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Badania unijnych przepisów przeprowadzonych przez BSA
ujawniają luki w cybergotowości krajów członkowskich
Warszawa, 3 marca 2015 r. – Pierwsza analiza europejskich przepisów i regulacji w zak resie
cyberzpieczeństwa ujawniła luki w cybergotowości krajów członkowskich.
Raport, opublikowany dziś przez BSA | The Software Alliance, ocenia prawa, przepisy i regulacje
wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej według 25 kryteriów uznanych za kluczowe dla skutecznej
ochrony przed cyberzagrożeniami. Powstał po to, aby umożliwić krajom członkowskim UE ocenę
wewnętrznej polityki na podstawie kluczowych parametrów i określenie kierunku dalszych działań
poprzez wyznaczenie efektywnych ram prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Cyberochrona w Europie jest niejednolita. Więk szość k rajów członk owsk ich dek laruje, że
cyberbezpieczeństwo ma dla nich priorytetowe znaczenie, ale niek onsek wentne podejście sprawia, że
cały wspólny rynek jest podatny na zagrożenia. Dyrek tywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji
mogłaby zwięk szyć poziom cyberbezpieczeństwa i cyberodporności, gdyby sk upiła się na
ujednoliceniu k luczowej europejsk iej infrastruk tury i wprowadziła zharmonizowane procesy
raportowania oraz współdzielenia informacji na całym wspólnym rynk u – powiedział Thomas Boué,
dyrektor ds. polityki BSA na kraje EMEA.
Kluczowe ustalenia raportu:





Większość krajów członkowskich UE uznaje cyberbezpieczeństwo za sprawę priorytetową –
zwłaszcza odnośnie infrastruktury krytycznej.
Polityka w zakresie cyberbezpieczeństwa, ramy prawne i możliwości operacyjne
poszczególnych krajów członkowskich znacznie się różnią, co prowadzi do poważnych luk w
zabezpieczeniach.
Niemal wszystkie kraje członkowskie utworzyły zespoły, których zadaniem jest reagowanie na
incydenty naruszenia bezpieczeństwa, jednak zadania i doświadczenie tych zespołów bywają
różne.
Daje się zauważyć niepokojący brak systematycznej współpracy publiczno-prywatnej między
rządami UE a podmiotami pozarządowymi i partnerami międzynarodowymi.

Opublikowany przez BSA raport dowodzi, że choć Polska posiada kompleksową strategię dotyczącą
cyberbezpieczeństwa, to większość rekomendacji jest nadal na etapie wdrażania. Ramy prawne
dotyczące cyberbezpieczeństwa nie są więc jeszcze w pełni rozwinięte. Polska dysponuje kil koma
zespołami reagowania, w tym m.in. CERT.GOV.PL, które obejmują podmioty administracji publicznej i
infrastruktury krytycznej.

Raport wzywa kraje członkowskie UE do skupienia się na czterech kluczowych elementach
prawodawstwa w zakresie cyberbezpieczeństwa:





Stworzyć i utrzymywać kompleksowe ramy prawno-polityczne oparte na narodowej strategii w
zakresie bezpieczeństwa, uzupełnionej planami dla sektorów.
Stworzyć jednostki operacyjne z jasno określonym zakresem obowiązków, które będą
zajmować się bezpieczeństwem komputerowym, sytuacjami kryzysowymi i reagowaniem na
incydenty.
Budować zaufanie i pracować wspólnie z sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi
oraz partnerami i sojusznikami międzynarodowymi.
Wspierać działania edukacyjne i uświadamianie zagrożeń oraz priorytetów w zakresie
cyberbezpieczeństwa.

Jednocześnie raport ostrzega europejskie rządy przed niepotrzebnym protekcjonizmem, który
może zmniejszać, zamiast zwiększać poziom cyberbezpieczeństwa. Mówiąc ściśl ej, kraje
członkowskie powinny:






Unikać niepotrzebnych lub nieuzasadnionych wymogów, które ograniczają swobodę wy boru i
zwiększają koszty, takich jak: unikatowe i specyficzne dla danego kraju certyfikacje i testy,
nakazy odnośnie lokalnej treści, obowiązek ujawniania poufnych informacji (na przykład kodu
źródłowego lub kluczy szyfrowania) oraz ograniczenia praw własności intelektualnej dla
podmiotów zagranicznych.
Powstrzymać się przed manipulowaniem normami, a zamiast tego wspierać uznawane
międzynarodowo, branżowe standardy techniczne.
Unikać reguł lokalizacji danych i zapewnić swobodny przepływ danych między rynkami.
Wystrzegać się preferowania rodzimych technologii, które utrudniają międzynarodową
konkurencję i szkodzą globalnej innowacyjności.

Pełen raport dotyczący 28 państw oraz szczegółowe podsumowania
członkowskiego są dostępne pod adresem www.bsa.org/EUcybersecurity

dla

każdego

kraju

***
BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) jest czołową światową organizacją reprezentującą branżę oprogramowania
komputerowego przed rządami i na rynku międzynarodowym. Członkowie BSA to jedne z najbardziej innowacyjnych firm na
świecie, przyczyniają się do rozwoju oprogramowania, które pobudza rozwój gospodarczy i poprawia jakość współczesnego
życia. Z siedzibą w Waszyngtonie i działając w ponad 60 krajach na całym świecie, BSA jest pionierem programów zgodności
licencyjnej, które promują wykorzystanie legalnego oprogramowania oraz prowadzi międzynarodową politykę, która pobudza
rozwój innowacji technologicznej oraz gospodarki cyfrowej.

