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BRYTYJSKI RZĄD WEZWAŁ DO WERYFIKACJI
BEZPIECZEŃSTWA DOSTAWCÓW SPRZĘTU 5G
Brytyjski rząd wezwał ﬁrmy telekomunikacyjne do weryﬁkacji bezpieczeństwa dostawców sprzętu
wykorzystywanego w budowie infrastruktury sieci łączności 5G - poinformował we wtorek dziennik
"Financial Times".
Według przedstawicieli branży telekomunikacyjnej, ostrzeżenie ma zwrócić szczególną uwagę
telekomów na bezpieczeństwo sprzętu dostarczanego przez chiński koncern Huawei, w wielu krajach
wykluczony z prac nad infrastrukturą łączności dla sieci nowej generacji - 5G.
Wezwanie zawarto w liście napisanym przez dyrektora ds. polityki cyfrowej w ministerstwie ds. ds.
cyfrowych, kultury, mediów i sportu oraz dyrektora brytyjskiego Narodowego Centrum
Cyberbezpieczeństwa (NCSC) Ciarana Martina. Firmy telekomunikacyjne poinformowano, że
łańcuch dostawcówdziałający w ramach prac nad infrastrukturą 5G, z którego korzystają, może zostać
dotknięty zmianami w wyniku zleconego w lipcu audytu brytyjskiej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Jego celem jest upewnienie się, że brytyjska "krytyczna z punktu widzenia narodowego infrastruktura
pozostaje odporna i bezpieczna".
W liście nie wymieniono w sposób bezpośredni chińskiego producenta sprzętu Huawei, stwierdzono
natomiast, że wyniki audytu mogą "wpłynąć na zmiany w stosowaniu obecnych reguł" dostępu do
prac nad infrastrukturą, a ﬁrmy będą musiały "wziąć rezultaty audytu pod uwagę przy podejmowaniu
kolejnych decyzji".
Przedstawiciele branży telekomunikacyjnej oceniają, że celem rządu jest sprawienie, aby Huawei był
jedną z wielu ﬁrm oferujących swoje usługi w zakresie dostawy sprzętu do budowy infrastruktury 5G.
Ich zdaniem jest jednak możliwe, że chiński koncern zostanie wykluczony z prac nad brytyjskim
wdrożeniem nowej technologii, co może opóźnić prace, początkowo mające zakończyć się w latach
2019-2020.
Ze współpracy z chińskimi dostawcami sprzętu przy budowie 5G zrezygnowały już Australia i Stany
Zjednoczone, ustanawiając zakaz uczestnictwa ﬁrm z Chin w przetargach na dostawę części i
realizowanie prac konstrukcyjnych w zakresie budowy sieci łączności nowej generacji.
Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w kwietniu wydało ostrzeżenie dla ﬁrm
telekomunikacyjnych, w którym zaleciło rezygnację z użycia sprzętu dostarczanego przez inny chiński
koncern - ZTE. Zdaniem instytucji, użycie komponentów od tego dostawcy "mogłoby odbić się
długofalowo w negatywny sposób na bezpieczeństwie Zjednoczonego Królestwa".

W lipcu NCSC ostrzegło z kolei, że procesy inżynierii Huawei mają "braki", które narażają brytyjskich
operatorów telekomunikacyjnych na "nowe ryzyka", w tym - na groźbę cyberataków.
Przedstawiciel brytyjskiego rządu odniósł się do sprawy mówiąc, że "nie chodzi tu o kraj
pochodzenia dostawców części dla telekomów, ale o upewnienie się, że wszystko jest na właściwym
miejscu, gdy mowa o zapewnieniu bezpieczeństwa i odporności sieci telekomunikacyjnych".

