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Akt w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej 
(DORA) 

W jednolitym zbiorze przepisów – obejmującym wszystkie przepisy UE regulujące instytucje finansowe – 
poświęca się niewiele uwagi ryzyku operacyjnemu związanemu z technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi (ICT). We wrześniu 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 
operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA), aby wprowadzić i zharmonizować kluczowe 
cyfrowe wymogi operacyjne w całej UE, tak aby zapewnić odporność operacji ICT w razie poważnych zakłóceń 
operacyjnych i cyberataków. 

Kontekst 
Zasady regulujące sektor finansowy UE zebrano w zharmonizowanym jednolitym zbiorze przepisów, który 
jednak w niewielkim stopniu odnosi się do operacyjnej odporności cyfrowej lub bezpieczeństwa ICT. 
Obecne ramy prawne są niekompletne lub niespójnie zharmonizowane, co utrudnia funkcjonowanie 
jednolitego rynku usług finansowych. Dotychczasowy sposób, w jaki przepisy dotyczące ryzyka związanego 
z ICT były uwzględniane na szczeblu UE, wskazuje na luki lub nakładanie się na siebie działań w ważnych 
obszarach, takich jak zgłaszanie incydentów związanych z ICT i testowanie operacyjnej odporności 
cyfrowej. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Proponowany akt w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej (DORA) opracowano w celu dopilnowania, 
by operacje sektora finansowego UE były w stanie wytrzymać zakłócenia operacyjne i cyberataki. Zapewnia 
on ramy regulujące operacyjną odporność cyfrową, zgodnie z którymi wszystkie przedsiębiorstwa muszą 
upewnić się, że są w stanie wytrzymać wszelkiego rodzaju zakłócenia i zagrożenia związane z ICT, reagować 
na nie i przezwyciężać ich skutki. Proponowane rozporządzenie obejmuje szeroki zakres instytucji 
finansowych, w tym instytucje kredytowe, instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego, 
dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, centralne depozyty papierów wartościowych, systemy obrotu 
i repozytoria transakcji. Jeżeli wniosek dotyczący DORA zostanie formalnie przyjęty, odpowiednie 
europejskie urzędy nadzoru opracują standardy techniczne regulujące wszystkie instytucje świadczące 
usługi finansowe. Wdrażanie będzie nadzorowane i egzekwowane przez właściwe organy krajowe. Pakiet 
ten ma wspierać innowacje i upowszechnianie nowych technologii finansowych, a jednocześnie zapewniać 
otoczenie gwarantujące właściwy poziom ochrony. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego i wstępne porozumienie 
Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) przyjęła sprawozdanie 1 grudnia 2021 r. Decyzja komisji o 
przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych została potwierdzona na posiedzeniu plenarnym 15 
grudnia 2021 r. W sprawozdaniu zalecono rozszerzenie zakresu wniosku, aby uwzględnić pośredników 
ubezpieczeniowych, którzy nie są mikroprzedsiębiorstwami, małymi ani średnimi przedsiębiorstwami (z 
pewnymi wyjątkami). Zasugerowano, że każdy podmiot finansowy powinien ustanowić ramy kontroli w 
celu zapewnienia ostrożnego zarządzania wszystkimi rodzajami ryzyka związanego z ICT. W poprawkach 
zaproponowanych w sprawozdaniu wprowadzono również przepisy dotyczące zasady proporcjonalności. 
Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie 10 maja 2022 r. W tekście kompromisowym zachowano 
zalecenia Parlamentu, w szczególności zróżnicowane podejście do regulacji małych, mikro- i wzajemnie 
powiązanych podmiotów. Sprawozdawca Billy Kelleher stwierdził, że wstępne porozumienie jest 
„kluczowym etapem budowania cyberodporności UE w kontekście interakcji między usługami finansowymi 
a ICT”, i dodał, że kompromis jest „silny, postępowy, ale również dostosowany do przyszłych wyzwań”. 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0595
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1632580&t=e&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0341_PL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1685257&t=e&l=en
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/05/11/digital-finance-provisional-agreement-reached-on-dora/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10581-2022-INIT/en/pdf
https://www.reneweuropegroup.eu/news/2022-05-10/dora-deal-secures-a-flexible-proportional-and-future-proof-cybersecurity-regulation-for-eu-s-financial-sector
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12 lipca 2022 r. komisja ECON opowiedziała się za wstępnym porozumieniem. Tekst ma zostać poddany 
pod głosowanie podczas pierwszej listopadowej sesji plenarnej. 
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