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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sektor transportu jest coraz bardziej podatny na zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa i odczuwa 
ich skutki. Ze względu na szczególne cechy sektor ten ma również szereg różnych słabych 
punktów. W związku z tym poprawki zawarte w niniejszym projekcie opinii, choć mają 
charakter ogólny, zaproponowano z uwzględnieniem tych szczególnych cech. Moje propozycje 
są istotne dla transportu z następujących powodów: 

 Transport jest często przedsięwzięciem międzynarodowym, w którym wiele podmiotów 
podlega jurysdykcji kilku państw członkowskich. Na sektor ten silnie oddziałują więc 
nadmierne różnice między państwami członkowskimi pod względem zarządzania 
ryzykiem w cyberprzestrzeni i obowiązków sprawozdawczych. 

 Sektor transportu opiera się na bezpiecznej wymianie danych pomiędzy różnymi 
podmiotami. Ze względu na wzajemne powiązania w logistyce niewystarczające 
cyberbezpieczeństwo w jednym podmiocie może zagrozić całemu systemowi i 
doprowadzić do poważnych konsekwencji dla działalności innych podmiotów. 

 Transport jest sektorem pracochłonnym, a zatem jest szczególnie wrażliwy na 
zagrożenia cyberbezpieczeństwa ukierunkowane na pracowników.

Z tych powodów poprawki skupiają się na następujących tematach: ocena stopnia rozbieżności 
między państwami członkowskimi pod względem obowiązków w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, wspieranie dostosowania tych obowiązków za pomocą środków 
nielegislacyjnych, promowanie szkoleń dla pracowników i wiedzy na temat zagrożeń dla 
cyberbezpieczeństwa.

Oprócz tych ogólnych uwag warto zauważyć, że sektor transportu w coraz większym stopniu 
wykorzystuje w świadczeniu usług czujniki zdalne zdolne do połączenia z internetem, a same 
pojazdy są w coraz większym stopniu poddawane cyfryzacji. Urządzenia te niekoniecznie 
stanowią część szerszych systemów informatycznych, ale mogą wymagać szczególnych ocen 
bezpieczeństwa. 
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POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wraz z szybko postępującą 
transformacją cyfrową i siecią wzajemnych 
połączeń, jakie charakteryzują 
społeczeństwo, w tym w kontekście 
wymiany transgranicznej, sieci i systemy 
informatyczne stały się zasadniczym 
elementem codziennego życia. Zmiana ta 
doprowadziła do ewolucji krajobrazu 
zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, 
przynosząc nowe wyzwania, które 
wymagają dostosowanych, 
skoordynowanych i innowacyjnych reakcji 
we wszystkich państwach członkowskich. 
Liczba, skala, zaawansowanie, 
częstotliwość oraz wpływ cyberincydentów 
stają się coraz większe i stanowią poważne 
zagrożenie dla funkcjonowania sieci 
i systemów informatycznych. W rezultacie 
cyberincydenty mogą utrudniać 
prowadzenie działalności gospodarczej na 
rynku wewnętrznym, powodować straty 
finansowe, podważać zaufanie 
użytkowników oraz powodować poważne 
straty dla gospodarki Unii i jej 
społeczeństwa. W związku z powyższym 
gotowość i skuteczność w obszarze 
cyberbezpieczeństwa są teraz bardziej 
istotne dla prawidłowego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego niż kiedykolwiek 
wcześniej.

(3) Wraz z szybko postępującą 
transformacją cyfrową i siecią wzajemnych 
połączeń, jakie charakteryzują 
społeczeństwo i przyczyniają się do 
rozwoju nowych modeli i usług 
biznesowych, takich jak te związane z 
gospodarką fuch, gospodarką pracy na 
żądanie i gospodarką platform, w tym 
w kontekście wymiany transgranicznej i 
podejścia „MaaS” („mobilność jako 
usługa”), sieci i systemy informatyczne 
stały się zasadniczym elementem 
codziennego życia. Zmiana ta 
doprowadziła do ewolucji krajobrazu 
zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, 
przynosząc nowe wyzwania, które 
wymagają dostosowanych, 
skoordynowanych i innowacyjnych reakcji 
we wszystkich państwach członkowskich. 
Liczba, skala, zaawansowanie, 
częstotliwość oraz wpływ cyberincydentów 
stają się coraz większe i stanowią poważne 
zagrożenie dla funkcjonowania sieci 
i systemów informatycznych. W rezultacie 
cyberincydenty mogą szkodzić 
dobrobytowi społeczeństwa, utrudniać 
prowadzenie działalności gospodarczej na 
rynku wewnętrznym i działań społecznych, 
a także powodować straty finansowe, 
podważać zaufanie użytkowników i 
pracowników, powodując poważne straty 
dla gospodarki Unii i jej społeczeństwa, 
lub nawet stanowić zagrożenie 
terrorystyczne. W związku z powyższym 
gotowość i skuteczność w obszarze 
cyberbezpieczeństwa są teraz bardziej 
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istotne dla ochrony praw podstawowych i 
wolności Unii oraz prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego niż 
kiedykolwiek wcześniej. Ponadto w wielu 
sektorach krytycznych, takich jak 
transport, cyberbezpieczeństwo stanowi 
kluczowy czynnik wspomagający udane 
wdrożenie transformacji cyfrowej i 
pozytywne wykorzystanie wszystkich 
płynących z cyfryzacji możliwości 
ekonomicznych, społecznych i związanych 
ze zrównoważonością.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zakres niniejszej dyrektywy 
powinien jednak obejmować także małe 
podmioty lub mikropodmioty spełniające 
określone kryteria, które wskazują na 
zasadnicze znaczenie tych podmiotów dla 
gospodarek lub społeczeństw państw 
członkowskich lub dla konkretnych 
sektorów lub rodzajów usług. Państwa 
członkowskie powinny być 
odpowiedzialne za ustanowienie wykazu 
takich podmiotów i powinny przedłożyć go 
Komisji.

(9) Zakres niniejszej dyrektywy 
powinien jednak obejmować także małe 
podmioty lub mikropodmioty spełniające 
określone kryteria, które wskazują na 
zasadnicze znaczenie tych podmiotów dla 
gospodarek lub społeczeństw państw 
członkowskich lub dla konkretnych 
sektorów lub rodzajów usług. Państwa 
członkowskie powinny być 
odpowiedzialne za ustanowienie wykazu 
takich podmiotów i powinny przedłożyć go 
Komisji. Działania te powinno się 
przeprowadzać z pełną wiedzą na temat 
specyfiki działalności biznesowej małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) i nie 
powinny one stanowić dla MŚP 
nadmiernego obciążenia 
administracyjnego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Komisja, we współpracy z Grupą 
Współpracy, może sformułować wytyczne 
dotyczące wdrażania kryteriów mających 
zastosowanie do mikroprzedsiębiorstw 
i małych przedsiębiorstw.

(10) Komisja, we współpracy z Grupą 
Współpracy i odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, może 
sformułować wytyczne dotyczące 
wdrażania kryteriów mających 
zastosowanie do mikroprzedsiębiorstw 
i małych przedsiębiorstw. Komisja 
powinna również zadbać o to, by wszystkie 
mikroprzedsiębiorstwa i małe 
przedsiębiorstwa objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy otrzymały 
odpowiednie wytyczne. Komisja powinna 
– przy wsparciu państw członkowskich – 
dostarczać mikroprzedsiębiorstwom i 
małym przedsiębiorstwom informacji w 
tym zakresie. .

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przepisy i instrumenty sektorowe 
mogą przyczynić się do zapewnienia 
wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa 
przy jednoczesnym uwzględnieniu w pełni 
specyfiki i złożoności tych sektorów. 
W przypadku gdy na mocy unijnego 
sektorowego aktu prawnego podmioty 
niezbędne lub istotne zobowiązano do 
przyjęcia środków zarządzania ryzykiem 
w cyberprzestrzeni lub zgłaszania 
incydentów lub znaczących cyberzagrożeń, 
które to wymogi mają skutki co najmniej 
równoważne skutkowi, jaki wywierają 
obowiązki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, powinny mieć zastosowanie 
takie przepisy sektorowe, w tym przepisy 
dotyczące nadzoru i egzekwowania 
przepisów. Komisja może wydać wytyczne 
w związku z wdrożeniem lex specialis. 
Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
przeszkody dla przyjęcia dodatkowych 

(12) Przepisy i instrumenty sektorowe 
mogą przyczynić się do zapewnienia 
wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa 
przy jednoczesnym uwzględnieniu w pełni 
specyfiki i złożoności tych sektorów. 
W przypadku gdy na mocy unijnego 
sektorowego aktu prawnego podmioty 
niezbędne lub istotne zobowiązano do 
przyjęcia środków zarządzania ryzykiem 
w cyberprzestrzeni lub zgłaszania 
incydentów lub znaczących cyberzagrożeń, 
które to wymogi mają skutki co najmniej 
równoważne skutkowi, jaki wywierają 
obowiązki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, powinny mieć zastosowanie 
takie przepisy sektorowe, w tym przepisy 
dotyczące nadzoru i egzekwowania 
przepisów. By uniknąć niepewności prawa 
w wykładni i podczas stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisja powinna 
zapewnić spójność między dyrektywą a 
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sektorowych aktów Unii dotyczących 
środków zarządzania ryzykiem 
w cyberprzestrzeni i zgłaszania 
incydentów. Niniejsza dyrektywa pozostaje 
bez uszczerbku dla istniejących uprawnień 
wykonawczych, które powierzono Komisji 
w wielu sektorach, w tym w sektorach 
transportu i energetyki.

mającymi zastosowanie przepisami 
sektorowymi. W tym celu Komisja 
powinna identyfikować przypadki 
powielania i redundancji w odpowiednich 
przepisach, wymogach regulacyjnych lub 
procedurach, aby móc je usunąć. Komisja 
może wydać wytyczne w związku 
z wdrożeniem lex specialis. Niniejsza 
dyrektywa nie stanowi przeszkody dla 
przyjęcia dodatkowych sektorowych aktów 
Unii dotyczących środków zarządzania 
ryzykiem w cyberprzestrzeni i zgłaszania 
incydentów. Niniejsza dyrektywa pozostaje 
bez uszczerbku dla istniejących uprawnień 
wykonawczych, które powierzono Komisji 
w wielu sektorach, w tym w sektorach 
transportu i energetyki.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Zwiększona cyfryzacja kluczowych 
sektorów gospodarki, takich jak transport, 
powinna zostać przeprowadzona w sposób 
bezpieczny, przy jednoczesnym 
zapewnieniu odporności, aby zapewnić 
odpowiednią reakcję całego łańcucha 
dostaw na ryzyko i zagrożenia. Istnieje 
zatem potrzeba skoordynowanego 
podejścia, które zapewni minimalny 
poziom bezpieczeństwa urządzeń 
podłączonych do internetu, zwłaszcza w 
takich sektorach jak transport i w 
przypadku gdy urządzenia te są 
zintegrowane z pojazdami i stosują 
domyślne wdrożenie szyfrowanie end-to-
end.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Biorąc pod uwagę pojawianie się 
innowacyjnych technologii i nowych 
modeli biznesowych, oczekuje się, iż 
w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby 
klientów pojawią się nowe modele 
rozmieszczenia usług w chmurze oraz 
nowe modele usług w chmurze. W tym 
kontekście usługi w chmurze mogą być 
świadczone w sposób wysoce rozproszony, 
jeszcze bliżej miejsca generowania lub 
gromadzenia danych, co tym samym 
będzie wiązać się z przejściem od modelu 
tradycyjnego do modelu wysoce 
rozproszonego („przetwarzanie danych na 
obrzeżach sieci”).

(17) Biorąc pod uwagę pojawianie się 
innowacyjnych technologii, takich jak 
sztuczna inteligencja, nowych modeli 
biznesowych i nowych modeli pracy 
elastycznej i zdalnej, oczekuje się, iż 
w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby 
klientów i przedsiębiorstw pojawią się 
nowe modele rozmieszczenia usług 
w chmurze oraz nowe modele usług 
w chmurze. W tym kontekście usługi 
w chmurze mogą być świadczone 
w sposób wysoce rozproszony, jeszcze 
bliżej miejsca generowania lub 
gromadzenia danych, co tym samym 
będzie wiązać się z przejściem od modelu 
tradycyjnego do modelu wysoce 
rozproszonego („przetwarzanie danych na 
obrzeżach sieci”).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Biorąc pod uwagę, że 
wprowadzenie mobilności autonomicznej 
przyniesie znaczne korzyści, lecz będzie 
wiązało się też z różnymi nowymi 
zagrożeniami, w szczególności związanymi 
z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 
cyberbezpieczeństwem, prawami 
własności intelektualnej, kwestiami 
związanymi z ochroną danych i dostępem 
do danych, infrastrukturą techniczną oraz 
standaryzacją i zatrudnieniem, sprawą 
podstawowej wagi jest zapewnienie, by 
unijne ramy prawne właściwie 
odpowiadały na te wyzwania i umożliwiały 
skuteczne zarządzanie wszystkimi 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa sieci i 
systemów informacyjnych.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Pandemia COVID-19 wykazała 
znaczenie przygotowania Unii na cyfrową 
dekadę oraz potrzebę ciągłej poprawy 
cyberodporności. Dlatego też celem 
niniejszej dyrektywy jest wyznaczenie 
norm minimalnych w dziedzinie 
funkcjonowania skoordynowanych ram 
prawnych, aby umożliwić transformację 
cyfrową, innowacje w transporcie 
autonomicznym, logistyce i zarządzaniu 
ruchem we wszystkich rodzajach 
transportu, a także by poprawić u 
użytkowników – w szczególności wśród 
mikroprzedsiębiorstw, MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up – odporność 
na cyberataki i zdolność do reagowania w 
przypadku wystąpienia słabych stron.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Przepisom niniejszej dyrektywy 
powinni podlegać operatorzy świadczący 
usługi pocztowe w rozumieniu dyrektywy 
97/67/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady18, a także podmioty świadczące 
usługi doręczania przesyłek ekspresowych 
i kurierskich, jeżeli podmioty te świadczą 
usługi na co najmniej jednym z etapów 
łańcucha doręczania przesyłek 
pocztowych, a w szczególności 
przyjmowanie, sortowanie lub doręczanie, 
w tym odbiór przesyłek. Usługi 
transportowe, które nie są świadczone 
w związku z jednym z wymienionych 
etapów, nie powinny wchodzić w zakres 

(19) Przepisom niniejszej dyrektywy 
powinni podlegać operatorzy świadczący 
usługi pocztowe w rozumieniu dyrektywy 
97/67/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady18, a także podmioty świadczące 
usługi doręczania przesyłek ekspresowych 
i kurierskich, jeżeli podmioty te świadczą 
usługi na co najmniej jednym z etapów 
łańcucha doręczania przesyłek 
pocztowych, a w szczególności 
przyjmowanie, sortowanie lub doręczanie, 
w tym odbiór przesyłek. Usługi 
transportowe lub dostawcze, które nie są 
świadczone w związku z jednym 
z wymienionych etapów, nie powinny 
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usług pocztowych. wchodzić w zakres usług pocztowych.

__________________ __________________
18 Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 
1997 r. w sprawie wspólnych zasad 
rozwoju rynku wewnętrznego usług 
pocztowych Wspólnoty oraz poprawy 
jakości usług (Dz.U. L 15 z 21.1.1998, s. 
14).

18 Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 
1997 r. w sprawie wspólnych zasad 
rozwoju rynku wewnętrznego usług 
pocztowych Wspólnoty oraz poprawy 
jakości usług (Dz.U. L 15 z 21.1.1998, s. 
14).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Państwa członkowskie w ramach 
swoich krajowych strategii 
cyberbezpieczeństwa powinny uwzględnić 
szczególne potrzeby MŚP w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, a zwłaszcza niską 
świadomość cyberbezpieczeństwa, brak 
zabezpieczeń przy zdalnym korzystaniu z 
systemów IT, wysokie koszty rozwiązań w 
zakresie cyberbezpieczeństwa i zwiększony 
poziom zagrożenia. Państwa członkowskie 
powinny ustanowić punkt kontaktowy w 
dziedzinie cyberbezpieczeństwa dla MŚP, 
by miały one dostęp do odpowiednich 
informacji, usług i wskazówek.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Opracowując wytyczne, Grupa 
Współpracy powinna stale: 
ewidencjonować rozwiązania 
i doświadczenia krajowe, oceniać wpływ 
wyników prac Grupy Współpracy na 
podejścia krajowe, omawiać wyzwania 

(33) Opracowując wytyczne, Grupa 
Współpracy powinna stale: 
ewidencjonować rozwiązania 
i doświadczenia krajowe, oceniać wpływ 
wyników prac Grupy Współpracy na 
podejścia krajowe, omawiać wyzwania 
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w zakresie wdrażania i formułować 
konkretne zalecenia, które należy 
uwzględnić w ramach lepszego wdrażania 
istniejących przepisów.

w zakresie wdrażania i formułować 
konkretne zalecenia – zwłaszcza dotyczące 
łatwiejszego dostosowania transpozycji 
niniejszej dyrektywy w państwach 
członkowskich – które należy uwzględnić 
w ramach lepszego wdrażania istniejących 
przepisów. Grupa Współpracy powinna 
też prowadzić ewidencję rozwiązań 
krajowych, by promować kompatybilność 
rozwiązań w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa mających 
zastosowanie do każdego z poszczególnych 
sektorów w całej Europie. Jest to 
szczególnie istotne w sektorach o 
charakterze międzynarodowym i 
transgranicznym, takich jak transport.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Grupa Współpracy powinna 
pozostać elastycznym forum i być w stanie 
reagować na zmieniające się i nowe 
priorytety i wyzwania polityczne, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu dostępności 
zasobów. Powinna ona organizować 
regularne wspólne spotkania 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami z sektora prywatnego z całej Unii 
w celu omawiania działań realizowanych 
przez Grupę i gromadzenia informacji na 
temat pojawiających się wyzwań 
w zakresie polityki. Aby zacieśnić 
współpracę na szczeblu unijnym, Grupa 
powinna rozważyć zaproszenie organów 
i agencji unijnych zaangażowanych 
w kształtowanie polityki 
cyberbezpieczeństwa, takich jak 
Europejskie Centrum ds. Walki 
z Cyberprzestępczością (EC3), Agencja 
Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa 
Lotniczego (EASA) oraz Agencja Unii 
Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, 

(34) Grupa Współpracy powinna 
pozostać elastycznym forum i być w stanie 
reagować na zmieniające się i nowe 
priorytety i wyzwania polityczne, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu dostępności 
zasobów. Powinna ona organizować 
regularne wspólne spotkania 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami z sektora prywatnego z całej Unii 
w celu omawiania działań realizowanych 
przez Grupę i gromadzenia informacji na 
temat pojawiających się wyzwań 
w zakresie polityki. Aby zacieśnić 
współpracę na szczeblu unijnym, Grupa 
powinna rozważyć, w stosownych 
przypadkach, zaproszenie organów 
i agencji unijnych zaangażowanych 
w kształtowanie polityki 
cyberbezpieczeństwa, takich jak 
Europejskie Centrum ds. Walki 
z Cyberprzestępczością (EC3), 
Europejskie Centrum Kompetencji 
Przemysłowych, Technologicznych i 
Badawczych w dziedzinie 
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do uczestnictwa w pracach Grupy. Cyberbezpieczeństwa, agencje Unii 
Europejskiej odpowiedzialne za 
bezpieczny transport [Agencja Unii 
Europejskiej ds. Bezpieczeństwa 
Lotniczego (EASA), Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), 
Agencja Kolejowa Unii Europejskiej 
(ERA)], Agencja Unii Europejskiej ds. 
Programu Kosmicznego (EUSPA) oraz 
wszelkie inne organy i agencje, których 
wiedza specjalistyczna ma znaczenie dla 
dyskusji prowadzonych przez Grupę, do 
uczestnictwa w pracach Grupy.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Nadmierne rozbieżności w 
transpozycji niniejszej dyrektywy przez 
państwa członkowskie, dotyczące 
zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni i 
obowiązków sprawozdawczych, mogłyby 
zagrozić wspólnemu poziomowi 
cyberbezpieczeństwa w Unii. W swoim 
sprawozdaniu dwuletnim na temat stanu 
cyberbezpieczeństwa w Unii ENISA, we 
współpracy z Komisją, powinna zatem 
ocenić stopień rozbieżności między 
państwami członkowskimi pod względem 
zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni i 
obowiązków sprawozdawczych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) By zachować i chronić krytyczne 
łańcuchy dostaw należy skoncentrować 
się również na ochronie całego łańcucha 
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transportu i logistyki. Łańcuch transportu 
i logistyki składa się z wielu powiązanych 
podmiotów i systemów, a do 
przemieszczania towarów stosuje się różne 
rodzaje transportu, z wykorzystaniem 
transportu lotniczego, drogowego i 
kolejowego, śródlądowych dróg wodnych i 
transportu morskiego. Proces ten wymaga 
szybkiej i niezawodnej wymiany danych 
między różnymi ogniwami łańcucha 
transportu i logistyki poprzez różne 
interfejsy. Ze względu na wzajemnie 
połączony charakter różnych ogniw w tym 
łańcuchu luki w cyberbezpieczeństwie 
mogą zagrozić funkcjonowaniu całego 
łańcucha w wyniku efektu domina 
wywołanego przez cyberincydent w 
jednym lub kilku ogniwach łańcucha 
transportu i logistyki.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) W świetle specyfiki danego sektora 
w ocenach ryzyka w łańcuchu dostaw 
należy uwzględnić zarówno czynniki 
techniczne, jak i – w stosownych 
przypadkach – pozatechniczne, w tym te 
określone w zaleceniu (UE) 2019/534, 
w unijnej skoordynowanej ocenie ryzyka 
w zakresie bezpieczeństwa sieci 5G oraz 
w unijnym zestawie narzędzi na potrzeby 
cyberbezpieczeństwa sieci 5G 
uzgodnionym przez Grupę Współpracy. 
Aby zidentyfikować łańcuchy dostaw, 
które należy poddać skoordynowanej 
ocenie ryzyka, należy wziąć pod uwagę 
następujące kryteria: (i) zakres, w jakim 
podmioty niezbędne i istotne wykorzystują 
konkretne krytyczne usługi, systemy lub 
produkty ICT i na nich polegają; (ii) 
znaczenie konkretnych krytycznych usług, 
systemów lub produktów ICT dla 
wykonywania krytycznych lub wrażliwych 

(47) W świetle specyfiki danego sektora 
w ocenach ryzyka w łańcuchu dostaw 
należy uwzględnić zarówno czynniki 
techniczne, jak i – w stosownych 
przypadkach – pozatechniczne, w tym te 
określone w zaleceniu (UE) 2019/534, 
w unijnej skoordynowanej ocenie ryzyka 
w zakresie bezpieczeństwa sieci 5G oraz 
w unijnym zestawie narzędzi na potrzeby 
cyberbezpieczeństwa sieci 5G 
uzgodnionym przez Grupę Współpracy. 
Aby zidentyfikować łańcuchy dostaw, 
które należy poddać skoordynowanej 
ocenie ryzyka, należy wziąć pod uwagę 
następujące kryteria: (i) zakres, w jakim 
podmioty niezbędne i istotne wykorzystują 
konkretne krytyczne usługi, systemy lub 
produkty ICT i na nich polegają; (ii) 
znaczenie konkretnych krytycznych usług, 
systemów lub produktów ICT dla 
wykonywania krytycznych lub wrażliwych 
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funkcji, w tym przetwarzania danych 
osobowych; (iii) dostępność 
alternatywnych usług, systemów lub 
produktów ICT; (iv) odporność całego 
łańcucha dostaw usług, systemów lub 
produktów ICT na zdarzenia powodujące 
zakłócenia oraz (v) w przypadku 
pojawiających się usług, systemów lub 
produktów ICT – ich potencjalne przyszłe 
znaczenie dla działalności podmiotów.

funkcji, w tym przetwarzania danych 
osobowych; (iii) dostępność 
alternatywnych usług, systemów lub 
produktów ICT; (iv) odporność całego 
łańcucha dostaw usług, systemów lub 
produktów ICT na zdarzenia powodujące 
zakłócenia; (iva) zakres, w jakim 
poszczególne krytyczne usługi, systemy 
lub produkty ICT, z których bezpośrednio 
korzystają konsumenci, są odporne i 
zgodne z podejściem przyjaznym dla 
klienta; oraz (v) w przypadku 
pojawiających się usług, systemów lub 
produktów ICT – ich potencjalne przyszłe 
znaczenie dla działalności podmiotów.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W niniejszej dyrektywie określono 
dwuetapowe podejście do zgłaszania 
incydentów w celu zapewnienia 
odpowiedniej równowagi między szybkim 
zgłaszaniem, co pomoże zahamować 
potencjalne rozprzestrzenianie się 
incydentów i pozwoli podmiotom zwrócić 
się o wsparcie, a szczegółowym 
zgłaszaniem, co umożliwi wyciągnięcie 
cennych wniosków z poszczególnych 
incydentów i z czasem przyczyni się do 
zwiększenia odporności poszczególnych 
przedsiębiorstw i całych sektorów na 
cyberzagrożenia. W przypadku gdy 
podmioty powezmą wiedzę o incydencie, 
powinny mieć obowiązek dokonania 
wstępnego zgłoszenia w ciągu 24 godzin, 
a następnie przedłożenia – w terminie nie 
dłuższym niż miesiąc – sprawozdania 
końcowego. Wstępne zgłoszenie powinno 
zawierać jedynie informacje absolutnie 
niezbędne do tego, by poinformować 
właściwe organy o wystąpieniu incydentu 
i umożliwić podmiotowi zwrócenie się 
o wsparcie, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

(55) W niniejszej dyrektywie określono 
dwuetapowe podejście do zgłaszania 
incydentów w celu zapewnienia 
odpowiedniej równowagi między szybkim 
zgłaszaniem, co pomoże zahamować 
potencjalne rozprzestrzenianie się 
incydentów i pozwoli podmiotom zwrócić 
się o wsparcie, a szczegółowym 
zgłaszaniem, co umożliwi wyciągnięcie 
cennych wniosków z poszczególnych 
incydentów i z czasem przyczyni się do 
zwiększenia odporności poszczególnych 
przedsiębiorstw i całych sektorów na 
cyberzagrożenia. W przypadku gdy 
podmioty powezmą wiedzę o incydencie, 
powinny mieć obowiązek dokonania 
wstępnego zgłoszenia w ciągu 36 godzin, 
a następnie przedłożenia – w terminie nie 
dłuższym niż miesiąc – sprawozdania 
końcowego. Wstępne zgłoszenie powinno 
zawierać jedynie informacje absolutnie 
niezbędne do tego, by poinformować 
właściwe organy o wystąpieniu incydentu 
i umożliwić podmiotowi zwrócenie się 
o wsparcie, jeśli zachodzi taka potrzeba. 
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W stosownych przypadkach w takim 
zgłoszeniu należy wskazać, czy, jak 
przypuszcza się, incydent został wywołany 
działaniem bezprawnym lub działaniem 
w złym zamiarze. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić, aby wymóg dokonania 
wstępnego zgłoszenia nie powodował 
przekierowania zasobów podmiotu 
zgłaszającego z działań podejmowanych 
w reakcji na incydent, które to działania 
powinny mieć charakter priorytetowy. Aby 
dodatkowo zapobiec sytuacji, w której 
obowiązki w zakresie zgłaszania 
incydentów ograniczą zdolność podmiotu 
do podjęcia reakcji na incydent albo w inny 
sposób osłabią działania podmiotu w tym 
zakresie, państwa członkowskie powinny 
również przewidzieć – w należycie 
uzasadnionych przypadkach 
i w porozumieniu z właściwymi organami 
lub CSIRT – możliwość odstąpienia 
w przypadku danego podmiotu od terminu 
24 godzin na dokonanie wstępnego 
zgłoszenia i terminu jednego miesiąca na 
przedłożenie sprawozdania końcowego.

W stosownych przypadkach w takim 
zgłoszeniu należy wskazać, czy, jak 
przypuszcza się, incydent został wywołany 
działaniem bezprawnym lub działaniem 
w złym zamiarze. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić, aby wymóg dokonania 
wstępnego zgłoszenia nie powodował 
przekierowania zasobów podmiotu 
zgłaszającego z działań podejmowanych 
w reakcji na incydent, które to działania 
powinny mieć charakter priorytetowy. Aby 
dodatkowo zapobiec sytuacji, w której 
obowiązki w zakresie zgłaszania 
incydentów ograniczą zdolność podmiotu 
do podjęcia reakcji na incydent albo w inny 
sposób osłabią działania podmiotu w tym 
zakresie, państwa członkowskie powinny 
również przewidzieć – w należycie 
uzasadnionych przypadkach 
i w porozumieniu z właściwymi organami 
lub CSIRT – możliwość odstąpienia 
w przypadku danego podmiotu od terminu 
36 godzin na dokonanie wstępnego 
zgłoszenia i terminu jednego miesiąca na 
przedłożenie sprawozdania końcowego.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
podmiotów wskazywanych zgodnie 
z lit. b)–f) oraz przedkładają go Komisji do 
dnia [6 miesięcy po terminie transpozycji] 
r. Państwa członkowskie regularnie, nie 
rzadziej niż co dwa lata po wyżej 
wymienionej dacie, dokonują przeglądu 
tego wykazu oraz, w stosownych 
przypadkach, aktualizują go.

Państwa członkowskie, w ścisłej 
współpracy z właściwymi 
zainteresowanymi stronami z branży, 
sporządzają wykaz podmiotów 
wskazywanych zgodnie z lit. b)–f) oraz 
przedkładają go Komisji do dnia [6 
miesięcy po terminie transpozycji] r. 
Państwa członkowskie regularnie, nie 
rzadziej niż co dwa lata po wyżej 
wymienionej dacie, dokonują przeglądu 
tego wykazu oraz, w stosownych 
przypadkach, aktualizują go.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy na podstawie 
przepisów unijnych sektorowych aktów 
prawnych wymaga się od podmiotów 
niezbędnych lub istotnych przyjęcia 
środków zarządzania ryzykiem 
w cyberprzestrzeni albo zgłaszania 
incydentów lub znaczących cyberzagrożeń 
oraz w przypadku gdy skutki tych 
wymogów są co najmniej równoważne 
skutkowi obowiązków przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, nie stosuje się 
odpowiednich przepisów niniejszej 
dyrektywy, w tym przepisów dotyczących 
nadzoru i egzekwowania określonych 
w rozdziale VI.

6. W przypadku gdy na podstawie 
przepisów unijnych sektorowych aktów 
prawnych wymaga się od podmiotów 
niezbędnych lub istotnych przyjęcia 
środków zarządzania ryzykiem 
w cyberprzestrzeni albo zgłaszania 
incydentów lub znaczących cyberzagrożeń 
oraz w przypadku gdy skutki tych 
wymogów są co najmniej równoważne 
skutkowi obowiązków przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w tym 
dotyczących uprawnień, mandatu i 
funkcji właściwych organów nadzoru, nie 
stosuje się odpowiednich przepisów 
niniejszej dyrektywy, w tym przepisów 
dotyczących nadzoru i egzekwowania 
określonych w rozdziale VI.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) politykę uwzględniającą konkretne 
potrzeby małych i średnich 
przedsiębiorstw, w szczególności tych 
wyłączonych z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy, związane 
z wytycznymi i wsparciem na rzecz 
poprawy ich odporności na zagrożenia dla 
cyberbezpieczeństwa.

h) politykę uwzględniającą konkretne 
potrzeby małych i średnich 
przedsiębiorstw, w szczególności tych 
wyłączonych z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy, związane 
z wytycznymi, zapewnianiem koniecznych 
i kompleksowych informacji i wsparciem 
na rzecz poprawy ich odporności na 
zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) udzielanie wskazówek właściwym 
organom w związku z transpozycją 
i wdrażaniem niniejszej dyrektywy;

a) udzielanie wskazówek właściwym 
organom w związku z transpozycją 
i wdrażaniem niniejszej dyrektywy, aby 
zminimalizować rozbieżności między 
normami w zakresie zarządzania ryzykiem 
cybernetycznym a obowiązkami 
sprawozdawczymi w poszczególnych 
państwach członkowskich;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) prowadzenie ewidencji rozwiązań 
krajowych w celu promowania 
kompatybilności rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego 
stosowanych w każdym konkretnym 
sektorze w całej Unii;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) stopnia rozbieżności między 
państwami członkowskimi pod względem 
zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni i 
obowiązków sprawozdawczych oraz 
zakresu, w jakim rozbieżność ta wpływa 
na wspólny poziom cyberbezpieczeństwa w 
Unii.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – podpunkt iii a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) zalecenia jak poprawić spójność i 
pewność prawa w wykładni i w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy i 
mających zastosowanie przepisów 
sektorowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem identyfikowania i 
usuwania przypadków powielania i 
redundancji w odpowiednich przepisach, 
wymogach regulacyjnych lub 
procedurach;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) politykę, programy i procedury 
mające na celu zagwarantowanie, że 
pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę 
pozwalającą na rozpoznanie ryzyka w 
cyberprzestrzeni oraz praktyczne 
doświadczenie w spełnianiu wysokich 
standardów bezpieczeństwa 
cybernetycznego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) bezpieczeństwo w procesie 
nabywania, rozwoju i utrzymania sieci 
i systemów informatycznych, w tym 
postępowanie w przypadku podatności 
i ich ujawnianie;

e) bezpieczeństwo w sieciach i 
systemach informatycznych, w tym 
elementach ruchomych, takich jak 
pojazdy i czujniki zdalne, w procesie ich 
nabywania, rozwoju i utrzymania, w tym 
postępowanie w przypadku podatności i 
ich ujawnianie;
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze w celu określenia specyfikacji 
technicznych i metodycznych elementów, 
o których mowa w ust. 2. Przygotowując te 
akty, Komisja postępuje zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 37 ust. 2, i w jak najszerszym 
zakresie stosuje się do norm 
międzynarodowych i europejskich, a także 
odpowiednich specyfikacji technicznych.

5. Komisja może przyjąć akty 
delegowane w celu określenia specyfikacji 
technicznych i metodycznych elementów, 
o których mowa w ust. 2. Akty delegowane 
przyjmuje się zgodnie z art. 36 i w jak 
najszerszym zakresie są one dostosowane 
do norm międzynarodowych 
i europejskich, a także odpowiednich 
specyfikacji technicznych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Aby zapewnić skuteczność polityki 
i ułatwić jej realizację, Komisja zasięga 
opinii podmiotów wskazanych jako istotne 
i ważne, zwłaszcza przed przyjęciem aktów 
delegowanych, o których mowa w ust. 5 i 
6.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bez zbędnej zwłoki, a w każdym 
razie w ciągu 24 godzin od powzięcia 
wiedzy o incydencie – zgłoszenie wstępne, 
w którym, w stosownych przypadkach, 
wskazuje się, czy incydent został 
wywołany, jak przypuszcza się, działaniem 
bezprawnym lub działaniem w złym 

a) bez zbędnej zwłoki, a w każdym 
razie w ciągu 36 godzin od powzięcia 
wiedzy o incydencie – zgłoszenie wstępne, 
w którym, w stosownych przypadkach, 
wskazuje się, czy incydent został 
wywołany, jak przypuszcza się, działaniem 
bezprawnym lub działaniem w złym 
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zamiarze; zamiarze;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zastosowane i bieżące środki 
ograniczające ryzyko.

(iii) zastosowane i bieżące środki 
ograniczające ryzyko oraz ich wyniki.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze doprecyzowujące rodzaj 
informacji, format i procedurę zgłoszenia 
dokonywanego zgodnie z ust. 1 i 2. 
Komisja może również przyjąć akty 
wykonawcze w celu doprecyzowania 
przypadków, w których incydent uznaje się 
za znaczący, o czym mowa w ust. 3. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 37 ust. 2.

11. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodne z art. 36 i 
doprecyzowujące rodzaj informacji, format 
i procedurę zgłoszenia dokonywanego 
zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. 
Komisja może również przyjąć akty 
wykonawcze w celu doprecyzowania 
przypadków, w których incydent uznaje się 
za znaczący, o czym mowa w ust. 3. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 37 ust. 2.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby wykazać zgodność 
z niektórymi wymogami określonymi 
w art. 18, państwa członkowskie mogą 
wymagać od podmiotów niezbędnych 
i istotnych certyfikacji niektórych 
produktów, usług i procesów ICT 

1. Aby wykazać zgodność 
z niektórymi wymogami określonymi 
w art. 18, państwa członkowskie zachęcają 
niezbędne i istotne podmioty do 
certyfikacji niektórych produktów, usług 
i procesów ICT, które zostały opracowane 
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w oparciu o określone europejskie 
programy certyfikacji cyberbezpieczeństwa 
przyjęte na podstawie art. 49 
rozporządzenia (UE) 2019/881. Produkty, 
usługi i procesy podlegające certyfikacji 
mogą być opracowywane przez podmiot 
niezbędny lub istotny lub mogą być 
zamawiane u osób trzecich.

przez niezbędny lub istotny podmiot lub 
zamówione u osób trzecich, w oparciu 
o określone europejskie programy 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa przyjęte 
na podstawie art. 49 rozporządzenia (UE) 
2019/881 lub podobne programy 
certyfikacji uznawane na całym świecie.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wymogi dotyczące certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa zawarte w niniejszej 
dyrektywie nie naruszają przepisów art. 56 
ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2019/881.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych 
określających, które kategorie podmiotów 
niezbędnych mają obowiązek na 
podstawie ust. 1 uzyskać certyfikację i na 
podstawie których konkretnych 
europejskich programów certyfikacji 
cyberbezpieczeństwa mają ją uzyskać. 
Akty delegowane przyjmuje się zgodnie 
z art. 36.

skreśla się

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zwrócić się do 
ENISA o przygotowanie propozycji 
programu zgodnie z art. 48 ust. 2 
rozporządzenia (UE) 2019/881 
w przypadkach, gdy do celów ust. 2 nie 
jest dostępny odpowiedni europejski 
program certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

3. Aby podnieść ogólny poziom 
cyberodporności, Komisja może zwrócić 
się do ENISA o przygotowanie propozycji 
programu zgodnie z art. 47 i 48 
rozporządzenia (UE) 2019/881 
w przypadkach, gdy nie jest dostępny 
odpowiedni europejski program 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Takie 
propozycje programów są zgodne z 
wymaganiami określonymi w art. 56 ust. 2 
i 3 rozporządzenia (UE) 2019/881.
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