdziwą tożsamość, narażając na 
podejrzenia prawowitego właściciela 
tożsamości. Należy również przewidzieć 
surowsze kary w sytuacji, gdy atak 
spowodował poważne szkody lub naruszył 
infrastrukturę krytyczną lub zasadnicze 
interesy.

Or. ro
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Poprawka 45
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Dyrektywa nie służy ustanowieniu 
odpowiedzialności karnej za czyny 
popełniane w celach nieprzestępczych, 
takie jak testowanie lub zabezpieczanie 
systemów informatycznych, pod 
warunkiem że operator bądź dostawca 
systemu jest w pełni informowany o 
podatności na zagrożenie w odpowiednim 
czasie, ani w przypadkach, gdy odmowa 
wydania zgody na dostęp do systemu sama 
w sobie stanowi naruszenie prawa.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zapewnia ochronę informatora, co w opinii ekspertów ds. bezpieczeństwa IT jest 
kluczowym elementem mającym wpływ na sposób funkcjonowania całego systemu 
zabezpieczeń komputerowych. Sprawozdawca proponuje dekryminalizację dostępu 
„zgodnego z prawem” zamiast „dozwolonego”, co stanowi krok w dobrym kierunku, jednak 
niniejsza dyrektywa to akt prawny, w którym należy wyraźnie określić, co jest dozwolone, a co 
nie. Ostatnia część zdania bazuje na poprawce 7 sprawozdawcy.

Poprawka 46
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Dyrektywa nie dotyczy środków 
przedsięwziętych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa systemów 
informatycznych, obejmujących np. 
zdolność systemu informatycznego do 
obrony przed czynami przestępczymi w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy czy 
dostępność narzędzi używanych lub 
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przeznaczonych do użycia w celu 
wzmocnienia zdolności obronnych. 
Dyrektywa nie służy także ustanowieniu 
odpowiedzialności karnej w przypadku, 
gdy spełnione są obiektywne kryteria 
przestępstw wymienionych w niniejszej 
dyrektywie, ale czyn popełniony jest w 
celach nieprzestępczych.

Or. fr

Poprawka 47
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Dyrektywa nie służy ustanowieniu 
odpowiedzialności karnej w sytuacji, gdy 
spełnione są obiektywne kryteria 
dotyczące przestępstw wymienionych w 
niniejszej dyrektywie, jednak chodzi o 
czyny popełniane w celach 
nieprzestępczych, takie jak zgodne z 
prawem testowanie lub zabezpieczanie 
systemów informatycznych, ani w 
przypadkach, gdy odmowa wydania zgody 
na dostęp do systemu sama w sobie 
stanowi naruszenie prawa.

Or. en

Poprawka 48
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejsza dyrektywa zwiększa 
znaczenie sieci, takich jak G8 oraz sieć 
całodobowych punktów kontaktowych 

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

działających siedem dni w tygodniu Rady 
Europy, w wymianie informacji mającej 
zagwarantować niezwłoczne udzielenie 
pomocy w celu prowadzenia dochodzenia 
lub innego postępowania w sprawach 
przestępstw związanych z systemami i 
danymi informatycznymi lub w celu 
gromadzenia dowodów przestępstwa w 
formie elektronicznej. Ze względu na to, 
jak szybko można przeprowadzić ataki na 
wielką skalę, państwa członkowskie 
powinny być zdolne do szybkiego 
reagowania na wnioski składane w pilnym 
trybie w ramach tej sieci punktów 
kontaktowych. Taka pomoc powinna 
obejmować ułatwienie lub bezpośrednią 
realizację takich środków jak: doradztwo 
techniczne, w tym w zakresie 
przywracania funkcjonalności systemów 
informatycznych, zachowanie danych z 
zapewnieniem zgodności z zasadą ochrony 
danych osobowych, gromadzenie 
dowodów, udzielenie informacji prawnych 
oraz lokalizacja i identyfikacja 
podejrzanych.

Or. ro

Poprawka 49
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Zachodzi potrzeba gromadzenia 
danych o przestępstwach, o których mowa 
w niniejszej dyrektywie, w celu uzyskania 
bardziej kompletnego obrazu problemu na 
szczeblu Unii, a tym samym przyczynienia 
się do opracowania skuteczniejszych 
środków zaradczych. Danych na temat 
ataków na systemy informatyczne jest 
bardzo niewiele, ponieważ nie wszystkie 
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Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, lepiej 
ocenić zakres zjawiska cyberprzestępczości 
oraz stan bezpieczeństwa sieci i informacji 
w Europie.

państwa członkowskie gromadzą dane na 
temat takich ataków. Państwa 
członkowskie, które gromadzą takie dane, 
z uwagi na rozbieżne metody gromadzenia 
danych statystycznych nie mogą ich 
porównać z danymi gromadzonymi przez 
inne państwa członkowskie. Dane te 
pomogą wyspecjalizowanym agencjom, 
takim jak Europol i Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, lepiej 
ocenić zakres zjawiska cyberprzestępczości 
oraz stan bezpieczeństwa sieci i informacji 
w Europie.

Or. lt

Poprawka 50
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Konieczne są również wspieranie i 
poprawa współpracy między dostawcami 
usług, producentami, organami 
egzekwowania prawa i organami 
sądowymi, w szczególności w zakresie 
pewności i przewidywalności prawa, a 
także praw osób podejrzanych i 
oskarżonych, takich jak domniemanie 
niewinności i sądowe środki odwoławcze. 
Współpraca powinna obejmować na 
przykład udzielanie pomocy dostawcom
usług w likwidowaniu całkowicie lub 
częściowo nielegalnych systemów czy 
funkcji zgodnie z obowiązującym prawem.

Or. ro

Poprawka 51
Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu skutecznego zwalczania 
cyberprzestępczości konieczne jest również 
zwiększenie odporności systemów 
informatycznych przez ich lepsze 
zabezpieczenie przed atakami i tworzenie 
odpowiednich zachęt w tym zakresie. W 
związku z tym w kontekście odpowiedniej 
ochrony systemów informatycznych 
zasadniczą rolę powinno odgrywać 
opracowanie minimalnych norm oraz 
określanie odpowiedzialności dostawców i 
operatorów. Dlatego też walka Unii i 
państw członkowskich z 
cyberprzestępczością odniesie skutek, 
tylko jeśli niniejszej dyrektywie będą 
towarzyszyły środki zapobiegające takim 
przestępstwom, przyjęte zgodnie z art. 67 
ust. 3 i art. 84 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to poprawka 9, w której uwzględniono dodatkowo kwestie zachęt i odpowiedzialności. 
Jeżeli prowadzone są prace dotyczące tylko norm, bez egzekwowania czy zachęt, znajdziemy 
się w takim samym położeniu co przedtem. Dostawców i operatorów systemów IT, którzy 
postępują w sposób rażąco niezgodny ze stanem wiedzy na temat technik bezpieczeństwa lub 
odmawiają podjęcia kwestii znanych podatności na zagrożenia, należy pociągać do 
odpowiedzialności, w tym do odpowiedzialności karnej w poważnych wypadkach.

Poprawka 52
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Państwa członkowskie powinny 
traktować ochronę swoich systemów 
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informatycznych i zawartych w nich 
danych jako zadanie wynikające ze 
spoczywającego na państwach 
członkowskich obowiązku dochowania 
należytej staranności. Należy zapewnić 
rozsądne poziomy ochrony przed 
możliwym do rozpoznania racjonalnym 
zagrożeniem i narażeniem na zagrożenie. 
Koszt i ciężar takiej ochrony powinny 
odzwierciedlać ewentualną szkodę 
wyrządzoną ofiarom cyberataku.

Or. fr

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka opiera się na poprawce 10 Moniki Hohlmeier, przy czym obie 
poprawki różnią się od siebie pod niektórymi względami.

Poprawka 53
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Państwa członkowskie powinny 
traktować ochronę swoich systemów 
informatycznych i powiązanych danych 
jako część spoczywającego na nich 
obowiązku dochowania należytej 
staranności. Należy zapewnić 
odpowiednie poziomy ochrony przed 
możliwymi do zidentyfikowania 
racjonalnymi zagrożeniami. Koszt i ciężar 
takiej ochrony powinny być 
proporcjonalne do prawdopodobnych 
szkód poniesionych przez ofiary ataków.

Or. en

Poprawka 54
Ioan Enciu
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Unia Europejska i państwa 
członkowskie powinny uwzględniać 
ochronę swoich systemów 
informatycznych i powiązanych danych 
oraz gwarantować wysoki poziom ochrony 
przed możliwymi do zidentyfikowania 
zagrożeniami. Koszt i ciężar takiej 
ochrony powinny być proporcjonalne do 
prawdopodobnych szkód poniesionych 
przez ofiary ataków na systemy 
informatyczne.

Or. ro

Poprawka 55
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Państwa członkowskie powinny 
rozważyć kwestię ochrony swoich 
systemów informatycznych i powiązanych 
danych. Należy zapewnić rozsądne 
poziomy ochrony przed możliwymi do 
zidentyfikowania racjonalnymi 
zagrożeniami i podatnością na zagrożenia. 
Koszt i ciężar takiej ochrony powinny być 
proporcjonalne do prawdopodobnych 
szkód poniesionych przez ofiary ataków.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to poprawka 10 sprawozdawcy, w której skreślono „obowiązek dochowania należytej 
staranności” i dodano „podatność na zagrożenia”. Zagrożenia są bardzo trudne do 
identyfikacji i mogą pochodzić zewsząd, a zatem ochrona powinna koncentrować się na 
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podatności na zagrożenia.

Poprawka 56
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Państwa członkowskie powinny też 
przedsięwziąć odpowiednie środki, aby 
zobowiązać osoby prawne podlegające 
jurysdykcji państw członkowskich, które 
to osoby użytkują lub dostarczają systemy 
informatyczne, do ochrony posiadanych 
przez siebie danych przed przestępstwami, 
o których mowa w niniejszej dyrektywie. 
Osoby prawne powinny zapewnić 
dostateczne poziomy ochrony przed 
możliwym do rozpoznania racjonalnym 
zagrożeniem i narażeniem na zagrożenie. 
W przypadku gdy osoba prawna 
zaniechała zapewnienia rozsądnego 
poziomu ochrony i gdy szkoda 
spowodowana takim uchybieniem jest 
znacząca, państwa członkowskie powinny 
zapewnić możliwość nakładania surowych 
kar na takie osoby prawne i wszczynania 
przeciwko nim postępowań karnych w 
związku z niedbalstwem.

Or. fr

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka opiera się na poprawce 11 Moniki Hohlmeier, przy czym obie 
poprawki różnią się od siebie pod niektórymi względami.

Poprawka 57
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12b preambuły (nowy)



AM\890251PL.doc 17/62 PE480.665v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Państwa członkowskie powinny też 
podjąć odpowiednie kroki, aby zobowiązać 
osoby prawne podlegające ich jurysdykcji 
do ochrony posiadanych przez nie danych 
osobowych przed przestępstwami, o 
których mowa w niniejszej dyrektywie, co 
przewidziano już w prawie UE dotyczącym 
telekomunikacji i ochrony danych. Osoby 
prawne powinny zapewnić odpowiednie 
poziomy ochrony przed możliwymi do 
zidentyfikowania racjonalnymi 
zagrożeniami zgodnie ze stanem wiedzy na 
temat poszczególnych sektorów oraz 
konkretnych sytuacji za zakresu 
przetwarzania danych. Koszt i ciężar 
takiej ochrony powinny być 
proporcjonalne do prawdopodobnych 
szkód poniesionych przez ofiary ataków. 
W przypadku gdy osoba prawna wyraźnie 
nie zapewniła odpowiedniego poziomu 
ochrony i gdy szkody spowodowane w 
wyniku tego zaniedbania są znaczące, 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
możliwość ścigania tej osoby prawnej.

Or. en

Uzasadnienie

Mając do czynienia z danymi osobowymi, osoby prawne ponoszą odpowiedzialność za ich 
odpowiednie zabezpieczenie przed możliwymi do zidentyfikowania racjonalnymi 
zagrożeniami. Przewidziano to już w dyrektywie 2002/58/WE w sprawie prywatności 
elektronicznej, dyrektywie 95/46/WE w sprawie ochrony danych oraz we wniosku dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie ogólnej ochrony danych COM(2012) 11 wersja ostateczna (między 
innymi art. 22, 30). Jeżeli osoby prawne nie zapewniają właściwego poziomu ochrony, 
państwa członkowskie powinny zapewnić możliwość ścigania tych podmiotów.

Poprawka 58
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12c preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA) powinna odgrywać kluczową 
rolę w zakresie zapewniania państwom 
członkowskim oraz instytucjom i organom 
Unii Europejskiej wiedzy technicznej w 
dziedzinie zapobiegania atakom na 
systemy informatyczne i zwalczania ich 
zgodnie ze swoim mandatem. W tym celu 
ENISA powinna świadczyć doradztwo 
względem państw członkowskich w 
zakresie tworzenia i funkcjonowania 
krajowych punktów kontaktowych oraz 
zespołów reagowania na incydenty 
komputerowe (CERT). ENISA powinna 
również otrzymywać od państw 
członkowskich dane statystyczne oparte 
na danych, o których mowa w niniejszej 
dyrektywie, opracowywać sprawozdania 
na podstawie tych danych statystycznych i 
innych istotnych informacji oraz wydawać 
zalecenia na temat sytuacji w zakresie 
bezpieczeństwa systemów 
informatycznych i danych 
komputerowych.

Or. ro

Poprawka 59
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Konieczne jest również wspieranie i 
usprawnianie współpracy pomiędzy 
usługodawcami, producentami, organami 
egzekwowania prawa, a przy tym pełne 
przestrzeganie zasady państwa prawa, 
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zwłaszcza pewności prawa oraz praw osób 
podejrzanych i oskarżonych, w 
szczególności domniemania niewinności i 
sądowych środków odwoławczych. W 
państwie prawa niezbędne jest ponadto 
przestrzeganie zasady państwa prawa 
przez organy egzekwowania prawa.

Or. fr

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka opiera się na poprawce 12 Moniki Hohlmeier, przy czym obie 
poprawki różnią się od siebie w końcowej części. Przywołuje się ponadto niektóre zasady.

Poprawka 60
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Państwa członkowskie powinny też 
poczynić odpowiednie kroki, aby 
zobowiązać osoby prawne podlegające ich 
jurysdykcji, które obsługują lub 
dostarczają systemy IT, do ochrony przed 
przestępstwami, o których mowa w 
niniejszej dyrektywie. Osoby prawne 
powinny zapewnić rozsądne poziomy 
ochrony przed możliwymi do 
zidentyfikowania racjonalnymi 
zagrożeniami i podatnością na zagrożenia. 
Taka ochrona powinna być 
proporcjonalna do szkody, jaką mogą 
ponieść zainteresowane strony. W 
przypadku gdy osoba prawna wyraźnie nie 
zapewniła rozsądnego poziomu ochrony i 
gdy szkody spowodowane w wyniku tego 
zaniedbania są znaczące, państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
możliwość nałożenia kar odstręczających 
oraz ścigania tej osoby prawnej w związku 
z tymże zaniedbaniem.



PE480.665v01-00 20/62 AM\890251PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej dodaje się „podatność na zagrożenia” i zastępuje sformułowanie „posiadane 
przez nie dane osobowe”, które miałoby zastosowanie tylko wobec operatorów, frazą „które 
obsługują lub dostarczają systemy IT”, tak aby uwzględnić również dostawców. Skreśla się 
przymiotnik „osobowe”, ponieważ w przypadku przedmiotowej dyrektywy nie chodzi tylko o 
ochronę danych osobowych, lecz wszystkich rodzajów danych. Dodaje się terminy 
„zaniedbanie” i „kary odstręczające” w odniesieniu do sytuacji, w których brak rozsądnego 
poziomu ochrony spowodował znaczącą szkodę. Rozwiązałoby to problem licencji na 
oprogramowanie w stanie „tak jak jest”, w którym to przypadku dostawca jest zwolniony z 
wszelkiej odpowiedzialności.

Poprawka 61
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Konieczne są również wspieranie i 
poprawa współpracy między dostawcami 
usług, producentami, organami 
egzekwowania prawa i organami 
sądowymi, przy jednoczesnym pełnym 
poszanowaniu zasad państwa prawa, 
zwłaszcza pewności i przewidywalności 
prawa, a także praw osób podejrzanych i 
oskarżonych, takich jak domniemanie 
niewinności i sądowe środki odwoławcze. 
Obejmuje to na przykład pomoc 
dostawców usług przy zabezpieczaniu 
potencjalnych dowodów, dostarczaniu 
elementów wspierających identyfikację 
sprawców oraz w ostateczności przy 
likwidowaniu nielegalnych systemów czy 
funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca między sektorem prywatnym i publicznym ma kluczowe znaczenie dla 
skutecznego zwalczania cyberataków.
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Poprawka 62
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12d) Bez uszczerbku dla dobrowolnej 
współpracy pomiędzy osobami prawnymi, 
takimi jak usługodawcy i producenci, a 
organami egzekwowania prawa i 
organami sądowymi państwa 
członkowskie powinny określić przypadki, 
w których czyn popełniony w celach 
przestępczych może być skutkiem 
zaniechania.

Or. fr

Uzasadnienie

Przedmiotowa poprawka opiera się na poprawce 13 Moniki Hohlmeier, przy czym obie 
poprawki różnią się od siebie w końcowej części, a celem zmian było nadanie poprawce 
bardziej wiążącego charakteru.

Poprawka 63
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12d) Konieczne są również wspieranie i 
poprawa współpracy między dostawcami 
usług, producentami, organami 
egzekwowania prawa i organami 
sądowymi, przy jednoczesnym pełnym 
poszanowaniu zasad państwa prawa, 
zwłaszcza pewności i przewidywalności 
prawa, a także praw osób podejrzanych i 
oskarżonych, takich jak domniemanie 
niewinności i sądowe środki odwoławcze.
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Uzasadnienie

Jest to poprawka 12 sprawozdawcy, w której skreślono ostatnie zdanie. Likwidacja (rzekomo) 
„nielegalnych systemów” to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, które obecnie bardzo często 
przeprowadza się bez odpowiedniego stosowania procedur z zakresu praworządności i 
dlatego prowadzi to do „prywaty policyjnej”. Aspekt ten należy poruszyć w kontekście 
przyszłej inicjatywy Komisji w sprawie procedur powiadamiania i usuwania (zapowiadanej w 
programie prac Komisji na rok 2012).

Poprawka 64
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12e) W celu skutecznego zwalczania 
cyberprzestępczości konieczne jest również 
zwiększenie odporności systemów 
informatycznych przez ich lepsze 
zabezpieczenie przed atakami, co wymaga 
przyjęcia odpowiednich środków. W 
związku z tym zasadniczą rolę powinno 
odgrywać ustanowienie minimalnych 
norm oraz odpowiedzialności karnej 
operatorów i dostawców na potrzeby 
dostatecznej ochrony systemów 
informatycznych. Dlatego też walka Unii i 
państw członkowskich z 
cyberprzestępczością odniesie skutek tylko 
pod warunkiem, że niniejszej dyrektywie 
towarzyszyć będą środki zapobiegające 
takim przestępstwom, przyjęte zgodnie z 
art. 67 ust. 3 i art. 84 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 65
Ioan Enciu
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Znaczące luki i różnice w przepisach 
państw członkowskich w dziedzinie 
ataków na systemy informatyczne mogą 
utrudniać walkę z przestępczością 
zorganizowaną i terroryzmem oraz 
komplikować skuteczną współpracę 
sądową i policyjną w tej dziedzinie. 
Międzynarodowy i transgraniczny 
charakter współczesnych systemów 
informatycznych nadaje atakom na takie 
systemy wymiar transgraniczny, przez co 
jeszcze pilniejsza staje się potrzeba 
dalszych działań na rzecz zbliżenia 
przepisów prawnokarnych w tej dziedzinie. 
Ponadto koordynacja ścigania przypadków 
ataków na systemy informatyczne powinna 
zostać ułatwiona dzięki przyjęciu decyzji
ramowej Rady 2009/948/WSiSW w 
sprawie zapobiegania konfliktom 
jurysdykcji w postępowaniu karnym i w 
sprawie rozstrzygania takich konfliktów.
Unia Europejska powinna dążyć do 
poprawy współpracy międzynarodowej w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci, systemów 
informatycznych i danych komputerowych 
oraz zapewnić to, by w każdej umowie 
międzynarodowej związanej z wymianą 
danych uwzględniano bezpieczeństwo 
przepływu i przechowywania danych.

Or. ro

Poprawka 66
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Znaczące luki i różnice w przepisach 
państw członkowskich w dziedzinie 
ataków na systemy informatyczne mogą 
utrudniać walkę z przestępczością 
zorganizowaną i terroryzmem oraz 
komplikować skuteczną współpracę 
sądową i policyjną w tej dziedzinie. 
Międzynarodowy i transgraniczny 
charakter współczesnych systemów 
informatycznych nadaje atakom na takie 
systemy wymiar transgraniczny, przez co 
jeszcze pilniejsza staje się potrzeba 
dalszych działań na rzecz zbliżenia 
przepisów prawnokarnych w tej dziedzinie. 
Ponadto koordynacja ścigania przypadków 
ataków na systemy informatyczne powinna 
zostać ułatwiona dzięki przyjęciu decyzji 
ramowej Rady 2009/948/WSiSW w 
sprawie zapobiegania konfliktom 
jurysdykcji w postępowaniu karnym i w 
sprawie rozstrzygania takich konfliktów.
Pilne jest również wdrożenie deklaracji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 23 
czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia 
systemu szybkiego ostrzegania przed 
pedofilami i osobami molestującymi 
seksualnie1, przedłożonej Komisji 
Europejskiej.
_______________
1 Dz.U. C 236 E z 12.8.2011, s. 152.

Or. it

Poprawka 67
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

państw członkowskich oraz zróżnicowanie 
krajowego prawa i procedur karnych w tej 
dziedzinie mogą utrudniać walkę z 
przestępczością zorganizowaną i 
terroryzmem oraz komplikować skuteczną 
współpracę sądową i policyjną pomiędzy 
państwami w tej dziedzinie, ponieważ do 
walki z takimi przestępstwami mogą być 
wykorzystywane zasadniczo różne środki.
Międzynarodowy i transgraniczny 
charakter współczesnych systemów 
informatycznych nadaje atakom na takie 
systemy wymiar transgraniczny, przez co 
jeszcze pilniejsza staje się potrzeba 
dalszych działań na rzecz zbliżenia 
przepisów prawnokarnych w tej dziedzinie. 
Ponadto koordynacja ścigania przypadków 
ataków na systemy informatyczne powinna 
zostać ułatwiona dzięki przyjęciu decyzji 
ramowej Rady 2009/948/WSiSW w 
sprawie zapobiegania konfliktom 
jurysdykcji w postępowaniu karnym i w 
sprawie rozstrzygania takich konfliktów.

Or. lt

Poprawka 68
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, 
tzn. zagwarantowanie, by ataki na systemy 
informatyczne były karane we wszystkich 
państwach członkowskich skutecznymi,
proporcjonalnymi i odstraszającymi
karami kryminalnymi oraz poprawa 
współpracy wymiarów sprawiedliwości i 
propagowanie tej współpracy poprzez 
usunięcie potencjalnych komplikacji, nie 
może zostać wystarczająco osiągnięty 
przez państwa członkowskie, ponieważ 

(14) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, 
tzn. zagwarantowanie, by ataki na systemy 
informatyczne, przynajmniej te 
dokonywane w celach przestępczych, były 
karane we wszystkich państwach 
członkowskich proporcjonalnymi karami 
kryminalnymi oraz poprawa współpracy 
wymiarów sprawiedliwości i propagowanie 
tej współpracy, nie może zostać 
wystarczająco osiągnięty przez państwa 
członkowskie, ponieważ wymaga 
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wymaga wspólnych i zgodnych ze sobą 
przepisów, i dlatego może zostać lepiej 
osiągnięty na szczeblu Unii, ta ostatnia 
może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Niniejsza dyrektywa 
nie wykracza poza zakres niezbędny do 
osiągnięcia tych celów.

wspólnych i zgodnych ze sobą przepisów, i 
dlatego może zostać lepiej osiągnięty na 
szczeblu Unii, ta ostatnia może przyjąć 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza zakres niezbędny do 
osiągnięcia tych celów.

Or. fr

Poprawka 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wszelkie dane osobowe przetworzone 
w kontekście wdrażania niniejszej 
dyrektywy powinny być chronione zgodnie 
z przepisami ustanowionymi w decyzji 
ramowej Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 
listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych w odniesieniu do tych 
działań związanych z przetwarzaniem, 
które wchodzą w zakres tego aktu oraz 
rozporządzenia (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.

(15) Wszelkie dane osobowe przetworzone 
w kontekście wdrażania niniejszej 
dyrektywy powinny być chronione zgodnie 
z przepisami ustanowionymi w decyzji 
ramowej Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 
listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych w odniesieniu do tych 
działań związanych z przetwarzaniem, 
które wchodzą w zakres tego aktu oraz 
rozporządzenia (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. Niniejsza dyrektywa 
powinna być też zgodna z dyrektywą 
95/46/WE1 i Konwencją Rady Europy o 
ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych z dnia 28 stycznia 1981 r.; 
dyrektywa powinna ponadto uwzględniać 
rekomendację Komitetu Ministrów Rady 
Europy R(87) 15 dotyczącą ochrony 
danych osobowych wykorzystywanych w 
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sektorze policji i rekomendację R(95) 4 
dotyczącą ochrony danych osobowych w 
telekomunikacji ze szczególnym 
uwzględnieniem usług telefonicznych.
_________________
1 Dyrektywa 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 danych (Dz.U. L
281 z 23.11.1995, s. 31).

Or. fr

Poprawka 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe oraz jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w tym z 
zasadami ochrony danych osobowych, 
swobody wypowiedzi i informacji, prawem 
do rzetelnego procesu, domniemaniem 
niewinności i prawem do obrony, jak 
również zasadami legalizmu i 
proporcjonalności przestępstw i kar 
kryminalnych. W szczególności niniejsza
dyrektywa zmierza do pełnego 
zagwarantowania poszanowania tych 
praw i zasad oraz musi być odpowiednio 
do tego wdrażana.

(16) Niniejsza dyrektywa powinna 
respektować wolności i prawa podstawowe 
oraz być zgodna z zasadami uznanymi w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności, w tym z 
zasadami ochrony danych osobowych, 
poszanowania życia prywatnego, swobody 
wypowiedzi i informacji, prawem do 
rzetelnego procesu, domniemaniem 
niewinności i prawem do obrony, jak 
również zasadami legalizmu i 
proporcjonalności przestępstw i kar 
kryminalnych. Niniejsza dyrektywa musi 
zagwarantować pełne poszanowanie tych 
praw i zasad oraz powinna być
odpowiednio do tego wdrażana.

Or. fr
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Poprawka 71
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Niniejsza dyrektywa nie ma być 
stosowana przez państwa członkowskie w 
sposób sprzeczny z art. 2 oraz art. 3 ust. 1 i 
2 Traktatu o Unii Europejskiej, których 
zasady mają zastosowanie do 
cyberprzestrzeni i walki z 
cyberprzestępczością. Dyrektywa nie może 
godzić w niematerialny charakter 
neutralności internetu.

Or. fr

Poprawka 72
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro
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Poprawka 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsza dyrektywa określa przestępstwa 
w dziedzinie ataków na systemy 
informatyczne oraz ustanawia reguły 
minimalne dotyczące kar za takie 
przestępstwa. Służy ona również 
wprowadzeniu wspólnych przepisów w 
celu zapobiegania takim atakom oraz 
poprawy współpracy wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych w tej 
dziedzinie. Celem dyrektywy jest także 
wspieranie produkcji coraz 
bezpieczniejszych narzędzi 
informatycznych i instalacji coraz 
bezpieczniejszych systemów 
informatycznych.

Or. fr

Poprawka 74
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „osoba prawna” oznacza wszelkie 
podmioty mające taki status na mocy 
właściwego prawa, z wyjątkiem organów 
państwowych lub innych organów 
publicznych wykonujących władzę 
państwową oraz publicznych organizacji 
międzynarodowych;

c) „osoba prawna” oznacza wszelkie 
podmioty mające taki status na mocy 
właściwego prawa;

Or. ro
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Poprawka 75
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „osoba prawna” oznacza wszelkie 
podmioty mające taki status na mocy 
właściwego prawa, z wyjątkiem organów 
państwowych lub innych organów 
publicznych wykonujących władzę 
państwową oraz publicznych organizacji 
międzynarodowych;

c) „osoba prawna” oznacza wszelkie 
podmioty mające taki status na mocy 
właściwego prawa;

Or. en

Poprawka 76
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „osoba prawna” oznacza wszelkie 
podmioty mające taki status na mocy 
właściwego prawa, z wyjątkiem organów 
państwowych lub innych organów 
publicznych wykonujących władzę 
państwową oraz publicznych organizacji 
międzynarodowych;

c) „osoba prawna” oznacza wszelkie 
podmioty mające taki status na mocy 
właściwego prawa, z wyjątkiem organów 
państwowych lub innych organów 
publicznych wykonujących władzę 
państwową oraz publicznych organizacji 
międzynarodowych, co nie oznacza, że 
państwa lub inne organy publiczne 
powinny być w stanie podejmować ataki 
na systemy informatyczne, nie posiadając 
podstawy prawnej i bez pełnego 
poszanowania praw podstawowych;

Or. en

Uzasadnienie

Nie chcemy, by hakerstwo państwowe zostało zalegalizowane, ponieważ naruszałoby to 
„podstawowe prawo do integralności i poufności informatycznych systemów technicznych”, 
jak określił to niemiecki Trybunał Konstytucyjny.
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Poprawka 77
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 78
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) „bezprawnie” oznacza dostęp lub 
ingerencję, na które właściciel, inny 
posiadacz prawa do systemu lub jego 
części nie udzielił zgody, chyba że 
odmowa udzielenia takiej zgody sama w 
sobie stanowi naruszenie prawa lub taki 
dostęp bądź ingerencja są dozwolone na 
mocy prawa krajowego;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta bazuje na poprawce 17 sprawozdawcy, przy czym skreślono termin „użycie” 
(jest zbyt szeroki, może oznaczać cokolwiek). Proponujemy też wyjaśnienie frazy „lub która 
nie jest dozwolona na mocy prawa krajowego”, tak aby zapewnić odczytanie jej jako klauzuli 
wyjątkowej, nie zaś opcji poszerzenia zakresu dyrektywy przez państwa członkowskie.
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Poprawka 79
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) „bezprawnie” oznacza dostęp, użycie 
lub ingerencję, na które właściciel, inny 
posiadacz prawa do systemu lub jego 
części nie udzielił zgody lub które nie są
dozwolone na mocy prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 80
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) „bezprawnie” oznacza dostęp lub 
ingerencję, na którą właściciel, inny 
posiadacz prawa do systemu lub jego 
części nie udzielił zgody, chyba że 
odmowa udzielenia takiej zgody stanowi 
sama w sobie nadużycie prawa lub dostęp 
taki lub taka ingerencja jest dozwolona na 
mocy prawa krajowego

Or. fr

Poprawka 81
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera da) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) „przypadek mniejszej wagi” oznacza 
przypadek, w którym wina sprawcy, 
zainteresowanie opinii publicznej 
ściganiem przestępstwa oraz skutki 
wywołane popełnionym czynem są 
niewielkie.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że „przypadki mniejszej wagi” są istotnym elementem przedmiotowej 
dyrektywy, w art. 2 powinna być zawarta precyzyjna definicja takich przypadków.

Poprawka 82
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) „przechwytywanie” oznacza 
słuchanie, monitorowanie oraz 
nadzorowanie treści komunikatów oraz 
pozyskiwanie treści danych bezpośrednio 
lub pośrednio poprzez stosowanie 
elektronicznego podsłuchu lub urządzeń 
podsłuchowych za pomocą środków 
technicznych.

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie dokładnej definicji terminu „przechwytywanie”.

Poprawka 83
Alexander Alvaro
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Środki zapobiegawcze

1. Państwa członkowskie we współpracy z 
Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji promują dobre praktyki 
w odniesieniu do bezpieczeństwa 
przetwarzania danych i wspierają 
współpracę publicznych i prywatnych 
zainteresowanych podmiotów, ułatwiając 
wymianę informacji, zwiększanie 
świadomości oraz dialog na temat 
bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym 
na temat aspektów związanych ze 
zwalczaniem cyberprzestępczości.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
w przypadku naruszenia ochrony danych 
osobowych administrator danych i 
przetwarzający powiadamiali, bez zbędnej 
zwłoki i z zasady nie później niż w ciągu 
24 godzin od momentu stwierdzenia 
naruszenia ochrony danych osobowych, 
właściwy organ krajowy o naruszeniu 
ochrony danych osobowych zgodnie z art. 
4 dyrektywy 2002/58/WE zmienionej 
dyrektywami 2006/24/WE i 2009/136/WE 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej).
3. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania w celu ochrony 
krytycznej infrastruktury przed 
cyberatakami i zapewniają środki służące 
hermetycznemu odcięciu dostępu do 
krytycznej infrastruktury w przypadku, 
gdy bezpośredni cyberatak poważnie 
zagraża jej właściwemu funkcjonowaniu.

Or. en
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Poprawka 84
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne dla zagwarantowania, by 
umyślne i bezprawne uzyskiwanie dostępu 
do całości lub części systemu 
informatycznego było karalne jako 
przestępstwo, przynajmniej w 
przypadkach, które nie są przypadkami 
mniejszej wagi.

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne dla zagwarantowania, by 
umyślne i bezprawne uzyskiwanie dostępu 
– co oznacza wejście – do całości lub 
części systemu informatycznego było 
karalne jako przestępstwo, przynajmniej w 
przypadkach, które nie są przypadkami 
mniejszej wagi.

Każde państwo członkowskie decyduje, czy 
zachowanie, o którym mowa w ust. 1, jest 
objęte oskarżeniem jedynie w 
przypadkach, kiedy przestępstwo 
popełniane jest z naruszeniem 
skutecznego zabezpieczenia.

Or. en

Poprawka 85
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne dla zagwarantowania, by 
umyślne i bezprawne uzyskiwanie dostępu 
do całości lub części systemu 
informatycznego było karalne jako 
przestępstwo, przynajmniej w 
przypadkach, które nie są przypadkami 
mniejszej wagi.

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne dla zagwarantowania, by 
umyślne i bezprawne uzyskiwanie dostępu 
do całości lub części systemu 
informatycznego było karalne jako 
przestępstwo, przynajmniej w 
przypadkach, które dotyczą czynów 
popełnianych w celach przestępczych oraz 
mających poważne i wywołujące szkodę 
konsekwencje dla istnienia lub 
funkcjonowania systemu informatycznego 
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lub systemów informatycznych.

Postępowanie, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, należy uznać za przestępstwo 
wyłącznie w razie naruszenia środka 
bezpieczeństwa oraz jeżeli operator lub 
dostawca systemu nie został w pełni ani w 
stosownym czasie powiadomiony o 
narażeniu systemu informatycznego na 
zagrożenie.

Or. fr

Poprawka 86
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne dla zagwarantowania, by 
umyślne i bezprawne uzyskiwanie dostępu 
do całości lub części systemu 
informatycznego było karalne jako 
przestępstwo, przynajmniej w 
przypadkach, które nie są przypadkami 
mniejszej wagi.

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne dla zagwarantowania, by 
umyślne i bezprawne uzyskiwanie dostępu 
– co oznacza wejście do całości lub części 
systemu informatycznego – było karalne 
jako przestępstwo, przynajmniej w 
przypadkach, które nie są przypadkami 
mniejszej wagi. Zachowanie, o którym 
mowa w ust. 1, jest objęte oskarżeniem 
jedynie w przypadkach, kiedy przestępstwo 
popełniane jest z naruszeniem 
zabezpieczenia oraz pod warunkiem, że 
operator bądź dostawca systemu nie jest w 
odpowiednim czasie w pełni informowany 
o podatności na zagrożenie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta bazuje na poprawce 20 sprawozdawcy, przy czym wprowadzono dwie zmiany: 
1) nie pozostawia się w gestii państw członkowskich kwestii ustanowienia progu naruszenia 
zabezpieczenia, dopilnowując, by np. korzystanie z publicznej i otwartej sieci wifi sąsiada nie 
stanowiło przestępstwa; 2) dodaje się frazę „pod warunkiem, że operator bądź dostawca 
systemu nie jest w odpowiednim czasie w pełni informowany o podatności na zagrożenie”. 
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Frazę tę zaczerpnięto z poprawki dotyczącej ochrony informatora.

Poprawka 87
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne dla zagwarantowania, by 
umyślne i bezprawne uzyskiwanie dostępu 
do całości lub części systemu 
informatycznego było karalne jako 
przestępstwo, przynajmniej w 
przypadkach, które nie są przypadkami 
mniejszej wagi.

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne dla zagwarantowania, by 
umyślne uzyskiwanie dostępu – co oznacza 
bezprawne wejście – do całości lub części 
systemu informatycznego było karalne 
jako przestępstwo, przynajmniej w 
przypadkach, które nie są przypadkami 
mniejszej wagi.

Każde państwo członkowskie może 
zdecydować, że zachowanie, o którym 
mowa w ust. 1, jest objęte oskarżeniem 
jedynie w przypadkach, kiedy przestępstwo 
popełniane jest z naruszeniem 
zabezpieczenia.

Or. en

Poprawka 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
umyślne poważne i bezprawne utrudnienie 
lub zakłócenie funkcjonowania systemu 
informatycznego poprzez wprowadzenie, 
przekazywanie, uszkadzanie, usuwanie, 
pogarszanie, zmienianie albo eliminowanie 
danych lub czynienie ich niedostępnymi, 
było karalne jako przestępstwo, 

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
umyślne poważne i bezprawne utrudnienie 
lub zakłócenie funkcjonowania systemu 
informatycznego poprzez wprowadzenie, 
przekazywanie, uszkadzanie, usuwanie, 
pogarszanie, zmienianie albo eliminowanie 
danych lub czynienie ich niedostępnymi, 
było karalne jako przestępstwo, 



PE480.665v01-00 38/62 AM\890251PL.doc

PL

przynajmniej w przypadkach, które nie są 
przypadkami mniejszej wagi.

przynajmniej w przypadkach, które dotyczą 
czynów popełnianych w celach 
przestępczych oraz mających poważne i 
wywołujące szkodę konsekwencje dla 
istnienia lub funkcjonowania systemu 
informatycznego lub systemów 
informatycznych.

Or. fr

Poprawka 89
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
umyślne bezprawne usuwanie, 
uszkadzanie, pogarszanie, zmienianie albo 
eliminowanie danych lub czynienie ich 
niedostępnymi było karalne jako 
przestępstwo, przynajmniej w 
przypadkach, które nie są przypadkami 
mniejszej wagi.

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
umyślne bezprawne usuwanie, 
uszkadzanie, pogarszanie, zmienianie albo 
eliminowanie danych lub czynienie ich 
niedostępnymi było karalne jako 
przestępstwo, przynajmniej w 
przypadkach, które dotyczą czynów 
popełnianych w celach przestępczych oraz 
mających poważne i wywołujące szkodę 
konsekwencje dla istnienia lub 
funkcjonowania systemu informatycznego 
lub systemów informatycznych.

Or. fr

Poprawka 90
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
umyślne przechwytywanie środkami 
technicznymi niepublicznych przekazów 
danych komputerowych do, z lub w 
ramach systemu informatycznego, w tym 
emisji elektromagnetycznych z systemu 
informatycznego zawierającego takie dane 
komputerowe, było karalne jako 
przestępstwo, jeżeli zostało dokonane 
bezprawnie.

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
umyślne przechwytywanie środkami 
technicznymi niepublicznych przekazów 
danych komputerowych do, z lub w 
ramach systemu informatycznego, w tym 
emisji elektromagnetycznych z systemu 
informatycznego zawierającego takie dane 
komputerowe, było karalne jako 
przestępstwo, jeżeli zostało dokonane 
bezprawnie, przynajmniej w przypadkach, 
które nie są przypadkami mniejszej wagi.

Przechwytywanie może również dotyczyć 
nagrywania. Przekazywanie danych 
obejmuje okres transmisji danych drogą 
przewodową lub radiową pomiędzy 
wysłaniem przez nadawcę a dostarczeniem 
do odbiorcy. Środki techniczne obejmują 
urządzenia techniczne przymocowane do 
linii przesyłowych oraz urządzenia służące 
do gromadzenia i zapisywania danych w 
komunikacji bezprzewodowej, w tym 
oprogramowanie, hasła dostępu i kody.

Or. de

Poprawka 91
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
umyślne przechwytywanie środkami 
technicznymi niepublicznych przekazów 
danych komputerowych do, z lub w 
ramach systemu informatycznego, w tym 
emisji elektromagnetycznych z systemu 
informatycznego zawierającego takie dane 

Państwa członkowskie, zgodnie z art. 8 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz karty praw 
podstawowych, podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
umyślne przechwytywanie środkami 
technicznymi niepublicznych przekazów 
danych komputerowych do, z lub w 
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komputerowe, było karalne jako 
przestępstwo, jeżeli zostało dokonane 
bezprawnie.

ramach systemu informatycznego, w tym 
emisji elektromagnetycznych z systemu 
informatycznego zawierającego takie dane 
komputerowe, było karalne jako 
przestępstwo, jeżeli zostało dokonane 
bezprawnie, przynajmniej w przypadkach, 
które dotyczą czynów popełnianych w 
celach przestępczych oraz mających 
poważne i wywołujące szkodę 
konsekwencje dla istnienia lub 
funkcjonowania systemu informatycznego 
lub systemów informatycznych.

Or. fr

Poprawka 92
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
umyślne przechwytywanie środkami 
technicznymi niepublicznych przekazów 
danych komputerowych do, z lub w 
ramach systemu informatycznego, w tym 
emisji elektromagnetycznych z systemu 
informatycznego zawierającego takie dane 
komputerowe, było karalne jako 
przestępstwo, jeżeli zostało dokonane 
bezprawnie.

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
umyślne przechwytywanie środkami 
technicznymi niepublicznych przekazów 
danych komputerowych do, z lub w 
ramach systemu informatycznego, w tym 
emisji elektromagnetycznych z systemu 
informatycznego zawierającego takie dane 
komputerowe, było karalne jako 
przestępstwo, jeżeli zostało dokonane 
bezprawnie, przynajmniej w przypadkach, 
które nie są przypadkami mniejszej wagi.

Or. en

Poprawka 93
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
wytwarzanie, sprzedaż, dostarczanie w 
celu użycia, przywóz, posiadanie, 
rozpowszechnianie lub udostępnianie w 
inny sposób następujących elementów 
było karalne jako przestępstwo, jeżeli 
zostało dokonane umyślnie i bezprawnie w 
celu popełnienia przestępstw, o których 
mowa w art. 3-6:

skreślone

a) urządzenia, w tym programu 
komputerowego, zaprojektowanego lub 
przystosowanego głównie do celu 
popełniania przestępstw, o których mowa 
w art. 3–6;
b) hasła komputerowego, kodu dostępu 
lub podobnych danych umożliwiających 
dostęp do całości lub części systemu 
informatycznego;

Or. en

Uzasadnienie

Tak zwane „narzędzia hakerskie” mają właściwie dwojaki charakter i są niezbędne przy 
przeprowadzaniu testów bezpieczeństwa. Jeżeli chcemy wprowadzić ochronę informatora, 
musimy też zalegalizować posiadanie i dystrybucję takich narzędzi. Haseł i kodów dostępu nie 
należy uznawać za narzędzia hakerskie. Jeżeli zostaną zgubione, wówczas operator powinien 
bezzwłocznie zwiększyć zabezpieczenia i ustanowić nowe hasła, czyli postąpić tak jak osoby, 
które zgubiły klucze.

Poprawka 94
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) urządzenia, w tym programu 
komputerowego, zaprojektowanego lub 

a) urządzenia, w tym programu 
komputerowego, zaprojektowanego lub 
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przystosowanego głównie do celu 
popełniania przestępstw, o których mowa 
w art. 3-6;

przystosowanego głównie do celu 
popełniania przestępstw, o których mowa 
w art. 3-6, z wyjątkiem komputera;

Or. fr

Poprawka 95
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 96
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie skreślony
1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
podżeganie do przestępstw, o których 
mowa w art. 3-7, oraz pomocnictwo w tych 
przestępstwach, było karane jako 
przestępstwo.
2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
usiłowanie popełnienia przestępstw, o 
których mowa w art. 3-6, było karane jako 
przestępstwo.

Or. en
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Uzasadnienie

Ryzykujemy, że informatorzy będą karani, jeżeli upublicznienie podatności na zagrożenia (w 
sytuacjach, gdy dostawcy bądź operatorzy nie podejmują działań) uznaje się za podżeganie 
lub pomocnictwo. Ustęp ten przyczyniłby się też do znacznej kryminalizacji w tej dziedzinie, 
zanim jeszcze przestępstwo zostałoby faktycznie popełnione. Byłoby to działanie szczególnie 
nieproporcjonalne, mając na uwadze zabezpieczenia, jakie proponujemy w odniesieniu do 
drobnych przestępstw itd.

Poprawka 97
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
podżeganie do przestępstw, o których 
mowa w art. 3–7, oraz pomocnictwo w 
tych przestępstwach, było karane jako 
przestępstwo.

skreślony

Or. fr

Poprawka 98
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Odpowiedzialność producentów

Państwa członkowskie podejmują 
działania niezbędne do dopilnowania, aby 
producenci byli pociągani do 
odpowiedzialności karnej za 
produkowanie, wprowadzanie do obrotu, 
dostarczanie, użytkowanie lub 
niedostateczne zabezpieczanie produktów i 
systemów, które są wadliwe lub które 
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wykazują niedoskonałości pod względem 
bezpieczeństwa mogące ułatwiać 
cyberataki lub utratę danych.

Or. fr

Poprawka 99
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-8, 
podlegały skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym karom kryminalnym.

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-8, 
podlegały skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym karom kryminalnym, co 
obejmuje nakładanie odpowiednich 
grzywien.

Or. en

Poprawka 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-8, 
podlegały skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym karom kryminalnym.

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-8, 
podlegały proporcjonalnym karom 
kryminalnym.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy usunąć niektóre określenia, ponieważ odnoszą się one do wykonania prawa i nie mają 
sensu z prawnego punktu widzenia.
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Poprawka 101
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-8, 
podlegały skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym karom kryminalnym.

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3–6, 
podlegały skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym karom kryminalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Logiczna konsekwencja skreślenia art. 7 i 8.

Poprawka 102
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7, 
podlegały karom kryminalnym w 
maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 
dwa lata pozbawienia wolności.

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7, 
podlegały karom kryminalnym w 
maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 
dwa lata pozbawienia wolności, co 
obejmuje nakładanie odpowiednich 
grzywien.

Or. en

Poprawka 103
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7, 
podlegały karom kryminalnym w 
maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 
dwa lata pozbawienia wolności.

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7, 
podlegały karom kryminalnym w 
maksymalnej wysokości dwóch lat
pozbawienia wolności.

Or. fr

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie jest sprzeczne i sprzeczność tę należy wyeliminować. Przypomina 
się o zasadzie proporcjonalności kary do przestępstwa, którą można ustalić i orzec wyłącznie 
w ramach procesu. Punktem wyjścia musi być ustalenie prawdziwości okoliczności 
faktycznych w ramach procesu.

Poprawka 104
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7, 
podlegały karom kryminalnym w 
maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 
dwa lata pozbawienia wolności.

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7, 
podlegały karom kryminalnym w 
maksymalnej wysokości przynajmniej od 
jednego roku do trzech lat pozbawienia 
wolności.

Or. en

Uzasadnienie

Odstąpienie od poziomu kary przewidzianego w art. 6 i 7 decyzji ramowej 2005/222/WSiSW 
w sprawie ataków na systemy informatyczne nie jest uzasadnione.

Poprawka 105
Alexander Alvaro



AM\890251PL.doc 47/62 PE480.665v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okoliczności obciążające skreślony
1. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7, 
podlegały karom kryminalnym o 
maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 
pięć lat pozbawienia wolności, jeżeli 
zostały popełnione w ramach organizacji 
przestępczej określonej w decyzji ramowej 
2008/841/WSiSW.
2. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-6, 
podlegały karom kryminalnym o 
maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 
pięć lat pozbawienia wolności, jeżeli 
zostały popełnione z wykorzystaniem 
narzędzia zaprojektowanego do 
przeprowadzania ataków dotykających 
znacznej liczby systemów informatycznych 
lub ataków powodujących znaczne szkody, 
takie jak zakłócenie usług systemowych, 
straty finansowe lub utrata danych 
osobowych.
3. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-6 
podlegały karom kryminalnym o 
maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 
pięć lat pozbawienia wolności jeżeli 
zostały popełnione przez sprawcę 
ukrywającego swoją prawdziwą tożsamość 
i narażającego na podejrzenia 
prawowitego właściciela tożsamości.

Or. en

Poprawka 106
Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7, 
podlegały karom kryminalnym o 
maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 
pięć lat pozbawienia wolności, jeżeli 
zostały popełnione w ramach organizacji 
przestępczej określonej w decyzji ramowej 
2008/841/WSiSW.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7, 
podlegały karom kryminalnym o 
maksymalnej wysokości pięciu lat 
pozbawienia wolności, jeżeli zostały 
popełnione w ramach organizacji 
przestępczej określonej w decyzji ramowej 
2008/841/WSiSW.

Or. fr

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie jest sprzeczne i sprzeczność tę należy wyeliminować. Przypomina 
się o zasadzie proporcjonalności kary do przestępstwa, którą można ustalić i orzec wyłącznie 
w ramach procesu. Punktem wyjścia musi być ustalenie prawdziwości okoliczności 
faktycznych w ramach procesu.

Poprawka 107
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7, 
podlegały karom kryminalnym o 
maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 
pięć lat pozbawienia wolności, jeżeli 
zostały popełnione w ramach organizacji 
przestępczej określonej w decyzji ramowej 
2008/841/WSiSW.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3–7, 
podlegały karom kryminalnym o 
maksymalnej wysokości przynajmniej od 
dwóch do pięciu lat pozbawienia wolności, 
jeżeli zostały popełnione w ramach 
organizacji przestępczej określonej w 
decyzji ramowej 2008/841/WSiSW.

Or. en
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Uzasadnienie

Odstąpienie od poziomu kary przewidzianego w art. 6 i 7 decyzji ramowej 2005/222/WSiSW
w sprawie ataków na systemy informatyczne nie jest uzasadnione.

Poprawka 108
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 109
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-6, 
podlegały karom kryminalnym o 

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

maksymalnej wysokości pięciu lat 
pozbawienia wolności, jeżeli zostały 
popełnione z wykorzystaniem narzędzia 
zaprojektowanego do przeprowadzania 
ataków dotykających znacznej liczby 
systemów informatycznych lub ataków 
powodujących znaczne szkody, takie jak 
zakłócenie usług systemowych, straty 
finansowe lub utrata danych osobowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie jest sprzeczne i sprzeczność tę należy wyeliminować. Przypomina 
się o zasadzie proporcjonalności kary do przestępstwa, którą można ustalić i orzec wyłącznie 
w ramach procesu. Punktem wyjścia musi być ustalenie prawdziwości okoliczności 
faktycznych w ramach procesu.

Poprawka 110
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Odstąpienie od poziomu kary przewidzianego w art. 6 i 7 decyzji ramowej 2005/222/WSiSW 
w sprawie ataków na systemy informatyczne nie jest uzasadnione.

Poprawka 111
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-6 
podlegały karom kryminalnym o 
maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 
pięć lat pozbawienia wolności jeżeli 
zostały popełnione przez sprawcę 
ukrywającego swoją prawdziwą tożsamość 
i narażającego na podejrzenia 
prawowitego właściciela tożsamości.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ukrywanie prawdziwej tożsamości sprawcy i szkody ponoszone przez prawowitych właścicieli 
tożsamości są istotne nie tylko z punktu widzenia kar nakładanych w ramach zakresu 
niniejszej dyrektywy, lecz w dłuższej perspektywie te i inne podobne przestępstwa powinny być 
regulowane za pomocą horyzontalnego instrumentu, który nie będzie się ograniczał wyłącznie 
do ataków na systemy informatyczne.

Poprawka 112
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-6 

skreślony
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podlegały karom kryminalnym o 
maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 
pięć lat pozbawienia wolności jeżeli 
zostały popełnione przez sprawcę 
ukrywającego swoją prawdziwą tożsamość 
i narażającego na podejrzenia 
prawowitego właściciela tożsamości.

Or. fr

Poprawka 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by kary, o których mowa w art. 9, nie 
miały zastosowania wobec przestępstw, o 
których mowa w art. 3–7, jeżeli czyny te 
wyraźnie zostały popełnione w celach 
nieprzestępczych, takich jak testowanie 
lub bezpośrednie zabezpieczanie systemów 
informatycznych, lub jeżeli operator bądź 
dostawca systemu został w pełni 
poinformowany o podatności na 
zagrożenie w odpowiednim czasie.

Or. en

Poprawka 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie rozważają 
kwestię ochrony swoich systemów 
informatycznych i powiązanych danych. 
Należy zapewnić rozsądne poziomy 
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ochrony przed możliwymi do 
zidentyfikowania racjonalnymi 
poziomami zagrożeń i podatnością na 
zagrożenia, a ochrona ta powinna być 
proporcjonalna do szkody, jaką mogą 
ponieść zainteresowane strony.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca uwzględnił już zachęty dotyczące większego bezpieczeństwa w poprawkach 3 i 
4 (punkty preambuły). Powinniśmy nadać im formę rzeczywistego artykułu.

Poprawka 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania, aby zobowiązać 
osoby prawne podlegające ich jurysdykcji 
do ochrony systemów informatycznych 
przed przestępstwami, o których mowa w 
art. 3–7. Należy zapewnić rozsądne 
poziomy ochrony przed możliwymi do 
zidentyfikowania racjonalnymi 
poziomami zagrożeń i podatnością na 
zagrożenia, a ochrona ta powinna być 
proporcjonalna do szkody, jaką mogą 
ponieść zainteresowane strony.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca uwzględnił już zachęty dotyczące większego bezpieczeństwa w poprawkach 3 i 
4 (punkty preambuły). Powinniśmy nadać im formę rzeczywistego artykułu.

Poprawka 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. W przypadku gdy stwierdza się, że 
osoby prawne nie zapewniły rozsądnego 
poziomu ochrony, o którym mowa w ust. 
3b i 3c, przed przestępstwami, o których 
mowa w art. 3–7, oraz gdy czyny te 
wyraźnie zostały popełnione w celach 
przestępczych, przy nakładaniu kar 
kryminalnych uwzględnia się okoliczności 
łagodzące.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca uwzględnił już zachęty dotyczące większego bezpieczeństwa w poprawkach 3 i 
4 (punkty preambuły). Powinniśmy nadać im formę rzeczywistego artykułu. W ustępie 3d 
wprowadza się okoliczności łagodzące w odniesieniu do agresorów, którzy musieli pokonać 
jedynie bezzasadnie słabe zabezpieczenia.

Poprawka 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3e. W przypadku gdy osoby prawne 
wyraźnie nie zapewniły rozsądnego 
poziomu ochrony i gdy szkody 
spowodowane w wyniku tego zaniedbania 
są znaczące, państwa członkowskie 
zapewniają możliwość nałożenia kar 
odstręczających oraz ścigania tej osoby 
prawnej w związku z tymże zaniedbaniem.

Or. en
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Uzasadnienie

Sprawozdawca uwzględnił już zachęty dotyczące większego bezpieczeństwa w poprawkach 3 i 
4 (punkty preambuły). Powinniśmy nadać im formę rzeczywistego artykułu. W ustępie 3e 
wprowadza się odpowiedzialność karną (zaniedbanie) w związku z wyraźnym 
niezapewnieniem rozsądnego poziomu bezpieczeństwa w przypadkach, w których atak 
spowodował znaczące szkody.

Poprawka 118
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Okoliczności łagodzące

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by
kary, o których mowa w art. 9, nie miały 
zastosowania wobec przestępstw, o 
których mowa w art. 3–7, jeżeli czyny te 
wyraźnie zostały popełnione w celach 
nieprzestępczych, takich jak dozwolone 
testowanie lub bezpośrednie 
zabezpieczanie systemów 
informatycznych.
2. Państwa członkowskie uznają ochronę 
swoich systemów informatycznych i 
powiązanych danych jako część 
spoczywającego na nich obowiązku 
dochowania należytej staranności. Należy 
zapewnić rozsądne poziomy ochrony przed 
możliwymi do zidentyfikowania 
racjonalnymi poziomami zagrożeń.
3. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie niezbędne działania, aby 
zobligować administratorów danych i 
przetwarzających, którzy podlegają ich 
jurysdykcji, do ochrony danych przed 
przestępstwami, o których mowa w art. 3–
6, oraz do wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych 
w celu zapewnienia poziomu 
bezpieczeństwa adekwatnego do zagrożeń 
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związanych z przetwarzaniem i 
charakterem danych osobowych, mając 
na uwadze stan wiedzy i koszty 
implementacji takich środków.
4. W przypadku gdy stwierdza się, że 
administrator danych lub przetwarzający 
nie zapewnił rozsądnego poziomu ochrony 
przed przestępstwami, o których mowa w 
art. 3–6, przy nakładaniu kar 
kryminalnych uwzględnia się okoliczności 
łagodzące.
5. W przypadku gdy administrator danych 
lub przetwarzający wyraźnie nie zapewnił 
rozsądnego poziomu ochrony, a w wyniku 
tego powstała szkoda, państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
ścigania tego administratora danych lub 
przetwarzającego.

Or. en

Poprawka 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by osoba 
prawna pociągnięta do odpowiedzialności 
na mocy art. 11 ust. 1 podlegała 
skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym karom, w tym grzywnom o 
charakterze kryminalnym lub innym, oraz 
mogącym obejmować inne sankcje, na 
przykład:

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by osoba 
prawna pociągnięta do odpowiedzialności 
na mocy art. 11 ust. 1 podlegała 
proporcjonalnym karom, w tym grzywnom 
o charakterze kryminalnym lub innym, 
oraz mogącym obejmować inne sankcje, na 
przykład:

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 9.
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Poprawka 120
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pozbawienie prawa do korzystania ze 
świadczeń publicznych lub pomocy 
publicznej;

a) czasowe lub stałe pozbawienie prawa do 
korzystania ze świadczeń publicznych lub 
pomocy publicznej;

Or. ro

Poprawka 121
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by osoba 
prawna pociągnięta do odpowiedzialności 
na mocy art. 11 ust. 2 podlegała 
skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym karom lub środkom.

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by osoba 
prawna pociągnięta do odpowiedzialności 
na mocy art. 11 ust. 2 podlegała 
proporcjonalnym karom lub środkom.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 9.

Poprawka 122
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez jednego z ich obywateli lub osobę 
mającą miejsce zwykłego pobytu na jego 
terytorium; lub

b) przez jednego z ich obywateli lub

Or. de

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności sądowej na czyny popełnione za granicą przez 
osoby, które jedynie mają miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim, należy z 
zasady odrzucić, ponieważ zakres ten byłby zbyt obszerny.

Poprawka 123
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do celów wymiany informacji 
odnoszących się do przestępstw, o których 
mowa w art. 3–8, oraz zgodnie z 
przepisami o ochronie danych, państwa 
członkowskie zapewniają istnienie 
funkcjonalnych krajowych punktów 
kontaktowych i korzystają z sieci 
operacyjnych punktów kontaktowych 
dostępnych 24 godziny na dobę oraz przez 
siedem dni w tygodniu. Państwa 
członkowskie zapewniają również 
procedury umożliwiające im zareagowanie 
na pilne wnioski w czasie nie dłuższym niż 
osiem godzin. Reakcja ta powinna być 
skuteczna i obejmować, w zależności od 
przypadku, ułatwienie lub bezpośrednią 
realizację takich środków jak: doradztwo 
techniczne, w tym w zakresie 
przywracania funkcjonalności systemów 
informatycznych, zachowanie danych z 
zapewnieniem zgodności z zasadą ochrony 
danych osobowych, gromadzenie 
dowodów, udzielenie informacji prawnych 
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oraz lokalizacja i identyfikacja 
podejrzanych. Punkty kontaktowe 
określają, w jakiej formie i w jakim 
terminie odpowiadają na wnioski o 
pomoc.

Or. ro

Poprawka 124
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 125
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję o swoich wyznaczonych punktach 

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

oraz Europejską Agencję ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA) o swoich wyznaczonych 
punktach kontaktowych do celów wymiany 
informacji na temat przestępstw, o których 
mowa w art. 3–8. Komisja przekazuje te 
informacje pozostałym państwom 
członkowskim.

Or. ro

Poprawka 126
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
istnienie systemu umożliwiającego
rejestrowanie, wytwarzanie i dostarczanie 
danych statystycznych o przestępstwach, o 
których mowa w art. 3-8.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
operacyjność krajowych punktów 
kontaktowych oraz system umożliwiający
rejestrowanie, wytwarzanie i dostarczanie 
danych statystycznych o przestępstwach, o 
których mowa w art. 3-8; krajowe punkty 
kontaktowe rozpatrują wnioski o pomoc i 
ułatwiają następujące działania: 
udzielanie porad technicznych i 
informacji prawnych, jak również 
tworzenie programów zapobiegania i 
zwalczania cyberprzestępczości.

Or. en

Poprawka 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Edukacja
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1. Państwa członkowskie wspierają 
edukację obywateli i uczestniczą w jej 
finansowaniu, aby obywatele wiedzieli o 
atakach szkodzących wolności i 
bezpieczeństwu cyberprzestrzeni oraz 
mogli się przed nimi chronić.
2. Państwa członkowskie włączają do 
edukacji szkolnej nauczanie o 
narzędziach informatycznych, związanych 
z nimi zagrożeniach i sposobach ochrony 
przed takimi zagrożeniami.

Or. fr

Poprawka 128
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15b
Zgodność poziomów bezpieczeństwa

1. Państwa członkowskie określają w 
prawie kryteria zgodności dotyczące 
minimalnych poziomów bezpieczeństwa w 
odniesieniu do każdego narzędzia 
informatycznego.
2. W terminie najpóźniej dwóch lat od 
uchwalenia niniejszej dyrektywy Komisja 
przedstawia wniosek dotyczący dyrektywy 
określający minimalne kryteria 
bezpieczeństwa w odniesieniu do każdego 
narzędzia informatycznego 
wprowadzonego do obrotu na rynku 
wewnętrznym.

Or. fr
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