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Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 30
Tytuł

Dyrektywa Rady w sprawie rozpoznania i 
wyznaczenia europejskiej infrastruktury 
krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie 
zwiększenia jej ochrony

Dyrektywa Rady w sprawie rozpoznania i 
wyznaczenia priorytetowych sektorów z
europejską infrastrukturą krytyczną oraz 
oceny potrzeb w zakresie zwiększenia jej 
ochrony

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny mieć obowiązku informowania Komisji o konkretnej 
infrastrukturze krytycznej. Byłoby to niezgodne z narodowymi interesami bezpieczeństwa. Nie 
powinien istnieć europejski wykaz infrastruktury krytycznej w tak pełnej formie.
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Poprawkę złożyła Inés Ayala Sender

Poprawka 31
Odniesienie 5 a (nowe)

- uwzględniając zalecenie Parlamentu z 
dnia 7 czerwca 2005 r. skierowane do Rady 
Europejskiej i do Rady UE, w sprawie 
ochrony infrastruktury o kluczowym 
znaczeniu w ramach walki z terroryzmem1. 
________________________________
1 Dz.U. C 124 E z 25.5.2006, str. 250.

Or. es

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 32
Punkt 3 preambuły

(3) W grudniu 2005 r. Rada ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
wezwała Komisję do przygotowania 
wniosku legislacyjnego dotyczącego 
europejskiego programu ochrony 
infrastruktury krytycznej (EPOIK) i 
zdecydowała, że program ten powinien 
zakładać ochronę wszechstronną, traktując 
jednak przeciwdziałanie zagrożeniom 
terrorystycznym jako priorytet. Zgodnie z 
takim podejściem w procesie ochrony 
infrastruktury należy uwzględniać 
zagrożenia wywołane działalnością 
człowieka, zagrożenia technologiczne i 
klęski żywiołowe, największą uwagę 
poświęcając jednak zagrożeniom 
terrorystycznym. Jeżeli w danym sektorze 
infrastruktury krytycznej poziom 
zabezpieczenia przed określonym rodzajem 
poważnego zagrożenia zostanie uznany za 
odpowiedni, zainteresowane strony powinny 
skoncentrować się na tych obszarach, gdzie 
ochrona nadal nie jest wystarczająca.

(3) W grudniu 2005 r. Rada ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
wezwała Komisję do przygotowania 
wniosku legislacyjnego dotyczącego 
europejskiego programu ochrony 
infrastruktury krytycznej (EPOIK) i 
zdecydowała, że program ten powinien 
zakładać ochronę wszechstronną, traktując 
jednak przeciwdziałanie zagrożeniom 
terrorystycznym jako priorytet. Zgodnie z 
takim podejściem w procesie ochrony 
infrastruktury należy uwzględniać 
zagrożenia wywołane działalnością 
człowieka, zagrożenia technologiczne i 
klęski żywiołowe. Muszą być w nim ujęte 
również zagrożenia wynikające ze 
struktury. Największą uwagę poświęcić 
należy jednak zagrożeniom terrorystycznym. 
Jeżeli w danym sektorze infrastruktury 
krytycznej poziom zabezpieczenia przed 
określonym rodzajem poważnego 
zagrożenia zostanie uznany za odpowiedni, 
zainteresowane strony powinny 
skoncentrować się na tych obszarach, gdzie 
ochrona nadal nie jest wystarczająca.
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Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 33
Punkt 4 preambuły

(4) Odpowiedzialność za ochronę 
infrastruktury krytycznej spoczywa obecnie 
głównie na państwach członkowskich i 
właścicielach/operatorach infrastruktur 
krytycznych. W tym względzie nie powinno 
być zmian.

(4) Odpowiedzialność za ochronę 
infrastruktury krytycznej spoczywa obecnie 
głównie na państwach członkowskich i 
właścicielach/operatorach infrastruktur 
krytycznych. Państwa członkowskie 
powinny nadal ponosić ostateczną 
odpowiedzialność za środki ochrony 
infrastruktury krytycznej podejmowane na 
ich terytorium.

Or. de

Uzasadnienie

Do zadań państw członkowskich należy zapewnienie ochrony infrastruktury krytycznej w 
obrębie ich granic wewnętrznych i w interesie bezpieczeństwa narodowego musi pozostać to 
zadaniem państw członkowskich. Na poziomie UE można jedynie zagwarantować wsparcie 
ochrony takiej infrastruktury i umożliwić wymianę najlepszych praktyk. Wszystkie inne 
działania stwarzałyby zagrożenie dla bezpieczeństwa państw członkowskich.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 34
Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) Ochrona infrastruktury krytycznej ma 
zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego w Unii Europejskiej oraz dla 
dobra jej obywateli. Ostatecznie zakłócenie 
lub naruszenie określonej infrastruktury 
może zniszczyć życie ludzkie, środowisko
naturalne i dobra gospodarcze, a także w 
niekorzystny sposób trwale wpłynąć na 
poczucie zaufania społecznego wobec 
możliwości ochrony i opieki ze strony 
państwa.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy uwypuklić skutki zakłócenia lub zniszczenia określonej infrastruktury. W końcu 
dopiero ewentualne skutki lub uniknięcie tych skutków uzasadniają regulacje zawarte we 
wniosku legislacyjnym.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 35
Punkt 5 preambuły

(5) Na terenie Wspólnoty znajduje się szereg 
infrastruktur krytycznych, których 
zakłócenie lub zniszczenie dotknęłoby co 
najmniej dwa państwa członkowskie lub 
państwo członkowskie inne niż to, w którym 
taka infrastruktura krytyczna jest 
zlokalizowana. Chodzi między innymi o 
skutki ponadgraniczne wynikające ze 
współzależności między powiązanymi ze 
sobą infrastrukturami. Tego typu europejskie 
infrastruktury krytyczne należy rozpoznać i 
wyznaczyć za pomocą wspólnej procedury. 
Potrzebę zwiększenia ochrony takich 
infrastruktur należy ocenić na podstawie 
wspólnego zbioru zasad. Sprawdzonym i 
skutecznym środkiem rozwiązywania 
kwestii związanych z ponadgraniczną 
infrastrukturą krytyczną są dwustronne 
programy współpracy między państwami 
członkowskimi w dziedzinie ochrony 
infrastruktury krytycznej. EPOIK powinien 
opierać się na takiej właśnie współpracy.

(5) Na terenie Wspólnoty znajduje się szereg 
infrastruktur krytycznych, których 
zakłócenie lub zniszczenie dotknęłoby co 
najmniej trzy państwa członkowskie lub dwa 
państwa członkowskie inne niż to, w którym 
taka infrastruktura krytyczna jest 
zlokalizowana. Chodzi między innymi o 
skutki ponadgraniczne i wielosektorowe
wynikające ze współzależności między 
powiązanymi ze sobą infrastrukturami. Tego 
typu europejskie infrastruktury krytyczne 
powinny zostać rozpoznane i wyznaczone za 
pomocą wspólnej procedury. Na podstawie 
wspólnych kryteriów powinno się ustalić 
wykaz priorytetowych sektorów 
infrastruktury krytycznej. Ponadto należy
ustalić wspólne ramy postępowania na 
rzecz ochrony takich infrastruktur, które 
stworzą państwom członkowskim możliwość 
zmniejszenia potencjału zagrożeń 
infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na 
ich terytorium za pomocą odpowiednich 
środków. Sprawdzonym i skutecznym 
środkiem rozwiązywania kwestii 
związanych z ponadgraniczną infrastrukturą 
krytyczną są dwustronne programy 
współpracy między państwami 
członkowskimi w dziedzinie ochrony 
infrastruktury krytycznej. EPOIK powinien 
opierać się na takiej właśnie współpracy.

Or. de
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny mieć obowiązku informowania Komisji o konkretnej 
infrastrukturze krytycznej, ale powinny być jedynie zobowiązane do przedstawienia Komisji 
sektorów priorytetowych. Komisja powinna zebrać informacje otrzymane od państw 
członkowskich i na tej podstawie umożliwić wymianę doświadczeń. Stworzy się w ten sposób 
ramy budowy zaufania między zainteresowanymi stronami, przy czym podstawowe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa pozostaną w danym państwie członkowskim.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 36
Punkt 7 preambuły

(7) Każdy właściciel/operator infrastruktury 
krytycznej powinien opracować własny plan 
bezpieczeństwa infrastruktury, w którym 
określi najważniejsze składniki 
infrastruktury i zaproponuje rozwiązania 
służące ich ochronie. Plan bezpieczeństwa 
infrastruktury powinien uwzględniać ocenę 
słabych stron, zagrożeń i ryzyka oraz inne 
istotne informacje dostarczone przez organy 
państw członkowskich.

(7) Każdy właściciel/operator infrastruktury 
krytycznej powinien opracować własny plan 
bezpieczeństwa infrastruktury, w którym 
określi najważniejsze składniki 
infrastruktury i zaproponuje rozwiązania 
służące ich ochronie. Plan bezpieczeństwa 
infrastruktury powinien uwzględniać ocenę 
słabych stron, zagrożeń i ryzyka oraz inne 
istotne informacje dostarczone przez organy 
państw członkowskich. Plany 
bezpieczeństwa należy przekazać 
właściwym organom państw członkowskich. 
Do uprawnień państw członkowskich 
należy decyzja w sprawie upowszechnienia 
informacji uzyskanych na podstawie 
planów bezpieczeństwa oraz jego zakresu.

Or. de

Uzasadnienie

Należy koniecznie stwierdzić, że na podstawie niniejszej dyrektywy państwa członkowskie nie 
będą zmuszone do upowszechnienia szczegółów planów bezpieczeństwa. Obowiązek 
przekazania planów bezpieczeństwa Komisji i/lub innym państwom członkowskim 
prowadziłby do możliwości powstania zagrożenia bezpieczeństwa. Nie należy zatem 
ustanawiać takiego obowiązku, ale państwa członkowskie powinny zachować możliwość 
przekazywania takich informacji.
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Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 37
Punkt 10 preambuły

(10) W trosce o lepszą ochronę europejskich 
infrastruktur krytycznych należy opracować 
wspólne metody rozpoznawania i 
klasyfikowania słabych stron, zagrożeń i 
ryzyka charakteryzujących poszczególne 
składniki infrastruktury krytycznej.

(10) W trosce o lepszą ochronę europejskich 
infrastruktur krytycznych należy opracować 
wspólne metody rozpoznawania i 
klasyfikowania zagrożeń i ryzyka oraz
słabości strukturalnych charakteryzujących 
poszczególne składniki infrastruktury 
krytycznej.

Or. de

Uzasadnienie

Konieczność sprecyzowania.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 38
Punkt 11 preambuły

(11) Jedynie wspólne ramy prawne mogą 
dać gwarancję spójnego wdrażania środków 
służących ochronie europejskiej 
infrastruktury krytycznej i pozwolić na jasne 
określenie zakresu odpowiedzialności 
wszystkich uczestników procesu. 
Właściciele/operatorzy europejskiej 
infrastruktury krytycznej powinni uzyskać 
dostęp do najlepszych praktyk i metod w 
dziedzinie ochrony infrastruktury 
krytycznej.

(11) Jedynie wspólne ramy prawne mogą 
dać gwarancję spójnego wdrażania środków 
służących ochronie europejskiej 
infrastruktury krytycznej i pozwolić na jasne 
określenie zakresu odpowiedzialności 
wszystkich uczestników procesu. Państwa 
członkowskie i właściciele/operatorzy 
europejskiej infrastruktury krytycznej 
powinni uzyskać dostęp do najlepszych 
praktyk i metod w dziedzinie ochrony 
infrastruktury krytycznej.

Or. de

Uzasadnienie

Również państwa członkowskie są zainteresowane udziałem w wymianie najlepszych praktyk.
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Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 39
Punkt 14 preambuły

(14) Wymiana informacji dotyczących 
infrastruktury krytycznej powinna odbywać 
się w warunkach zaufania i bezpieczeństwa. 
Wymiana informacji musi opierać się na 
wzajemnym zaufaniu, firmy i organizacje 
muszą być przekonane, że dotyczące ich 
poufne dane są należycie chronione. Dla 
przedstawicieli przemysłu zachętą do 
wymiany informacji powinna być pewność, 
że korzyści płynące z dostarczenia 
informacji na temat infrastruktury 
krytycznej są w ogólnym rozrachunku 
społeczno-gospodarczym większe niż koszty, 
jakie się z tym wiążą. Należy zatem 
zachęcać do wymiany informacji 
dotyczących ochrony infrastruktury 
krytycznej.

(14) Wymiana informacji dotyczących 
infrastruktury krytycznej powinna odbywać 
się w warunkach zaufania i bezpieczeństwa. 
Wymiana informacji musi opierać się na 
wzajemnym zaufaniu, firmy i organizacje 
muszą być przekonane, że dotyczące ich 
poufne dane są należycie chronione.

Or. de

Uzasadnienie

Przestrzeganie zasady pomocniczości.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 40
Punkt 15 preambuły

(15) Niniejsza dyrektywa jest uzupełnieniem 
istniejących środków sektorowych, które 
obowiązują na poziomie wspólnotowym i w 
państwach członkowskich. Tam, gdzie 
działają już odpowiednie mechanizmy 
wspólnotowe, należy nadal z nich korzystać 
i traktować jako wkład w ogólny proces 
wdrożenia niniejszej dyrektywy.

(15) Niniejsza dyrektywa jest uzupełnieniem 
istniejących środków sektorowych, które 
obowiązują na poziomie wspólnotowym 
i w państwach członkowskich. Tam, gdzie 
istnieją już odpowiednie mechanizmy i 
przepisy wspólnotowe, należy je wdrożyć i 
stosować jako wkład w poprawę 
bezpieczeństwa publicznego. Należy przy 
tym unikać powielania niniejszej dyrektywy 
i wprowadzania przepisów z nią 
sprzecznych, jak również powstawania 
dodatkowych kosztów bez dodatkowej 
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korzyści w zakresie bezpieczeństwa.

Or. de

Uzasadnienie

Nie chodzi jedynie o wdrożenie dyrektywy. Celem musi być także wkład w bezpieczeństwo 
publiczne. Uzupełnienie zapisu o unikaniu powielania przepisów i wprowadzania sprzecznych 
przepisów powinno zagwarantować, że uregulowania będą działały w pożądany sposób. 
Konieczny jest zatem spójny i skuteczny system, nie zawierający wewnętrznych sprzeczności.  
Poza tym należy unikać niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych nieprzynoszących korzyści 
w zakresie bezpieczeństwa.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 41
Punkt 17 preambuły

(17) Państwa członkowskie same nie są w 
stanie osiągnąć w wystarczającym stopniu
celów niniejszej dyrektywy, czyli stworzyć 
procedury rozpoznawania i wyznaczania 
europejskich infrastruktur krytycznych oraz 
opracować wspólnej koncepcji oceny 
potrzeb w zakresie zwiększenia ochrony 
takich infrastruktur, natomiast – biorąc pod 
uwagę skalę takiego działania – cele te
można skuteczniej osiągnąć na szczeblu 
wspólnotowym, dlatego Wspólnota może 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tych celów.

(17) Cele niniejszej dyrektywy, czyli 
stworzenie procedury rozpoznawania i 
wyznaczania priorytetowych sektorów
europejskich infrastruktur krytycznych oraz 
opracowanie wspólnej koncepcji oceny 
potrzeb w zakresie zwiększenia ochrony 
takich infrastruktur, biorąc pod uwagę skalę 
takiego działania, można skuteczniej 
osiągnąć na szczeblu wspólnotowym, 
dlatego Wspólnota może przyjąć środki.  
Jeżeli chodzi o proporcjonalność, 
szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy 
środki te są możliwe do przyjęcia pod 
względem finansowym przez właścicieli lub 
operatorów oraz państwa członkowskie.

Or. de

Uzasadnienie

Zasada proporcjonalności stanowi podstawową zasadę, której zapewnienie musi zostać 
potwierdzone, aby istnienie dyrektywy było uprawnione. Ważnym aspektem zasady 
proporcjonalności jest to, aby koszty ponoszone przez właścicieli lub operatorów oraz przez 
państwa członkowskie były być proporcjonalne i przystępne.
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Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 42
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia procedury 
rozpoznawania i wyznaczania europejskich 
infrastruktur krytycznych oraz wspólne 
zasady oceny potrzeb w zakresie 
zwiększenia ochrony takich infrastruktur.

Niniejsza dyrektywa ustanawia procedury 
rozpoznawania i wyznaczania 
priorytetowych sektorów europejskich 
infrastruktur krytycznych oraz wspólne 
zasady oceny potrzeb w zakresie 
zwiększenia ochrony takich infrastruktur.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny mieć obowiązku informowania Komisji o konkretnej 
infrastrukturze krytycznej. Byłoby to niezgodne z narodowymi interesami bezpieczeństwa. Nie 
powinien istnieć europejski wykaz infrastruktury krytycznej w tak pełnej formie.

Poprawkę złożyła Inés Ayala Sender

Poprawka 43
Artykuł 2 litera b)

b) „europejska infrastruktura krytyczna” 
oznacza infrastruktury krytyczne, których 
zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny 
negatywny wpływ na co najmniej dwa 
państwa członkowskie lub na jedno państwo 
członkowskie, w sytuacji gdy dana 
infrastruktura krytyczna jest zlokalizowana 
w innym państwie członkowskim. Chodzi 
miedzy innymi o skutki wynikające ze 
współzależności z innymi rodzajami 
infrastruktury;

b) „europejska infrastruktura krytyczna” 
oznacza infrastruktury krytyczne, których 
zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny 
negatywny wpływ na co najmniej dwa 
państwa członkowskie, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na infrastruktury 
transgraniczne, lub na jedno państwo 
członkowskie, w sytuacji gdy dana 
infrastruktura krytyczna jest zlokalizowana 
w innym państwie członkowskim. Chodzi 
miedzy innymi o skutki wynikające ze 
współzależności z innymi rodzajami 
infrastruktury;

Or. es

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 44
Artykuł 2 litera c) wprowadzenie tiret 1 i 2
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c) „rozmiar strat” oznacza wpływ zakłócenia 
lub zniszczenia danej infrastruktury w 
odniesieniu do:

c) „rozmiar strat” oznacza wpływ zakłócenia 
lub zniszczenia danej infrastruktury w 
odniesieniu do:

• skutków społecznych (liczba 
dotkniętych mieszkańców);

skutków dla mieszkańców;

• skutków ekonomicznych (wielkość 
strat ekonomicznych i/lub wartość 
utraconych towarów lub usług);

skutków dla rynku wewnętrznego (wielkość 
strat ekonomicznych i/lub wartość 
utraconych towarów lub usług);

Or. de

Uzasadnienie

Konieczność sprecyzowania.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 45
Artykuł 2 litera d)

d) „słaba strona” oznacza cechę elementu 
konstrukcji, oprzyrządowania lub działania 
infrastruktury krytycznej, która czyni tę 
infrastrukturę podatną na zakłócenia lub 
zniszczenie i która obejmuje 
współzależności z innymi rodzajami 
infrastruktury;

d) „słaba strona struktury” oznacza cechę 
elementu konstrukcji, oprzyrządowania lub 
działania infrastruktury krytycznej, która 
czyni tę infrastrukturę podatną na zakłócenia 
lub zniszczenie i która obejmuje 
współzależności z innymi rodzajami 
infrastruktury;
(niniejsza poprawka odnosi się do całego 
tekstu legislacyjnego; jej przyjęcie 
spowoduje konieczność technicznych 
dostosowań w całym tekście)

Or. de

Uzasadnienie

Konieczność sprecyzowania.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 46
Artykuł 3 ustęp 1
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1. Przekrojowe i sektorowe kryteria 
rozpoznawania europejskich infrastruktur 
krytycznych przyjmuje się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 3. 
Ich zmiany dokonuje się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 3.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
i zmieniają przekrojowe i sektorowe kryteria 
rozpoznawania europejskich infrastruktur 
krytycznych. 

Kryteria przekrojowe, które mają 
zastosowanie horyzontalne do wszystkich 
sektorów infrastruktury krytycznej, 
opracowuje się, biorąc pod uwagę rozmiar 
strat wynikłych z zakłócenia lub zniszczenia 
danej infrastruktury. Przyjmuje się je 
najpóźniej [rok po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy].

Kryteria przekrojowe, które mają 
zastosowanie horyzontalne do wszystkich 
sektorów infrastruktury krytycznej, 
opracowuje się, biorąc pod uwagę rozmiar 
strat wynikłych z zakłócenia lub zniszczenia 
danej infrastruktury i uwzględniając 
bezpieczeństwo ludności lub bezpieczeństwo 
dostaw dla ludności. Przyjmuje się je 
najpóźniej [rok po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy]. 

Kryteria sektorowe opracowuje się dla 
sektorów priorytetowych, uwzględniając 
cechy charakterystyczne poszczególnych 
sektorów infrastruktury krytycznej i 
odpowiednio włączając do udziału 
zainteresowane strony. Kryteria takie 
przyjmuje się dla każdego sektora 
priorytetowego najpóźniej rok po 
wytypowaniu danego sektora jako 
priorytetowy.

Kryteria sektorowe opracowuje się dla 
sektorów priorytetowych, uwzględniając 
cechy charakterystyczne poszczególnych 
sektorów infrastruktury krytycznej i 
odpowiednio włączając do udziału 
zainteresowane strony. Kryteria takie 
przyjmuje się dla każdego sektora 
priorytetowego najpóźniej rok po 
wytypowaniu danego sektora jako 
priorytetowy. 

Or. de

Uzasadnienie

Należy skorzystać z już dostępnych w zakresie ochrony przed katastrofami struktur (warsztaty 
itp.) w przypadku podejmowania środków wykonawczych lub wymiany dobrej praktyki. 
Powołanie nowego komitetu nie jest konieczne. Ponadto dzięki poprawce wyraźnie stwierdza 
się, ze znaczenie mają nie tylko skutki wywierane na infrastrukturę, ale również na ludność. 
Cel ten jest również istotny z uwagi na podstawę prawną kompetencji, o której mowa w art. 
308 traktatu WE.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 47
Artykuł 3 ustęp 2 akapit 1

1. Sektory priorytetowe, o których mowa w 
kontekście opracowania kryteriów 
przewidzianych w ust. 1, wyznacza co roku 
Komisja spośród wymienionych w 

skreślony
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załączniku 1.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie przewiduje żadnej możliwości wpływu państw członkowskich na wybór 
sektorów priorytetowych. Ponieważ jednak państwa członkowskie ponoszą ostateczną 
odpowiedzialność za ochronę infrastruktury krytycznej, powinny wybierać sektory 
priorytetowe. Potrafią lepiej ocenić, które sektory mają dla nich znaczenie.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 48
Artykuł 3 ustęp 3

3. Każde państwo członkowskie rozpoznaje 
infrastruktury krytyczne zlokalizowane na 
swoim terytorium – a także infrastruktury 
krytyczne, które mogą mieć wpływ na to 
państwo chociaż są zlokalizowane poza 
granicami jego terytorium – które spełniają 
kryteria przyjęte na podstawie ust. 1 i 2. 

Każde państwo członkowskie zgłasza 
Komisji tak określone infrastruktury
najpóźniej rok od przyjęcia odpowiednich 
kryteriów, a potem na bieżąco.

3. Każde państwo członkowskie rozpoznaje 
infrastruktury krytyczne zlokalizowane na 
swoim terytorium – a także infrastruktury 
krytyczne, które mogą mieć wpływ na to 
państwo, chociaż są zlokalizowane poza 
granicami jego terytorium – które spełniają 
kryteria przyjęte na podstawie ust. 1 i 2 
najpóźniej rok od przyjęcia odpowiednich 
kryteriów, a potem na bieżąco.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny mieć obowiązku informowania Komisji o konkretnej 
infrastrukturze krytycznej. Byłoby to niezgodne z narodowymi interesami bezpieczeństwa.

Poprawkę złożyła Inés Ayala Sender

Poprawka 49
Artykuł 3 ustęp 3 akapit 1

3. Każde państwo członkowskie rozpoznaje 
infrastruktury krytyczne zlokalizowane na 

3. Każde państwo członkowskie rozpoznaje 
infrastruktury krytyczne zlokalizowane na 
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swoim terytorium – a także infrastruktury 
krytyczne, które mogą mieć wpływ na to 
państwo chociaż są zlokalizowane poza 
granicami jego terytorium – które spełniają 
kryteria przyjęte na podstawie ust. 1 i 2. 

swoim terytorium – a także infrastruktury 
krytyczne, które mogą mieć wpływ na to 
państwo chociaż są zlokalizowane poza 
granicami jego terytorium – które spełniają 
kryteria przyjęte na podstawie ust. 1 i 2¸ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
infrastruktury transgraniczne.

Or. es

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 50
Artykuł 4 tytuł

Wyznaczanie europejskiej infrastruktury 
krytycznej

Rozpoznawanie i wyznaczanie 
priorytetowych sektorów

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny mieć obowiązku informowania Komisji o konkretnej 
infrastrukturze krytycznej. Byłoby to niezgodne z narodowymi interesami bezpieczeństwa. 
Ponieważ jednak państwa członkowskie ponoszą ostateczną odpowiedzialność za ochronę 
infrastruktury krytycznej, powinny same ustalać sektory priorytetowe i być jedynie 
zobowiązane do przedstawienia Komisji sektorów priorytetowych.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 51
Artykuł 4 ustęp -1 (nowy)

-1. Każde państwo członkowskie rozpoznaje 
sektory priorytetowe zlokalizowane na 
swoim terytorium, a także sektory 
priorytetowe zlokalizowane poza jego 
terytorium, ale mogące mieć na nie wpływ, 
i które należy wykorzystać do opracowania 
kryteriów przyjętych w trybie art. 3 ust. 1 
i 2.
Każde państwo członkowskie powiadamia 
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Komisję o sektorach priorytetowych 
rozpoznanych w ten sposób najpóźniej rok 
od przyjęcia odpowiednich kryteriów, a 
potem na bieżąco.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie przewiduje żadnej możliwości wpływu państw członkowskich na wybór 
sektorów priorytetowych. Ponieważ jednak państwa członkowskie ponoszą ostateczną 
odpowiedzialność za ochronę infrastruktury krytycznej, powinny wybierać sektory 
priorytetowe. Potrafią lepiej ocenić, które sektory mają dla nich znaczenie.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 52
Artykuł 4 ustęp 1 

1. Na podstawie zgłoszeń dokonanych 
zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit drugi i innych 
dostępnych informacji Komisja przedstawia 
wykaz infrastruktur krytycznych 
wyznaczonych jako europejskie 
infrastruktury krytyczne.

1. Na podstawie zgłoszeń dokonanych 
zgodnie z ust. –1 i innych dostępnych 
informacji Komisja przedstawia wykaz 
sektorów priorytetowych w celu 
umożliwienia na tej podstawie wymiany 
najlepszych praktyk.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja powinna zebrać informacje otrzymane od państw członkowskich i na tej podstawie 
umożliwić wymianę doświadczeń. Stworzy się w ten sposób ramy budowy zaufania między 
zainteresowanymi stronami, przy czym podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa 
pozostaną w danym państwie członkowskim.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 53
Artykuł 4 ustęp 2

2. Wykaz infrastruktur krytycznych 2. Wykaz sektorów priorytetowych 
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wyznaczonych jako europejskie 
infrastruktury krytyczne przyjmuje się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
11 ust. 3. 
Zmiany do wykazu wprowadza się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 3.

przyjmują i zmieniają państwa 
członkowskie.  

Or. de

Uzasadnienie

Należy skorzystać z już dostępnych w zakresie ochrony przed katastrofami struktur (warsztaty 
itp.) w przypadku podejmowania środków wykonawczych lub wymiany dobrej praktyki. 
Powołanie nowego komitetu nie jest konieczne. Poza tym listę sporządzają i zmieniają 
państwa czlonkowskie i nie należy tworzyć wykazu europejskich infrastruktur krytycznych, 
lecz wykaz sektorów priorytetowych.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 54
Artykuł 5 ustęp 2 

2. W planie bezpieczeństwa infrastruktury 
należy określić składniki europejskiej 
infrastruktury krytycznej i podać 
odpowiednie rozwiązania gwarantujące ich 
ochronę zgodnie z załącznikiem II. Wymogi
sektorowe dotyczące planu bezpieczeństwa 
infrastruktury z uwzględnieniem 
istniejących środków wspólnotowych 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 11 ust. 3.

2. W planie bezpieczeństwa infrastruktury 
należy określić składniki europejskiej 
infrastruktury krytycznej i podać 
odpowiednie rozwiązania gwarantujące ich 
ochronę zgodnie z załącznikiem II. Można 
przyjąć wymogi sektorowe dotyczące planu 
bezpieczeństwa infrastruktury z 
uwzględnieniem istniejących środków
wspólnotowych. 

Postępując zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 11 ust. 2, Komisja może uznać, 
że przestrzeganie przepisów obowiązujących 
w określonych sektorach wymienionych w 
załączniku I jest jednoznaczne ze 
spełnieniem wymogu stworzenia i 
uaktualniania planu bezpieczeństwa 
infrastruktury.

Komisja i państwa członkowskie mogą 
uznać, że przestrzeganie przepisów 
obowiązujących w określonych sektorach 
wymienionych w załączniku I jest 
jednoznaczne ze spełnieniem wymogu 
stworzenia i uaktualniania planu 
bezpieczeństwa infrastruktury.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy skorzystać z już dostępnych w zakresie ochrony przed katastrofami struktur (warsztaty 
itp.) w przypadku podejmowania środków wykonawczych lub wymiany dobrej praktyki. 
Powołanie nowego komitetu nie jest konieczne.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 55
Artykuł 5 ustęp 3 akapit 1

Nie później niż rok od daty wyznaczenia 
danej infrastruktury krytycznej jako 
europejska infrastruktura krytyczna jej 
właściciel/operator przedkłada 
odpowiedniemu organowi państwa 
członkowskiego plan bezpieczeństwa 
infrastruktury. 

Nie później niż rok od daty wyznaczenia 
danej infrastruktury krytycznej jako 
europejska infrastruktura krytyczna jej 
właściciel/operator przedkłada 
odpowiedniemu organowi państwa 
członkowskiego plan bezpieczeństwa 
infrastruktury. Właściwy organ decyduje o 
przekazaniu tych informacji innym 
państwom członkowskim lub Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Należy koniecznie stwierdzić, że na podstawie niniejszej dyrektywy państwa członkowskie nie 
będą zmuszone do upowszechnienia szczegółów planów bezpieczeństwa. Obowiązek 
przekazania planów bezpieczeństwa Komisji i/lub innym państwom członkowskim 
prowadziłby do możliwości powstania zagrożenia bezpieczeństwa. Nie należy zatem 
ustanawiać takiego obowiązku, ale państwa członkowskie powinny zachować możliwość 
przekazywania takich informacji.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 56
Artykuł 7 ustęp 2

Każde państwo członkowskie przekazuje 
Komisji skrócone zestawienie słabych stron, 
typów zagrożeń i ryzyka stwierdzonych w 
każdym z sektorów wymienionych w 
załączniku I nie później niż 18 miesięcy od 
daty przyjęcia wykazu przewidzianego w 
art. 4 ust. 2, a potem na bieżąco.

Każde państwo członkowskie przekazuje 
Komisji skrócone zestawienie słabych stron 
struktury, typów zagrożeń i ryzyka 
stwierdzonych w europejskich strukturach 
krytycznych nie później niż 18 miesięcy od 
daty przyjęcia wykazu przewidzianego w 
art. 4 ust. 2, a potem co dwa lata.

Wspólny wzór takich sprawozdań Wspólny wzór takich sprawozdań 
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opracowuje się zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 11 ust. 3.

opracowują państwa członkowskie 
i Komisja.

Or. de

Uzasadnienie

Należy skorzystać z już dostępnych w zakresie ochrony przed katastrofami struktur (warsztaty 
itp.) w przypadku podejmowania środków wykonawczych lub wymiany dobrej praktyki. 
Powołanie nowego komitetu nie jest konieczne. W załączniku I wymienione są jedynie 
możliwe sektory, które jednak nie muszą obejmować europejskich struktur krytycznych.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 57
Artykuł 7 ustęp 3

3. Komisja ocenia na zasadzie 
indywidualnej, czy w poszczególnych 
sektorach europejskiej infrastruktury 
krytycznej wymagane jest wprowadzenie 
konkretnych środków zabezpieczających. 

3. Komisja i państwa członkowskie oceniają
na zasadzie indywidualnej, czy 
w poszczególnych sektorach europejskiej 
infrastruktury krytycznej wymagane jest 
wprowadzenie konkretnych środków 
zabezpieczających. 

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie są włączane w proces oceny krytycznych sektorów.

Poprawkę złożyła Inés Ayala Sender

Poprawka 58
Artykuł 7 ustęp 3

3. Komisja ocenia na zasadzie 
indywidualnej, czy w poszczególnych 
sektorach europejskiej infrastruktury 
krytycznej wymagane jest wprowadzenie 
konkretnych środków zabezpieczających. 

3. Komisja ocenia na zasadzie 
indywidualnej, czy w poszczególnych 
sektorach europejskiej infrastruktury 
krytycznej wymagane jest wprowadzenie 
konkretnych środków zabezpieczających. W 
związku z tym należy uwzględnić istniejące 
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wzorcowe praktyki i metodologię 
(uprzednia kontrola w pociągach 
ekspresowych, kamery na stacjach etc.).

Or. es

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 59
Artykuł 7 ustęp 4

4. Wspólne metody oceny słabych stron, 
zagrożeń i ryzyka w odniesieniu do 
europejskich infrastruktur krytycznych, 
opracowuje się według sektorów, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 3.

4. Można opracowywać wspólne metody 
oceny słabych stron struktury, zagrożeń 
i ryzyka w odniesieniu do europejskich 
infrastruktur krytycznych.  

Or. de

Uzasadnienie

Należy skorzystać z już dostępnych w zakresie ochrony przed katastrofami struktur (warsztaty 
itp.) w przypadku podejmowania środków wykonawczych lub wymiany dobrej praktyki. 
Powołanie nowego komitetu nie jest konieczne. 

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 60
Artykuł 8

Komisja udziela właścicielom/operatorom 
wyznaczonych europejskich infrastruktur 
krytycznych wsparcia polegającego na 
udostępnieniu im najlepszych praktyk i 
metod w zakresie ochrony infrastruktury 
krytycznej..

Na żądanie państw członkowskich Komisja 
udziela właścicielom/operatorom 
wyznaczonych europejskich infrastruktur 
krytycznych wsparcia polegającego na 
udostępnieniu im najlepszych praktyk 
i metod w zakresie ochrony infrastruktury 
krytycznej.

Or. de

Uzasadnienie

Zapewnienie zaangażowania państw członkowskich.
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Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 61
Artykuł 10 ustęp 3

3. Państwa członkowskie dbają o to, by 
informacje dotyczące ochrony infrastruktury 
krytycznej przekazywane państwom 
członkowskim lub Komisji nie były 
wykorzystywane do celów innych niż 
ochrona infrastruktur krytycznych.

3. Państwa członkowskie oraz Komisja
dbają o to, by informacje dotyczące ochrony 
infrastruktury krytycznej przekazywane 
państwom członkowskim nie były 
wykorzystywane do celów innych niż 
ochrona infrastruktur krytycznych. 

Or. de

Uzasadnienie

Nie tylko państwa członkowskie, ale i Komisja muszą dbać o to, aby przekazywane informacje 
były wykorzystywane jedynie do ochrony infrastruktur krytycznych. Państwa członkowskie nie 
mają zatem możliwości zagwarantowania, że informacje przekazywane Komisji służą tylko do 
wyznaczonych celów.

Poprawkę złożyła Inés Ayala Sender

Poprawka 62
Artykuł 10 ustęp 3

3. Państwa członkowskie dbają o to, by 
informacje dotyczące ochrony infrastruktury 
krytycznej przekazywane państwom 
członkowskim lub Komisji nie były 
wykorzystywane do celów innych niż 
ochrona infrastruktur krytycznych.

3. Państwa członkowskie i Komisja dbają o 
to, by informacje dotyczące ochrony 
infrastruktury krytycznej przekazywane 
państwom członkowskim lub Komisji nie 
były wykorzystywane do celów innych niż 
ochrona infrastruktur krytycznych.

Or. es

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 63
Artykuł 11

1. Komisję wspomaga komitet, w skład 
którego wchodzi po jednym przedstawicielu 

skreślony
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każdego punktu kontaktowego ds. OIK.
2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu, zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 
Rady 1999/468/WE, z uwzględnieniem 
przepisów art. 8 tejże decyzji.
3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu, zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 
Rady 1999/468/WE, z uwzględnieniem 
przepisów art. 8 tejże decyzji.
Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.
4. Komitet przyjmuje swój regulamin 
wewnętrzny.

Or. de

Uzasadnienie

Należy skorzystać z już dostępnych w zakresie ochrony przed katastrofami struktur (warsztaty 
itp.) w przypadku podejmowania środków wykonawczych lub wymiany dobrej praktyki. 
Powołanie nowego komitetu nie jest konieczne.

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 64
Artykuł 12 ustęp 1 akapit 1

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2007 r. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji między tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2008 r. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji między tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. de

Uzasadnienie

Przedłużenie terminu wprowadzenia w życie jest konieczne, ponieważ wdrożenie do końca 
2007 r. nie jest realistyczne.
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Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 65
Załącznik I tytuł

Wykaz sektorów infrastruktury krytycznej Wykaz możliwych sektorów infrastruktury 
krytycznej

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie.


