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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku jest osiągnięcie wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci 
i informacji w UE. Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera cele wyznaczone we 
wniosku, zalecając poprawki, które zwiększą pewność prawa oraz wzmocnią gwarancje 
i ochronę osób i ich prywatności, tak aby zapewnić kontrolę obywateli nad własnymi danymi 
osobowymi oraz ich zaufanie do środowiska cyfrowego, a także stworzyć kulturę działania 
opartą na przeciwdziałaniu zagrożeniom i doskonaleniu wymiany informacji między 
podmiotami prywatnymi i publicznymi. 
Zaproponowane poprawki obejmują wzmocnienie odniesienia do przepisów dotyczących 
ochrony danych, sprecyzowanie, że pojęcie „infrastruktura krytyczna” nie powinno
obejmować sieci społecznościowych i sklepów z aplikacjami (zob. poprawka do wykazu 
w załączniku II) oraz zapewnienie przestrzegania zasady proporcjonalności przez 
podkreślenie obywatelskiego aspektu przedsięwzięcia: większość zakłóceń i powszechnych 
przyczyn awarii systemów to nie dokonywane przez terrorystów, przestępców lub 
zagranicznych szpiegów zamierzone ataki cybernetyczne, lecz nieumyślne błędy ludzkie 
i przyczyny naturalne. Jest niezwykle istotne, aby UE oddzieliła wdrażanie proponowanych 
przepisów od wszelkiej militaryzacji tego zagadnienia, nie zajmując się celami sektora 
bezpieczeństwa i nadzoru, a przy tym uwzględniając kontekst zglobalizowanego rynku 
cyfrowego. 
Ważną kwestią pozostaje związek między systemem zgłaszania zaproponowanym tutaj 
a systemem zaproponowanym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz ich 
efektywne współistnienie, co stanowi jeden z powodów, dla których podkreślamy, że 
wszelkie przepisy UE dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego należy wprowadzać po 
przyjęciu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a nie przedtem. Ponadto należy wziąć 
pod uwagę realne konsekwencje finansowe i administracyjne, w tym całkowite koszty 
społeczne, a nie tylko koszty dokonywania zgłoszeń. Firmy programistyczne, które tworzą 
oprogramowanie pośledniej jakości, a tym samym oszczędzają pieniądze, narażając klientów 
na zagrożenia, nie mogą we wszystkich przypadkach podlegać ochronie na podstawie 
zawartego w warunkach użytkowania standardowego zapisu zwalniającego 
z odpowiedzialności za niesprawność ich oprogramowania. Należy wprowadzić środki 
zachęcające je do zapewnienia racjonalnego poziomu bezpieczeństwa. Wreszcie, należy 
sprecyzować kluczowe pojęcia i nie pozostawiać państwom członkowskim pola do 
interpretacji (dotyczy to np. sformułowań „organy administracji publicznej”, „znaczące 
skutki” oraz konkretnej definicji „cyberprzestępczości”). 

POPRAWKI

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zważywszy, że do awarii systemów 
najczęściej dochodzi nadal z przyczyn 
niezamierzonych, jak przyczyny naturalne 
lub błędy ludzkie, infrastruktura powinna 
być odporna zarówno na zamierzone, jak 
i niezamierzone zakłócenia, a operatorzy 
infrastruktury krytycznej powinni 
projektować systemy oparte na zasadzie 
odporności, które działają nawet w razie 
awarii innych systemów poza ich 
kontrolą.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Przed przyjęciem na szczeblu UE 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
cybernetycznego należy przyjąć na tymże 
szczeblu ogólne przepisy dotyczące 
ochrony danych. W związku z tym 
dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci 
i informacji należy przyjąć dopiero po 
przyjęciu ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wprawdzie odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 45/2001 znajduje się w motywie 39,
jednak zgodnie z opinią EIOD niezbędne jest również tutaj.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„odporność na zagrożenia cybernetyczne” 
oznacza zdolność sieci i systemów 
informacyjnych do oparcia się zagrożeniu 
i powrotu do pełnej zdolności operacyjnej 
po incydentach, w tym – między innymi –
takich jak: niesprawność techniczna, 
awarie zasilania lub incydenty dotyczące 
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bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„incydent” oznacza każdą okoliczność lub 
zdarzenie, które mają rzeczywisty 
niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo 
i świadczenie podstawowych usług;

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opracowanie ram zarządzania ryzykiem;

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek opracowania „planu oceny zagrożeń” jest zbyt wąski, gdyż takie sformułowanie 
nie obejmuje innych działań potrzebnych przy zarządzaniu ryzykiem dotyczącym 
bezpieczeństwa informacji. EIOD zaleca wprowadzenie i utrzymywanie ram zarządzania 
ryzykiem, co oczywiście zakłada też fazę oceny zagrożeń.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ krajowy 
ds. bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych („właściwy organ”).

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy cywilny organ krajowy 
ds. bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych („właściwy organ”).

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Właściwe organy spełniają –
w odniesieniu do gromadzonych, 
przetwarzanych i wymienianych 
informacji – wymogi dotyczące ochrony 
danych osobowych określone w art. 17 
dyrektywy 95/46/WE.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach sieci współpracy właściwe 
organy:

W ramach sieci współpracy właściwe 
organy, zapewniając gromadzenie 
i przetwarzanie wyłącznie danych ściśle 
niezbędnych do realizowanego celu oraz 
zgodność z przepisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych:
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Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dane osobowe są ujawniane tylko 
odbiorcom, którzy muszą przetwarzać je 
w ramach wykonywania swoich zadań 
zgodnie z odpowiednią podstawą prawną. 
Zakres ujawnianych danych ogranicza się 
do tego, co niezbędne do wykonywania 
tych zadań. Zapewnia się zgodność 
z zasadą celowości. Określa się termin 
przechowywania tych danych do celów 
wskazanych w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kryteriów udziału państw 
członkowskich w bezpiecznym systemie 
wymiany informacji w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i odporności przez 
wszystkich uczestników na wszystkich 
etapach przetwarzania, w tym przez 
odpowiednie środki dotyczące poufności 
i bezpieczeństwa zgodnie z art. 16 i 17 
dyrektywy 95/46/WE i art. 21 i 22 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub z własnej inicjatywy Komisja może 
zwrócić się do państwa członkowskiego 
o przedstawienie istotnych informacji 
dotyczących określonego zagrożenia lub 
incydentu.

3. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub z własnej inicjatywy Komisja może 
zwrócić się do państwa członkowskiego 
o przedstawienie istotnych informacji 
dotyczących określonego zagrożenia lub 
incydentu, zgodnie z przepisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W sytuacji gdy zachodzi podejrzenie, iż 
zagrożenie lub incydent będące 
przedmiotem wczesnego ostrzeżenia mają 
charakter przestępczy, właściwe organy lub 

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

Komisja powiadamiają działające przy 
Europolu Europejskie Centrum ds. Walki 
z Cyberprzestępczością, zgodnie 
z przepisami ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych.

Or. en

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Producenci oprogramowania są 
odpowiedzialni za przeprowadzenie 
działań zaradczych w przypadku naruszeń 
bezpieczeństwa, w ciągu 24 godzin od 
otrzymania informacji w poważnych 
przypadkach i w ciągu 72 godzin 
w przypadkach, gdy mało prawdopodobne 
są skutki w postaci znacznych strat 
finansowych lub poważnego naruszenia 
prywatności.

Or. en

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Klauzule o nieponoszeniu 
odpowiedzialności nie mogą chronić 
producentów oprogramowania 
komercyjnego, gdy można wykazać, że ich 
produkty nie są odpowiednio 
zaprojektowane na wypadek 
przewidywalnych zagrożeń 
bezpieczeństwa.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Wymogi zawarte w ust. 1 i 2 stosuje się 
do wszystkich podmiotów gospodarczych 
i producentów oprogramowania
świadczących usługi w obrębie Unii 
Europejskiej. Zgłaszanie incydentów 
zgodnie z ust. 2 ma zastosowanie bez 
uszczerbku dla obowiązków dotyczących 
zgłaszania naruszeń danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w dziedzinie ochrony danych.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) CERT wdraża środki mające na celu 
zapewnienie poufności, integralności, 
dostępności i wiarygodności 
otrzymywanych i przetwarzanych 
informacji, oraz zarządza tymi środkami.

b) CERT wdraża środki mające na celu 
zapewnienie poufności, integralności, 
dostępności i wiarygodności 
otrzymywanych i przetwarzanych 
informacji, oraz zarządza tymi środkami, 
spełniając wymogi dotyczące ochrony 
danych.

Or. en
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz podmiotów gospodarczych Wykaz podmiotów gospodarczych

o których mowa w art. 3 ust. 8 lit. a): o których mowa w art. 3 ust. 8 lit. a):
1. platformy handlu elektronicznego 1. platformy handlu elektronicznego

2. internetowe portale płatnicze 2. internetowe portale płatnicze

3. portale społecznościowe
4. wyszukiwarki 3. wyszukiwarki
5. usługi chmur obliczeniowych 4. usługi chmur obliczeniowych

6. sklepy z aplikacjami

Or. en


