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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

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

***III Zwykła procedura prawodawcza (trzecie czytanie)

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

Poprawki do projektu aktu

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

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

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0517),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–
0293/2010),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 maja 
2011 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii (A7–0000/2010),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

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

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zbliżenie przepisów prawa karnego w 
państwach członkowskich w dziedzinie 
ataków na systemy informatyczne oraz 

(1) Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zbliżenie przepisów prawa karnego w 
państwach członkowskich w dziedzinie 
ataków na systemy informatyczne oraz 

                                               
1 Dz.U. C 218 z 23.7.2011, s. 130.
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poprawę współpracy między organami 
sądowymi i innymi właściwymi organami, 
w tym policją i pozostałymi 
wyspecjalizowanymi organami ścigania 
państw członkowskich.

poprawę współpracy między organami 
sądowymi i innymi właściwymi organami, 
w tym policją i pozostałymi 
wyspecjalizowanymi organami ścigania 
państw członkowskich, oraz 
wyspecjalizowanymi agencjami Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę transgraniczny charakter ataków na systemy informatyczne, niezwykle 
ważna jest poprawa współpracy między organami sądowymi a policyjnymi państw 
członkowskich i Unii Europejskiej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ataki na systemy informatyczne, w 
szczególności ze względu na zagrożenie ze 
strony przestępczości zorganizowanej, są 
coraz bardziej niebezpieczne, narastają 
również obawy o możliwość ataków o 
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, 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. Ataki na 
infrastrukturę krytyczną mogą mieć 
znaczące skutki transgraniczne i zakłócić 
lub zniszczyć usługi, takie jak elektrownie, 
sieci transportowe i państwowe, które 
mają zasadnicze znaczenie dla
bezpieczeństwa, ochrony, zdrowia, 
mobilności, dobrej kondycji społecznej i 
gospodarczej obywateli Unii oraz dobrego 
funkcjonowania administracji publicznej.
Zagraża to dążeniom do zapewnienia 
bezpieczniejszego społeczeństwa 
informacyjnego oraz przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, dlatego 
też wymaga reakcji na szczeblu Unii 
Europejskiej.
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Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie możliwych skutków i zasięgu cyberataków, zwłaszcza kiedy ich 
celem jest infrastruktura krytyczna.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Ukrywanie prawdziwej tożsamości 
przez sprawcę i narażenie na podejrzenia 
prawowitego właściciela tożsamości jest 
istotnym elementem określania kar w 
ramach zakresu niniejszej dyrektywy. 
Unia powinna jednak stworzyć 
horyzontalny instrument, obejmujący te i 
inne podobne przestępstwa w bardziej 
kompleksowy sposób, m.in. przez 
uwzględnienie takich kwestii, jak kradzież 
tożsamości, związek z prawem do 
nazwiska oraz z ochroną konsumentów.

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 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W konkluzjach Rady z dnia 27-28 
listopada 2008 r. zaznaczono, że Komisja 
powinna wraz z państwami członkowskimi 

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

opracować nową strategię, przy 
uwzględnieniu treści Konwencji Rady 
Europy z 2001 r. o cyberprzestępczości.
Konwencja ta wyznacza prawne ramy 
odniesienia dla zwalczania 
cyberprzestępczości, w tym ataków na 
systemy informatyczne. Niniejsza 
dyrektywa opiera się na tej konwencji. 
Dlatego niezwykle ważne jest, by państwa 
członkowskie, które dotychczas nie 
ratyfikowały ww. konwencji Rady Europy, 
uczyniły to jak najszybciej.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że Konwencja o cyberprzestępczości jest kluczowym instrumentem prawa 
międzynarodowego w walce z cyberprzestępczością, należy zachęcić państwa członkowskie, 
które dotychczas jej nie ratyfikowały, do uczynienia tego w geście politycznym i ze względu na 
spójność.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ze względu na to, że ataki mogą być 
przeprowadzone na różna sposoby oraz
uwzględniając szybki rozwój sprzętu i 
oprogramowania, w niniejszej dyrektywie 
mowa jest o „narzędziach”, które mogą 
zostać wykorzystane do popełnienia 
przestępstw w niej wyszczególnionych.
Narzędziami jest przykładowo „złośliwe” 
oprogramowanie, w tym botnety, 
wykorzystywane do przeprowadzania 
cyberataków.

(9) Ze względu na to, że ataki mogą być 
przeprowadzone na różna sposoby oraz 
uwzględniając szybki rozwój sprzętu i 
oprogramowania, w niniejszej dyrektywie 
mowa jest o „narzędziach”, które mogą 
zostać wykorzystane do popełnienia 
przestępstw w niej wyszczególnionych.
Narzędziami jest przykładowo „złośliwe” 
oprogramowanie, w tym botnety, 
wykorzystywane do przeprowadzania 
cyberataków. Narzędzia te to jedynie kilka 
spośród wielu możliwości atakowania 
systemów informatycznych. W związku z 
tym należy kontynuować i przyspieszyć 
prace nad strategią Unii w zakresie 
struktury informatycznej, a zwłaszcza 
chmury obliczeniowej, łącznie z 
normalizacją techniczną i wspólnymi 
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ramami prawnymi.

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście obecnego postępu technicznego wprowadzenie odniesienia do chmury 
obliczeniowej jest niezwykle istotne. Potrzebujemy ponadto normalizacji technicznej i 
wspólnych europejskich ram prawnych dla tego modelu. Wzmocniłoby to również rolę UE 
jako dostawcy i użytkownika opartych o stan wiedzy i bezpiecznych struktur informatycznych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Umyślne i bezprawne wykorzystanie 
programu komputerowego mające na celu 
usunięcie dowodów przestępstw, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie, należy 
traktować jako formę pomocnictwa lub 
jako odrębne przestępstwo.

Or. en

Uzasadnienie

Choć program komputerowy przeznaczony do usuwania dowodów nie jest narzędziem w 
rozumieniu art. 7 niniejszej dyrektywy, jego zastosowanie wspiera jednak cyberataki. W 
związku z tym państwa członkowskie muszą zagwarantować, że wykorzystanie takiego 
programu będzie uznawane za pomocnictwo lub za osobne przestępstwo (tak jak utrudnianie 
dochodzenia).

Poprawka 7

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 

(10) Dyrektywa nie służy ustanowieniu 
odpowiedzialności karnej za czyny 
popełniane w celach nieprzestępczych, 
takie jak zgodne z prawem testowanie lub 
zabezpieczanie systemów 
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informatycznych. informatycznych, ani w przypadkach, gdy 
odmowa zgody na dostęp do systemu sama 
w sobie stanowi naruszenie prawa.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „dozwolone testowanie” pozwala na interpretację, zgodnie z którą przed testem 
bezpieczeństwa własnych systemów informatycznych konieczne byłoby uzyskanie formalnej 
zgody. Podważyłoby to całkowicie skuteczność i praktyczne zastosowanie autotestów 
przeprowadzanych w celach nieprzestępczych. Ponadto nie należy ustanawiać 
odpowiedzialności karnej, jeżeli ograniczenie dostępu do systemu jest samo w sobie 
niezgodne z prawem.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W kontekście tworzenia polityki UE 
w dziedzinie walki z cyberprzestępczością 
w konkluzjach Rady z dni: 24 
października 2008 r., 27-28 listopada 2008 
r. oraz 26 kwietnia 2010 r. szczególną rolę 
w dążeniu do realizacji tego celu 
przyznano Europolowi. W tym celu 
Europol powinien stworzyć i prowadzić 
europejską platformę, która będzie 
punktem łącznikowym dla platform 
krajowych i której zadaniem będzie m.in. 
gromadzenie i centralizowanie informacji 
dotyczących przestępstw zauważonych w 
internecie. Powinny to być również 
informacje dotyczące sprawców i ich 
modus operandi. Zgodnie z decyzją Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji 
(Europol)1, a zwłaszcza z przepisami 
rozdziału V dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, a także zgodnie z decyzją 
ramową Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 
listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
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sprawach karnych2 niniejsza dyrektywa 
uwzględnia zadania przydzielone 
Europolowi.
______________________

1 Dz.U. L 121 z 15. 5.2009, s. 37.
2 Dz.U. L 350 z 30. 12.2008, s. 60.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę transgraniczny charakter ataków na systemy informatyczne oraz 
koordynującą rolę Europolu, konieczne jest zdefiniowanie roli tej agencji w kontekście 
cyberataków. W tym celu Rada Europejska wydała już wartościowe wskazówki, które należy 
uwzględnić w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) W celu skutecznego zwalczania 
cyberprzestępczości konieczne jest również 
zwiększenie odporności systemów 
informatycznych przez ich lepsze 
zabezpieczenie przed atakami. W związku 
z tym zasadniczą rolę powinno odgrywać 
opracowanie minimalnych norm 
odpowiedniej ochrony systemów 
informatycznych. 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

Chociaż prawo karne jest ważnym elementem walki z cyberprzestępczością, stanowi jednak 
ostatni krok po wystąpieniu ataku. W związku z tym UE powinna w pierwszej kolejności 
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zwiększyć wysiłki na rzecz lepszego zabezpieczenia swoich systemów, na przykład za 
pośrednictwem minimalnych norm odpowiedniej ochrony systemów informatycznych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Państwa członkowskie powinny 
traktować 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 
zagrożeniami. Koszt i ciężar takiej 
ochrony powinny być proporcjonalne do 
prawdopodobnych szkód poniesionych 
przez ofiary ataków.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie są same odpowiedzialne za istotne i sensytywne dane, takie jak 
informacje podatkowe czy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym. W związku z tym mają też 
obowiązek dochować należytej staranności przez odpowiednie zabezpieczenie tych danych 
przed atakami.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12d) 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.
Osoby prawne powinny zapewnić 
rozsądne poziomy ochrony przed 
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możliwymi do zidentyfikowania 
racjonalnymi zagrożeniami. Koszt i ciężar 
takiej ochrony powinny być 
proporcjonalne do prawdopodobnych 
szkód poniesionych przez ofiary ataków.
W przypadku gdy osoba prawna wyraźnie 
nie zagwarantowała rozsądnego 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. Jeżeli nie gwarantują właściwego poziomu ochrony, państwa członkowskie 
powinny zapewnić możliwość ścigania tych osób prawnych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12e) Konieczne jest 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 likwidowaniu 
nielegalnych systemów czy funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca między sektorem prywatnym i publicznym ma kluczowe znaczenie dla 
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skutecznego zwalczania cyberataków.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12f) Niezależnie od dobrowolnej 
współpracy pomiędzy osobami prawnymi, 
takimi jak dostawcy usług i producenci z 
jednej strony, a organami egzekwowania 
prawa i organami sądowymi z drugiej 
strony, państwa członkowskie powinny 
określić przypadki, w których zaniechanie 
działania mogłoby stanowić samo w sobie 
zachowanie przestępcze.

Or. en

Uzasadnienie

Brak współpracy lub utrudnianie dochodzenia przez osoby prawne jest godne krytyki i może 
na przykład zostać uznane za pomocnictwo w przestępstwach określonych w niniejszej 
dyrektywie.

Poprawka 14

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 

(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 
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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.

przepisów prawnokarnych w tej dziedzinie. 
Ponadto koordynacja ścigania przypadków 
ataków na systemy informatyczne powinna 
zostać ułatwiona dzięki odpowiedniemu 
wdrożeniu i stosowaniu decyzji ramowej 
Rady 2009/948/WSiSW w sprawie 
zapobiegania konfliktom jurysdykcji w 
postępowaniu karnym i w sprawie 
rozstrzygania takich konfliktów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Lepsza współpraca między 
organami egzekwowania prawa a 
organami sądowymi w całej Unii ma 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
zwalczania cyberprzestępczości. W 
związku z tym Komisja i państwa 
członkowskie powinny nasilić wysiłki w 
zakresie odpowiedniego szkolenia 
pracowników organów egzekwowania 
prawa i organów sądowych, aby zwiększyć 
wiedzę o cyberprzestępczości i jej skutkach 
oraz pobudzać współpracę i wymianę 
najlepszych praktyk, na przykład za 
pośrednictwem europejskiej sieci sądowej, 
z pomocą Europolu, Eurojustu i 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiednie wyszkolenie podmiotów zajmujących się ściganiem cyberprzestępców ma 
podstawowe znaczenie dla zwalczania cyberprzestępczości. Ponadto na szczeblu UE istnieją 
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już instrumenty pozwalające na zacieśnienie tej współpracy i lepsze szkolenie. Ma to tym 
większe znaczenie, że policja i organy sądowe mają do czynienia z systemami prawnymi, które 
kwalifikują i określają przestępstwa w odmienny sposób. Wzajemne zrozumienie jest zatem 
decydujące.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Takie szkolenia i wymiana 
informacji powinny zwiększać 
świadomość różnic między krajowymi 
systemami prawnymi oraz problemów 
występujących w postępowaniach karnych 
w wyniku zróżnicowania przepisów 
krajowych dotyczących wagi przestępstwa, 
na przykład rozmiaru szkody, a także 
podziału uprawnień między krajowymi 
organami egzekwowania prawa.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas ścigania sprawców cyberataków policja i organy sądowe mają do czynienia z 
systemami prawnymi, które kwalifikują i określają przestępstwa w odmienny sposób. 
Wzajemne zrozumienie jest zatem decydujące.

Poprawka 17

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 którą właściciel, inny 
posiadacz prawa do systemu lub jego 
części nie udzielił zgody – o ile odmowa 
takiej zgody nie stanowi sama w sobie 
naruszenia prawa – lub która nie jest 
dozwolona na mocy prawa krajowego;
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Or. en

Uzasadnienie

Nie można ograniczać swobodnego przepływu informacji w taki sposób, aby odmowa zgody 
faktycznie uszczuplała inne prawa, takie jak na przykład prawo do wolności informacji. 
Odmowa zgody może zatem sama w sobie stanowić naruszenie praw.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera da) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) „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 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. en

Uzasadnienie

„Przypadki mniejszej wagi” stanowią zasadniczy element niniejszej dyrektywy podczas 
kwalifikacji naruszeń prawa. Z uwagi na pewność prawa należy podać definicję tego terminu.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) „systemy informatyczne infrastruktury 
krytycznej” oznaczają systemy 
informatyczne infrastruktur, które są 
niezbędne do utrzymania podstawowych 
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funkcji społecznych, zdrowia, 
bezpieczeństwa, ochrony, dobrobytu 
gospodarczego lub społecznego 
mieszkańców, których zakłócenie lub 
zniszczenie miałoby istotny wpływ na dane 
państwo członkowskie w wyniku braku 
zachowania tych funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na pewność prawa wyjaśniony zostaje termin „systemy informatyczne infrastruktury 
krytycznej”. Zielona księga Komisji COM(2005) 576 oraz komunikaty COM(2011)163 i 
COM(2009)149 dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej dostarczają cennego materiału w 
tym zakresie.

Poprawka 20

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 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

Uzasadnienie

Z uwagi na pewność prawa należy podać definicję terminu „dostęp”. Ponadto nielegalny 
dostęp powinien zakładać naruszenie zabezpieczenia. W innym przypadku nieuprawniony 
dostęp do otwartej sieci wifi może na przykład kwalifikować się jako przestępstwo.
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Poprawka 21

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 
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 środkami technicznymi 
odnosi się do słuchania, monitorowania 
lub nadzorowania treści komunikatów, do 
pozyskiwania treści danych bezpośrednio 
poprzez dostęp do systemu 
informatycznego i korzystanie z niego lub 
pośrednio poprzez stosowanie 
elektronicznego podsłuchu lub urządzeń 
podsłuchowych. Przechwytywanie może 
również wiązać się z nagrywaniem.
Środki techniczne obejmują urządzenia 
techniczne przymocowane do linii 
przesyłowych oraz urządzenia służące do 
gromadzenia i zapisywania danych w 
komunikacji bezprzewodowej, w tym 
stosowanie oprogramowania, haseł 
dostępu i kodów.

Or. en

Uzasadnienie

Spójnie z art. 3-5 również niniejszy artykuł nie powinien uznawać przypadków mniejszej wagi 
za przestępstwo.  Ponadto konieczna jest definiacja „przechwytywania”. Sprawozdanie 
wyjaśniające do Konwencji o cyberprzestępczości dostarcza w ust. 53 cennego materiału w 
tym zakresie. Z uwagi na pewność prawa wyjaśniony zostaje termin „środki techniczne”. 
Sprawozdanie wyjaśniające do Konwencji o cyberprzestępczości zawiera przydatną definicję 
w drugiej części ust. 53. 
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

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:

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

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na możliwość używania programów w dwojaki sposób, tzn. zarówno do celów 
legalnych, jak i przestępczych, posiadanie narzędzia jako takie nie powinno być karalne. 
Ponadto cel działań określonych w niniejszym artykule powinien być karalny jedynie wtedy, 
gdy jest wyraźnie ukierunkowany na popełnienie przestępstwa.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Termin „urządzenie” stwarza niepewność prawa i może być interpretowany na przykład jako 
zwykły sprzęt komputerowy, taki jak komputer lub kamera. Musi zatem zostać skreślony. 
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Ponadto, wyrażenie „głównie” nie jest wystarczająco jasne, i można je uściślić za pomocą 
słowa „niewątpliwie”.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Uzasadnienie

Korekta językowa.

Poprawka 25

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. 

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Uzasadnienie

Korekta językowa.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3–8, 
podlegały skutecznym, współmiernym i 
odstraszającym sankcjom karnym.

Or. en

Uzasadnienie

Korekta językowa.

Poprawka 27

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. 4-7, 
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. W takich przypadkach 
kary określone w przedmiotowej decyzji 
ramowej nie mają zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 3 decyzji ramowej 2008/841/WSiSW przewidziano kary w wysokości od dwóch do 
pięciu lat pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione w ramach organizacji 
przestępczej, podczas gdy art. 10 niniejszego wniosku przewiduje karę o maksymalnej 
wysokości nie mniejszej niż pięć lat pozbawienia wolności. Ze względu na pewność prawa 
trzeba zatem sprecyzować, jaki poziom kar należy stosować za cyberprzestępstwa popełnione 
w ramach organizacji przestępczej.
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Poprawka 28

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. 4-6, 
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 poważne
szkody, takie jak zakłócenie usług 
systemowych, straty finansowe lub utrata 
danych osobowych, lub gdy zostały 
wymierzone przeciwko systemowi 
informatycznemu infrastruktury 
krytycznej.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 4-6 określono szczególnie ciężkie przestępstwa, jeżeli zostały popełnione na dużą skalę 
i powodują poważne szkody lub jeżeli są wymierzone w systemy informatyczne infrastruktury 
krytycznej. 

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiana informacji Wymiana informacji i współpraca

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z następnymi poprawkami zakres niniejszego artykułu obejmie również współpracę. 
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Z tego względu należy dostosować tytuł niniejszego artykułu.

Poprawka 30

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 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, polegające na 
poinformowaniu, czy udzielona zostanie 
odpowiedź na wniosek i w jakiej formie 
oraz kiedy to nastąpi. Taka wymiana 
informacji nie wpływa na krajowe 
przepisy państw członkowskich dotyczące 
gromadzenia lub dopuszczalności 
dowodów w zakresie wykorzystania takich 
informacji w późniejszym postępowaniu 
karnym. 

Or. en

Uzasadnienie

O ile szybka wymiana informacji i wzajemna pomoc stanowią zasadnicze narzędzie 
wspólnego zwalczania transgranicznych cyberataków, przepisy te nie wpływają na 
dopuszczalność dowodu w ewentualnym poźniejszym postępowaniu karnym.

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu wymiany informacji 
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odnoszących się do przestępstw, o których 
mowa w art. 3-8, państwa członkowskie 
zgodnie z przepisami o ochronie danych 
tworzą sieci współpracy i partnerstwa z 
dostawcami usług i producentami.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz współpracy między władzami istotne znaczenie ma nasilenie współpracy między 
sektorem prywatnym a organami publicznymi w celu skutecznego zwalczania cyberataków i 
zwiększenia odporności sieci publicznych i prywatnych.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji i Europejskiej Agencji ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji dane 
zgromadzone zgodnie z niniejszym 
artykułem w celu dokonania oceny stanu 
sieci i bezpieczeństwa informacji zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 460/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
10 marca 2004 r. ustanawiającym 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji1.
Państwa członkowskie przekazują również 
dane statystyczne oraz pozostałe dostępne 
dane dotyczące modus operandi 
stosowanego przez sprawców Europolowi 
w celu przeprowadzenia oceny zagrożeń i 
analiz strategicznych cyberprzestępczości 
zgodnie z decyzją Rady 2009/371/WSiSW.
Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają również publikację 
skonsolidowanego zestawienia tych 
sprawozdań statystycznych.

______________
1 Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1.
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Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na transgraniczny charakter ataków na systemy informatyczne i możliwe skutki dla 
całej Unii konieczne jest większe zaangażowanie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji oraz Europolu w ocenę odpowiednich danych. Zgodnie z wytycznymi Rady 
Europejskiej w celu wypełnienia tych zadań Europol będzie otrzymywał w szczególności dane 
dotyczące modus operandi sprawców.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do dnia [CZTERY LATA OD DATY 
PRZYJĘCIA], a następnie co trzy lata, 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie stosowania niniejszej dyrektywy w 
państwach członkowskich, w tym wszelkie 
niezbędne propozycje. Podczas przeglądu 
Komisja uwzględnia również postęp 
techniczny i zmiany prawa w zakresie 
cyberprzestępczości, zwłaszcza w 
odniesieniu do zakresu niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na szybki rozwój cybertechnologii, konieczne jest regularne badanie, czy zakres 
przepisów niniejszej dyrektywy jest w stanie objąć obecne możliwości techniczne i czy zmiany 
ram prawnych, także na szczeblu UE, wpływają na zakres niniejszej dyrektywy, na przykład w 
odniesieniu do przyszłej polityki UE w zakresie chmury obliczeniowej. 


