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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint 
védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0787),

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0053/2007),

– tekintettel a létfontosságú infrastruktúrák európai programjának elveiről szóló, 2005. 
december 1–2-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Gazdasági és Monetáris Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozat alapján az egyeztetési eljárás megkezdését, 
abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

5. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen
módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) 2005. november 17-én a Bizottság zöld (2) 2005. november 17-én a Bizottság zöld 
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könyvet fogadott el a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmére vonatkozó 
európai programról, amely választási 
lehetőségeket nyújtott a program, valamint 
a létfontosságú infrastruktúrák 
figyelmeztető információs hálózatának 
(CIWIN) kidolgozásához. A zöld könyvre 
adott válaszok egyértelműen rámutattak 
arra, hogy szükség van közösségi keret
felállítására a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmével kapcsolatosan. 
Elismerték továbbá, hogy növelni kell a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmét 
szolgáló kapacitást Európában, valamint 
segíteni kell a létfontosságú 
infrastruktúrákkal kapcsolatos sebezhető 
pontok csökkentését. Hangsúlyozták a 
szubszidiaritás elvének és a szereplőkkel 
folytatott párbeszédnek a fontosságát is.

könyvet fogadott el a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmére vonatkozó 
európai programról, amely választási 
lehetőségeket nyújtott a program, valamint 
a létfontosságú infrastruktúrák 
figyelmeztető információs hálózatának 
(CIWIN) kidolgozásához. A zöld könyvre 
adott válaszok rámutattak a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmével kapcsolatos 
közösségi keret felállításában rejlő 
hozzáadott értékre. Elismerték továbbá, 
hogy növelni kell a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmét szolgáló 
kapacitást Európában, valamint segíteni 
kell a létfontosságú infrastruktúrákkal 
kapcsolatos sebezhető pontok 
csökkentését. Hangsúlyozták a 
szubszidiaritás, az arányosság, a 
bizalmasság és a kiegészítő jelleg lényeges 
elvének, valamint a szereplőkkel folytatott 
párbeszédnek a fontosságát is.

Indokolás

Ez jobban tükrözi a valóságot.

Módosítás: 2
(3) preambulumbekezdés

(3) 2005 decemberében a Bel- és 
Igazságügyi Tanács felkérte a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő javaslatot a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó európai programra (EPCIP), és 
úgy döntött, hogy a programnak 
összveszély-megközelítésen kell alapulnia, 
elsőbbséget adva a terrorizmusból eredő 
veszélyekkel szembeni küzdelemnek. E 
megközelítés értelmében a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmével kapcsolatos 
eljárásban figyelembe kell venni az ember 
által okozott, technológiai veszélyeket és a 
természeti katasztrófákat is, azonban a 
terrorveszélynek kell elsőbbséget adni. 
Amennyiben egy adott létfontosságú 
infrastrukturális ágazatban úgy találják, 

(3) 2005 decemberében a Bel- és 
Igazságügyi Tanács felkérte a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő javaslatot a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó európai programra (EPCIP), és 
úgy döntött, hogy a programnak 
összveszély-megközelítésen kell alapulnia, 
elsőbbséget adva a terrorizmusból eredő 
veszélyekkel szembeni küzdelemnek. E 
megközelítés értelmében a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmével kapcsolatos 
eljárásban figyelembe kell venni az ember 
által okozott, technológiai veszélyeket és a 
természeti katasztrófákat is, azonban a 
terrorveszélynek kell elsőbbséget adni. 
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hogy valamely komoly veszéllyel szemben 
hozott védekezési intézkedések megfelelő 
szintűek, az érintett szereplőknek az egyéb 
olyan veszélyekre kell összpontosítaniuk, 
amelyek tekintetében továbbra is 
sebezhetőek.

Indokolás

Fölösleges.

Módosítás: 3
(4) preambulumbekezdés

(4) A létfontosságú infrastruktúrák 
védelmével kapcsolatos felelősség jelenleg 
elsősorban a tagállamokat és a 
létfontosságú infrastruktúrák 
tulajdonosait/üzemeltetőit terheli. Ennek 
így is kell maradnia.

(4) A létfontosságú infrastruktúrák 
védelmével kapcsolatos elsődleges és
végső felelősség jelenleg a tagállamokat és 
a létfontosságú infrastruktúrák 
tulajdonosait/üzemeltetőit terheli. Ennek 
így is kell maradnia. Mivel a nemzeti 
szolgálatok jobban tudják, mi történik 
országukban, az európai létfontosságú 
infrastruktúrák tekintetében az alulról 
felfelé történő építkezés elvét kell 
alkalmazni.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az elsődleges és végső felelősség a tagállamokat terheli. A 
közösségi megközelítés ne ismételje feleslegesen a tagállamok munkáját. 

Módosítás: 4
(5) preambulumbekezdés

(5) A Közösségben számos olyan 
létfontosságú infrastruktúra van, amelyek 
megzavarása vagy megsemmisítése két
vagy több tagállamot is érintene, illetve a 
létfontosságú infrastruktúra helyétől eltérő 
másik tagállamot érintene. Ez magában 
foglalhat határokon átnyúló, több ágazatot 
érintő olyan hatásokat is, amelyek az 
összekapcsolt infrastruktúrák közötti 
kölcsönös függőségekből erednek. Az ilyen 
európai létfontosságú infrastruktúrákat 

(5) A Közösségben számos olyan 
létfontosságú infrastruktúra van, amelyek 
megzavarása vagy megsemmisítése három
vagy több tagállamot is érintene, illetve a 
létfontosságú infrastruktúra helyétől eltérő 
legalább két másik tagállamot érintene. Ez 
magában foglalhat határokon átnyúló, több 
ágazatot érintő olyan hatásokat is, amelyek 
az összekapcsolt infrastruktúrák közötti 
kölcsönös függőségekből erednek. Az ilyen 
európai létfontosságú infrastruktúrákat 
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közös eljárásban kell azonosítani és 
kijelölni. Közös keretek között kell 
értékelni, hogy szükséges-e ezen 
létfontosságú infrastruktúrák védelmét 
javítani. A létfontosságú infrastruktúrák 
védelme területén a tagállamok közötti 
kétoldalú együttműködési szabályozások 
jól megalapozott és hatékony eszközt 
jelentenek a határokon átnyúló 
létfontosságú infrastruktúrák kezelésében. 
Az EPCIP-nek ilyen együttműködésre kell 
épülnie.

közös eljárásban kell azonosítani és 
kijelölni. Közös keretek között kell 
értékelni, hogy szükséges-e ezen európai 
létfontosságú infrastruktúrák védelmét 
javítani. A létfontosságú infrastruktúrák 
védelme területén a tagállamok közötti 
kétoldalú együttműködési szabályozások 
jól megalapozott és hatékony eszközt 
jelentenek a határokon átnyúló 
létfontosságú infrastruktúrák kezelésében. 
Az EPCIP-nek ilyen együttműködésre kell 
épülnie.

Indokolás

A közösségi szintű cselekvés csak akkor indokolt, ha az legalább három tagállamot, vagy a 
létfontosságú infrastruktúra helyétől eltérő legalább két másik tagállamot érint.

Módosítás: 5
(6) preambulumbekezdés

(6) Mivel a különböző ágazatok a 
létfontosságú infrastruktúrák védelme 
területén különleges tapasztalatokkal, 
szakértelemmel és követelményekkel 
rendelkeznek, a létfontosságú 
infrastruktúrák védelme érdekében 
közösségi megközelítést kell kidolgozni és 
végrehajtani, figyelembe véve az ágazati 
sajátosságokat és a fennálló ágazati 
intézkedéseket, ideértve az uniós, nemzeti 
és regionális szinten már meglévő 
intézkedéseket, valamint adott esetben a 
létfontosságú infrastruktúrák 
tulajdonosai/üzemeltetői között már 
létrejött, határokon átnyúló kölcsönös 
segítségnyújtási megállapodásokat is. 
Tekintettel arra, hogy a magánszektor igen 
jelentős mértékben vesz részt a kockázatok 
figyelemmel kísérésében és kezelésében, 
valamint a működési folytonossági 
tervezésben és a katasztrófa utáni 
helyreállításban, a közösségi 
megközelítésnek ösztönöznie kell a 
magánszektor teljes bevonását. A
létfontosságú infrastruktúrák védelmével 

(6) Mivel a különböző ágazatok a 
létfontosságú infrastruktúrák védelme 
területén különleges tapasztalatokkal, 
szakértelemmel és követelményekkel 
rendelkeznek, a létfontosságú 
infrastruktúrák védelme érdekében 
közösségi megközelítést kell kidolgozni és 
végrehajtani, figyelembe véve az ágazati 
sajátosságokat és a fennálló ágazati 
intézkedéseket, ideértve az uniós, nemzeti 
és regionális szinten már meglévő 
intézkedéseket, valamint adott esetben a 
létfontosságú infrastruktúrák 
tulajdonosai/üzemeltetői között már 
létrejött, határokon átnyúló kölcsönös 
segítségnyújtási megállapodásokat is. 
Tekintettel arra, hogy a magánszektor igen 
jelentős mértékben vesz részt a kockázatok 
figyelemmel kísérésében és kezelésében, 
valamint a működési folytonossági 
tervezésben és a katasztrófa utáni 
helyreállításban, a közösségi 
megközelítésnek biztosítania kell a 
magánszektor teljes bevonását. Az európai
létfontosságú infrastruktúrák védelmével 
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kapcsolatos ágazatonkénti megközelítés 
végrehajtásának megkönnyítése érdekében 
fel kell állítani a létfontosságú 
infrastrukturális ágazatok közös listáját.

kapcsolatos ágazatonkénti megközelítés 
végrehajtásának megkönnyítése érdekében 
fel kell állítani a létfontosságú 
infrastrukturális ágazatok közös listáját.

Indokolás

Mivel a legtöbb létfontosságú infrastruktúra magánkézben van, illetve magánüzemeltetés alatt 
áll, az uniós megközelítésnek az ágazati sajátosságok figyelembevételével teljes mértékben be 
kell vonnia a magánszektort, továbbá annak a fennálló ágazati védekezési intézkedésekre kell 
épülnie.

Módosítás: 6
(7) preambulumbekezdés

(7) Valamennyi európai létfontosságú
infrastruktúra 
tulajdonosának/üzemeltetőjének 
üzemeltetői biztonsági tervet kell 
kidolgoznia, amely azonosítja a 
létfontosságú eszközöket, és azok 
védelmére megfelelő biztonsági 
megoldásokról rendelkezik. Az üzemeltetői 
biztonsági tervnek figyelembe kell vennie a 
sebezhetőségi, veszély- és 
kockázatértékeléseket, valamint a tagállami 
hatóságok által szolgáltatott egyéb 
megfelelő információkat.

(7) Valamennyi európai létfontosságú 
infrastruktúra 
tulajdonosának/üzemeltetőjének 
üzemeltetői biztonsági tervet kell 
kidolgoznia, amely azonosítja a 
létfontosságú eszközöket, és azok 
védelmére megfelelő biztonsági 
megoldásokról rendelkezik. Az üzemeltetői 
biztonsági tervnek figyelembe kell vennie a 
sebezhetőségi, veszély- és 
kockázatértékeléseket, valamint a tagállami
hatóságok által szolgáltatott egyéb 
megfelelő információkat. A meglévő, 
ágazatonkénti védelmi intézkedéseknek 
való megfelelés teljesíthetné az 
üzemeltetői biztonsági terv kidolgozására 
és frissítésére vonatkozó előírást.

Indokolás

A közösségi intézkedéseknek az ágazati sajátosságokat figyelembe vevő, ágazatonkénti 
védelmi intézkedésekre kell épülnie. Az átfedéseket és ellentmondásokat mindenképpen el kell 
kerülni.

Módosítás: 7
(8) preambulumbekezdés

(8) Valamennyi európai létfontosságú 
infrastruktúra 
tulajdonosának/üzemeltetőjének biztonsági 

(8) Valamennyi európai létfontosságú 
infrastruktúra 
tulajdonosának/üzemeltetőjének biztonsági 
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összekötő tisztviselőt kell kijelölnie a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmére 
illetékes nemzeti hatóságokkal való 
együttműködés és kommunikáció 
megkönnyítése érdekében.

összekötő tisztviselőt kell kijelölnie a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmére 
illetékes nemzeti hatóságokkal való 
együttműködés és kommunikáció 
megkönnyítése érdekében. A meglévő, 
ágazatonkénti védelmi intézkedéseknek 
való megfelelés teljesíthetné a biztonsági 
összekötő tisztviselő kijelölésére vonatkozó 
előírást.

Indokolás

A közösségi intézkedéseknek az ágazati sajátosságokat figyelembe vevő, ágazatonkénti 
védelmi intézkedésekre kell épülnie. Az átfedéseket és ellentmondásokat mindenképpen el kell 
kerülni.

Módosítás: 8
(11) preambulumbekezdés

(11) Kizárólag közös keret biztosíthatja a 
szükséges alapot az európai létfontosságú 
infrastruktúrák védelmét célzó 
intézkedések következetes 
végrehajtásához, illetve határozhatja meg 
egyértelműen valamennyi érintett szereplő 
feladatait. Az európai létfontosságú 
infrastruktúrák tulajdonosai/üzemeltetői 
számára hozzáférést kell biztosítani a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmével 
kapcsolatos bevált gyakorlatokhoz és 
módszertanokhoz.

(11) Az összes érdekelt fél felelősségének 
meghatározása révén közös keret 
biztosíthatja a szükséges alapot az európai 
létfontosságú infrastruktúrák védelmét 
célzó intézkedések következetes 
végrehajtásához, illetve határozhatja meg 
egyértelműen valamennyi érintett szereplő 
feladatait. Az európai létfontosságú 
infrastruktúrák tulajdonosai/üzemeltetői 
számára hozzáférést kell biztosítani a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmével 
kapcsolatos bevált gyakorlatokhoz és 
módszertanokhoz.

Indokolás

Az eredeti változat szövegezése túl erős.

Módosítás: 9
(12) preambulumbekezdés

(12) A létfontosságú infrastruktúrák 
hatékony védelme nemzeti és közösségi 
szinten egyaránt megköveteli a 
kommunikációt, koordinációt és 
együttműködést. Ez leghatékonyabban úgy 

(12) Az európai létfontosságú 
infrastruktúrák hatékony védelme nemzeti 
és közösségi szinten egyaránt megköveteli 
a kommunikációt, koordinációt és 
együttműködést. Ez leghatékonyabban úgy 



PR\654383HU.doc 11/23 PE 384.638v01-00

HU

érhető el, ha valamennyi tagállam CIP
kapcsolattartó pontot nevez ki, amely 
koordinálja a CIP-pel kapcsolatos 
kérdéseket nemzeti szinten, valamint a 
többi tagállammal és a Bizottsággal.

érhető el, ha valamennyi tagállam ECIP
kapcsolattartó pontot nevez ki, amely 
koordinálja a CIP-pel kapcsolatos 
kérdéseket nemzeti szinten, valamint a 
többi tagállammal és a Bizottsággal.

Módosítás: 10
(13) preambulumbekezdés

(13) A létfontosságú infrastruktúrák 
védelmét célzó tevékenységek olyan 
területeken történő kidolgozása érdekében, 
amelyek megkívánják az információk 
bizonyos mértékű titkosságát, helyénvaló
ezen irányelv keretében következetes és 
biztonságos információcserét biztosítani. A 
létfontosságú infrastruktúrák védelmével 
kapcsolatos bizonyos információk olyan 
jellegűek, hogy azok feltárása a 
közbiztonság tekintetében aláásná a 
közérdek védelmét. Minősíteni kell a 
létfontosságú infrastrukturális eszközökre 
vonatkozó olyan különleges tényeket, 
amelyek felhasználhatók létfontosságú 
infrastrukturális létesítményekkel szemben 
negatív következmények okozására 
irányuló tervekhez és cselekedetekhez, 
továbbá az e tényekhez való hozzáférést 
kizárólag szükség esetén lehet biztosítani 
közösségi és tagállami szinten egyaránt.

(13) Az európai létfontosságú 
infrastruktúrák védelmét célzó 
tevékenységek olyan területeken történő 
kidolgozása érdekében, amelyek 
megkívánják az információk bizonyos 
mértékű titkosságát, kulcsfontosságú ezen 
irányelv keretében következetes és 
biztonságos információcserét biztosítani. 
Az európai létfontosságú infrastruktúrák 
védelmével kapcsolatos bizonyos 
információk olyan jellegűek, hogy azok 
feltárása a közbiztonság tekintetében 
aláásná a közérdek védelmét. Minősíteni 
kell a létfontosságú infrastrukturális 
eszközökre vonatkozó olyan különleges 
tényeket, amelyek felhasználhatók 
létfontosságú infrastrukturális 
létesítményekkel szemben negatív 
következmények okozására irányuló 
tervekhez és cselekedetekhez, továbbá az e 
tényekhez való hozzáférést kizárólag 
szükség esetén lehet biztosítani közösségi 
és tagállami szinten egyaránt.

Indokolás

A CIP-információcsere az ECIP-en végzett munka meghatározó és érzékeny része.

Módosítás: 11
(14) preambulumbekezdés

(14) A létfontosságú infrastruktúrákkal 
kapcsolatos információcserének a bizalmon 
és a biztonságon kell alapulnia. Az 
információcsere olyan bizalmi viszonyt 
követel, amelyben a vállalatok és 

(14) Az európai létfontosságú 
infrastruktúrákkal kapcsolatos 
információcserének a bizalmon és a 
biztonságon kell alapulnia. Az 
információcsere olyan bizalmi viszonyt 
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szervezetek tudják, érzékeny adataik 
megfelelő védelmet kapnak. Az 
információcsere ösztönzése érdekében 
egyértelművé kell tenni az ipar számára, 
hogy a létfontosságú infrastruktúrákkal 
kapcsolatos információk nyújtásából 
eredő előnyök fontosabbak az ipar és 
általában a társadalom számára okozott 
költségeknél. Ezért ösztönözni kell a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmével 
kapcsolatos információcserét.

követel, amelyben a vállalatok és 
szervezetek tudják, érzékeny adataik 
megfelelő védelmet kapnak. 

Indokolás

Nem megfelelő.

Módosítás: 12
(15) preambulumbekezdés

(15) Ezen irányelv kiegészíti a fennálló 
ágazati intézkedéseket közösségi és 
tagállami szinten egyaránt. Amennyiben 
már bevezettek közösségi 
mechanizmusokat, azokat továbbra is 
alkalmazni kell, és e mechanizmusok 
hozzájárulnak majd ezen irányelv átfogó 
végrehajtásához.

(15) Ezen irányelv kiegészíti a fennálló 
ágazati intézkedéseket közösségi és 
tagállami szinten egyaránt. Amennyiben 
már bevezettek közösségi 
mechanizmusokat, azokat továbbra is 
alkalmazni kell, és e mechanizmusok 
hozzájárulnak majd ezen irányelv átfogó 
végrehajtásához. A rendelkezések vagy 
intézkedések közötti átfedéseket és 
ellentmondásokat mindenképpen el kell 
kerülni.

Indokolás

Az adminisztratív terheket a lehető legminimálisabbra kell korlátozni.

Módosítás: 13
(17) preambulumbekezdés

(17) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit –
nevezetesen azt, hogy eljárás jöjjön létre az 
európai létfontosságú infrastruktúrák 
azonosítására és kijelölésére, valamint 
közös megközelítés alakuljon ki annak 
értékeléséhez, hogy szükséges-e ezen 
infrastruktúrák védelmét javítani – a 

(17) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit –
nevezetesen azt, hogy eljárás jöjjön létre az 
európai létfontosságú infrastruktúrák 
azonosítására és kijelölésére, valamint 
közös megközelítés alakuljon ki annak 
értékeléséhez, hogy szükséges-e ezen 
infrastruktúrák védelmét javítani – a 
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tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és így azok az intézkedés 
terjedelme miatt közösségi szinten jobban 
megvalósíthatók, a Közösség a Szerződés 
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Az említett cikkben foglalt arányosság
elvével összhangban ezen irányelv nem 
lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket.

tagállamok nem minden esetben tudják 
kielégítően megvalósítani, és így azok az 
intézkedés terjedelme miatt közösségi 
szinten jobban megvalósíthatók, a 
Közösség a Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvével 
összhangban ezen irányelv nem lépi túl az 
említett célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

Indokolás

Az eredeti változat szövegezése túl erős.

Módosítás: 14
2. cikk b) pont

b) „európai létfontosságú infrastruktúra”: 
olyan létfontosságú infrastruktúra, 
amelynek megzavarása vagy 
megsemmisítése két vagy több tagállamot 
is jelentősen érintene, illetve csak egyetlen 
tagállamot érintene, de a létfontosságú 
infrastruktúra egy másik tagállamban van. 
Ide tartoznak azok a hatások is, amelyek az 
egyéb típusú infrastruktúrákkal fennálló, 
ágazatokon átnyúló szoros kapcsolatokból 
erednek;

b) „európai létfontosságú infrastruktúra”: 
olyan létfontosságú infrastruktúra, 
amelynek megzavarása vagy 
megsemmisítése három vagy több 
tagállamot is jelentősen érintene, illetve 
legalább két tagállamot érintene, ha a 
létfontosságú infrastruktúra egy másik 
tagállamban van. Ide tartoznak azok a 
hatások is, amelyek az egyéb típusú 
infrastruktúrákkal fennálló, ágazatokon 
átnyúló szoros kapcsolatokból erednek;

Indokolás

A közösségi szintű cselekvés csak akkor indokolt, ha az esemény legalább három tagállamot, 
vagy a létfontosságú infrastruktúra helyétől eltérő legalább két másik tagállamot érint.

Módosítás: 15
3. cikk (1) bekezdés

(1) Az európai létfontosságú 
infrastruktúrák azonosítására szolgáló 
horizontális és ágazati kritériumokat a 11. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. E kritériumok 
a 11. cikk (3) bekezdésében említett 

(1) Az európai létfontosságú 
infrastruktúrák azonosítására szolgáló 
horizontális és ágazati kritériumokat a 
meglévő védelmi feltételekre kell építeni és 
azokat a 11. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni. E 
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eljárásnak megfelelően módosíthatók. kritériumok a 11. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően 
módosíthatók.

A valamennyi létfontosságú 
infrastrukturális ágazatra alkalmazandó 
horizontális kritériumok kidolgozása során 
figyelembe kell venni az egyes 
infrastruktúrák megzavarása vagy 
megsemmisítése által okozott hatás 
súlyosságát. E kritériumokat legkésőbb 
[ezen irányelv hatálybalépését követő egy 
év]-ig kell elfogadni.

A valamennyi európai létfontosságú 
infrastrukturális ágazatra alkalmazandó 
horizontális kritériumok kidolgozása során 
figyelembe kell venni az egyes 
infrastruktúrák megzavarása vagy 
megsemmisítése által okozott hatás 
súlyosságát. E kritériumokat legkésőbb 
[ezen irányelv hatálybalépését követő egy 
év]-ig kell elfogadni.

Az ágazati kritériumokat a prioritást évező 
ágazatokra vonatkozóan kell kidolgozni, 
amely során figyelembe kell venni az 
egyes létfontosságú infrastrukturális 
ágazatok sajátosságait, valamint adott 
esetben be kell vonni az érintett 
szereplőket is. E kritériumokat minden 
egyes prioritást élvező ágazatra 
vonatkozóan legkésőbb a prioritást évező 
ágazatnak nyilvánítást követő egy éven 
belül kell elfogadni.

Az ágazati kritériumokat a prioritást évező 
ágazatokra vonatkozóan az ágazatonkénti 
védelmi intézkedésekre építve kell 
kidolgozni, amely során figyelembe kell 
venni az egyes létfontosságú 
infrastrukturális ágazatok sajátosságait, 
valamint be kell vonni az összes érintett 
szereplőt is, mivel az egyes ágazatok 
érdemi tapasztalatokkal, szakértelemmel 
és követelményekkel rendelkeznek 
létfontosságú infrastruktúráik védelmével 
kapcsolatban. E kritériumokat minden 
egyes prioritást élvező ágazatra 
vonatkozóan legkésőbb a prioritást évező 
ágazatnak nyilvánítást követő egy éven 
belül kell elfogadni.

Amennyiben már bevezettek közösségi 
mechanizmusokat, azokat továbbra is 
alkalmazni kell. A rendelkezések vagy 
intézkedések közötti átfedéseket és 
ellentmondásokat mindenképpen el kell 
kerülni.

Indokolás

A közösségi intézkedéseknek az ágazati sajátosságokat figyelembe vevő, ágazatonkénti 
védelmi intézkedésekre kell épülnie. Az átfedéseket és ellentmondásokat mindenképpen el kell 
kerülni.

Módosítás: 16
3. cikk (2) bekezdés első albekezdés

(2) A Bizottság évente választja ki az I. (2) A 11. cikk (3) bekezdésében említett 
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mellékletben felsorolt ágazatok közül 
azokat a prioritást élvező ágazatokat, 
amelyeket az (1) bekezdésben előirányzott 
kritériumok kidolgozása során figyelembe 
kell venni.

eljárásnak megfelelően évente kell  
kiválasztani az I. mellékletben felsorolt 
ágazatok közül azokat a prioritást élvező 
ágazatokat, amelyeket az (1) bekezdésben 
előirányzott kritériumok kidolgozása során 
figyelembe kell venni.

Indokolás

További biztosíték.

Módosítás: 17
3. cikk (3) bekezdés

(3) Minden tagállam azonosítja a területén 
található, az (1) és (2) bekezdés alapján 
elfogadott kritériumoknak megfelelő 
létfontosságú infrastruktúrákat, valamint a 
területén kívüli, e kritériumoknak 
megfelelő olyan létfontosságú 
infrastruktúrákat, amelyek kihathatnak rá.

(3) Minden tagállam azonosítja a területén 
található, az (1) és (2) bekezdés alapján 
elfogadott kritériumoknak megfelelő 
potenciális európai létfontosságú 
infrastruktúrákat, valamint a területén 
kívüli, e kritériumoknak megfelelő olyan 
potenciális európai létfontosságú 
infrastruktúrákat, amelyek kihathatnak rá.

Minden tagállam értesíti a Bizottságot az 
így azonosított létfontosságú 
infrastruktúrákról legkésőbb a megfelelő 
kritériumok elfogadását követő egy éven 
belül, ezután pedig folyamatosan.

Minden tagállam értesíti a Bizottságot az 
így azonosított potenciális európai
létfontosságú infrastruktúrákról legkésőbb 
a megfelelő kritériumok elfogadását követő 
egy éven belül, ezután pedig folyamatosan.

Módosítás: 18
4. cikk (2) bekezdés első albekezdés

(2) Az európai létfontosságú 
infrastruktúrának nyilvánított létfontosságú 
infrastruktúrák listáját a 11. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. 

(2) Az európai létfontosságú 
infrastruktúrának nyilvánított létfontosságú 
infrastruktúrák listáját a Tanács fogadja el.

Indokolás

Az elsődleges és végső felelősség a tagállamokat terheli.

Módosítás: 19
5. cikk (1) bekezdés
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(1) Minden tagállam megköveteli, hogy a 
területén lévő valamennyi európai 
létfontosságú infrastruktúra 
tulajdonosa/üzemeltetője dolgozzon ki 
üzemeltetői biztonsági tervet, és azt 
frissítse, valamint legalább kétévente 
vizsgálja felül.

(1) Minden tagállam megköveteli, hogy a 
területén lévő valamennyi európai 
létfontosságú infrastruktúra 
tulajdonosa/üzemeltetője dolgozzon ki 
üzemeltetői biztonsági tervet, és azt 
frissítse, valamint legalább kétévente 
vizsgálja felül. A 11. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni az I. 
mellékletben felsorolt bizonyos ágazatokra 
alkalmazandó meglévő védelmi 
intézkedések listáját. A felsorolt védelmi 
intézkedések közül egynek vagy többnek 
való megfelelés teljesíti az üzemeltetői 
biztonsági terv kidolgozására és 
frissítésére vonatkozó előírást.

Indokolás

A meglévő intézkedések közötti átfedéseket és ellentmondásokat mindenképpen el kell kerülni.

Módosítás: 20
5. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A 11. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásban a Bizottság dönthet úgy, hogy 
az I. mellékletben felsorolt bizonyos 
ágazatokra alkalmazandó 
intézkedéseknek való megfelelés mentesít 
az üzemeltetői biztonsági terv 
kidolgozására és frissítésére vonatkozó 
követelmény alól.

törölve

Indokolás

A meglévő intézkedések közötti átfedéseket és ellentmondásokat mindenképpen el kell kerülni.

Módosítás: 21
5. cikk (3) bekezdés

(3) Az európai létfontosságú infrastruktúra 
tulajdonosa/üzemeltetője a létfontosságú 
infrastruktúra európai létfontosságú 
infrastruktúrának nyilvánítását követő egy 
éven belül benyújtja az üzemeltetői 

(3) Az európai létfontosságú infrastruktúra 
tulajdonosa/üzemeltetője a létfontosságú 
infrastruktúra európai létfontosságú 
infrastruktúrának nyilvánítását követő egy 
éven belül benyújtja az üzemeltetői 
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biztonsági tervet az illetékes tagállami 
hatósághoz.

biztonsági tervet az illetékes CIP 
kapcsolattartó ponthoz.

Amennyiben az üzemeltetői biztonsági 
tervre vonatkozóan a (2) bekezdés alapján 
ágazatspecifikus követelményeket fogadtak 
el, az üzemeltetői biztonsági tervet csak az 
ágazatspecifikus követelmények 
elfogadását követő egy éven belül kell 
benyújtani az illetékes tagállami 
hatósághoz.

Amennyiben az üzemeltetői biztonsági 
tervre vonatkozóan a (2) bekezdés alapján 
ágazatspecifikus követelményeket fogadtak 
el, az üzemeltetői biztonsági tervet csak az 
ágazatspecifikus követelmények 
elfogadását követő egy éven belül kell 
benyújtani az illetékes CIP kapcsolattartó 
ponthoz.

Indokolás

Az egymegállós ellenőrzés elve.

Módosítás: 22
5. cikk (5) bekezdés

(5) A kikötővédelem fokozásáról szóló, 
2005. október 26-i 2005/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelés mentesít az üzemeltetői 
biztonsági terv kidolgozására vonatkozó 
követelmény alól.

törölve

Indokolás

Ha egyet felsorolunk, a többit kizárjuk. Lásd az (1) bekezdés javasolt kiegészítését.

Módosítás: 23
6. cikk (1) bekezdés

(1) Minden tagállam megköveteli, hogy a 
területén lévő európai létfontosságú 
infrastruktúrák tulajdonosai/üzemeltetői 
jelöljenek ki biztonsági összekötő 
tisztviselőt, aki biztonsági kérdésekben 
kapcsolattartó pontként működik az 
infrastruktúra tulajdonosa/üzemeltetője és
a létfontosságú infrastruktúrák védelmére 
illetékes tagállami hatóságok között. A 
biztonsági összekötő tisztviselőt a 
létfontosságú infrastruktúra európai 
létfontosságú infrastruktúrának 
nyilvánítását követő egy éven belül kell 

(1) Minden tagállam megköveteli, hogy a 
területén lévő európai létfontosságú 
infrastruktúrák tulajdonosai/üzemeltetői 
jelöljenek ki biztonsági összekötő 
tisztviselőt, aki biztonsági kérdésekben 
kapcsolattartó pontként működik az 
infrastruktúra tulajdonosa/üzemeltetője és 
a CIP kapcsolattartó pont között. A 
biztonsági összekötő tisztviselőt a 
létfontosságú infrastruktúra európai 
létfontosságú infrastruktúrának 
nyilvánítását követő egy éven belül kell 
kijelölni. A 11. cikk (3) bekezdésében 
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kijelölni. említett eljárással összhangban kell 
elfogadni az I. mellékletben felsorolt 
bizonyos ágazatokra alkalmazandó 
meglévő védelmi intézkedések listáját. A 
felsorolt védelmi intézkedések közül 
egynek vagy többnek való megfelelés 
teljesíti a biztonsági összekötő tisztviselő 
kijelölésére vonatkozó előírást.

Indokolás

A meglévő intézkedések közötti átfedéseket és ellentmondásokat mindenképpen el kell kerülni.

Módosítás: 24
6. cikk (2) bekezdés

(2) Minden tagállam tájékoztatja az érintett 
európai létfontosságú infrastruktúra 
biztonsági összekötő tisztviselőjét az 
azonosított kockázatokra és veszélyekre 
vonatkozó megfelelő információkról. 

(2) A nemzeti CIP kapcsolattartó ponton 
keresztül minden tagállam tájékoztatja az 
érintett európai létfontosságú infrastruktúra 
biztonsági összekötő tisztviselőjét az 
azonosított kockázatokra és veszélyekre 
vonatkozó megfelelő információkról. 

Indokolás

Az egymegállós ellenőrzés elve. Az adminisztratív terheket a lehető legminimálisabbra kell 
korlátozni.

Módosítás: 25
7. cikk (3) bekezdés

(3) A Bizottság ágazatonként értékeli, 
hogy az európai létfontosságú 
infrastruktúrák vonatkozásában szükség 
van-e különleges védekezési 
intézkedésekre.

(3) A 11. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban ágazatonkénti 
értékelés alapján kerül meghatározásra, 
hogy az európai létfontosságú 
infrastruktúrák vonatkozásában szükség 
van-e különleges védekezési 
intézkedésekre..

Indokolás

További biztosíték.
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Módosítás: 26
7. cikk (4) bekezdés

(4) Az európai létfontosságú 
infrastruktúrákkal kapcsolatos 
sebezhetőségi, veszély- és 
kockázatértékelések közös módszertanait a 
11. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően ágazatonként lehet 
kidolgozni.

(4) Ha ezt szükségesnek ítélik, az európai 
létfontosságú infrastruktúrákkal 
kapcsolatos sebezhetőségi, veszély- és 
kockázatértékelések közös módszertanait a 
11. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően ágazatonként lehet 
kidolgozni. A közös módszertanoknak 
figyelembe kell venniük  a meglévő 
módszertanokat.

Indokolás

A meglévő intézkedések közötti átfedéseket és ellentmondásokat mindenképpen el kell kerülni.

Módosítás: 27
10. cikk (2) bekezdés

(2) A valamely tagállam nevében ezen 
irányelv alapján bizalmas információkat 
kezelő személyeknek az érintett tagállam 
által elvégzendő megfelelő szintű 
biztonsági átvilágításon kell átesniük.

(2) A valamely tagállam nevében ezen 
irányelv alapján bizalmas információkat 
kezelő személyeknek az érintett tagállam 
által elvégzendő legmegfelelőbb szintű 
biztonsági átvilágításon kell átesniük.

Módosítás: 28
10. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmével 
kapcsolatosan a tagállamokhoz vagy a 
Bizottsághoz eljuttatott információkat 
kizárólag a létfontosságú infrastruktúrák 
védelme céljából használják fel.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
európai létfontosságú infrastruktúrák 
védelmével kapcsolatosan a tagállamokhoz 
vagy a Bizottsághoz eljuttatott 
információkat kizárólag az európai
létfontosságú infrastruktúrák védelme 
céljából használják fel.

Módosítás: 29
12. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
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ahhoz, hogy ezen irányelvnek legkésőbb 
2007. december 31-ig megfeleljenek. 
Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz 
az említett rendelkezések szövegét, 
valamint az említett rendelkezések és ezen 
irányelv közötti megfelelést bemutató 
táblázatot.

ahhoz, hogy ezen irányelvnek legkésőbb 
2008. július 1-jéig megfeleljenek. 
Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz 
az említett rendelkezések szövegét, 
valamint az említett rendelkezések és ezen 
irányelv közötti megfelelést bemutató 
táblázatot.

Indokolás

Reálisabb.
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INDOKOLÁS

HÁTTÉR:

A 2004 júniusában ülésező Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy készítsen átfogó 
stratégiát a létfontosságú infrastruktúrák védelmére.

A Bizottság 2004. október 20-án közleményt fogadott el „A létfontosságú infrastruktúrák 
védelme a terrorizmus elleni küzdelemben” címmel, amelyben javaslatokat tett arra 
vonatkozóan, hogyan lehetne az európai megelőzést, felkészültséget és válaszadást javítani a 
létfontosságú infrastruktúrákat érintő terrortámadások tekintetében.

A Tanács által 2004 decemberében elfogadott, „A terrortámadások megelőzése, felkészültség 
és válaszadás” című következtetések, valamint „a terrorfenyegetések és -támadások 
következményeivel kapcsolatos EU szolidaritási program” támogatta a Bizottság szándékát, 
hogy javaslatot tegyen a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai 
programra (European Programme for Critical Infrastructure Protection – EPCIP), és 
jóváhagyta a létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózatának (Critical 
Infrastructure Warning Information Network – CIWIN) Bizottság általi felállítását. 

2005 novemberében a Bizottság zöld könyvet fogadott el a létfontosságú infrastruktúrák 
védelmére vonatkozó európai programról (EPCIP), amely választási lehetőségeket 
fogalmazott meg azzal kapcsolatosan, hogy a Bizottság hogyan állíthatná fel az EPCIP-et és a 
CIWIN-t. 

2005 decemberében a Bel- és Igazságügyi (IB) Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 2006 
júniusáig terjesszen elő javaslatot az EPCIP-re vonatkozóan. 

Ezen irányelvre irányuló javaslat bemutatja azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bizottság 
az európai létfontosságú infrastruktúrák (European Critical Infrastructures – ECI-k) 
azonosítása és kijelölése, valamint annak értékelése céljából javasol, hogy szükséges-e ezen 
infrastruktúrák védelmét javítani.

A javaslat jogalapja az Európai Közösséget létrehozó szerződés 308. cikke. Valamennyi 
érintett szereplőtől beszereztek információkat.

Mivel jelenleg uniós szinten nem léteznek horizontális rendelkezések a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmére, a javasolt intézkedés horizontális keretet ad az európai 
létfontosságú infrastruktúrák azonosításához és kijelöléséhez, valamint annak értékeléséhez, 
hogy szükséges-e védelmüket javítani. 

A bizottsági javaslat szerint csak a közös irányelvi keret nyújthat megfelelő alapot az ECI-k 
védelmének növelését célzó intézkedések következetes és egységes végrehajtásához, valamint 
az ECI-k által érintett szereplők feladatainak egyértelmű meghatározásához. A nem kötelező, 
önkéntes intézkedések rugalmasak lennének ugyan, de nem biztosítanák a szükséges szilárd 
alapot, mivel nem határoznák meg elég egyértelműen, melyik feladatot ki végzi el, sem pedig 
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az ECI-k által érintett szereplők jogait és kötelezettségeit.

AZ ELŐADÓ ÁLLÁSPONTJA:

A vélemény előadója támogatja a közös keret létrehozásának ötletét. Az, hogy egy 
tagállamban valamely infrastruktúra károsodik vagy megsemmisül, negatív hatásokkal járhat 
több másik tagállamra, valamint az európai gazdaság egészére is. Az új technológiák (pl. az 
internet) és a piacliberalizáció (pl. a villamosenergia- és gázellátásé) azt eredményezi, hogy 
sok infrastruktúra egy szélesebb hálózat részévé válik. Ebben az esetben a védekezési 
intézkedések csak annyira hatásosak, amennyire a lánc leggyengébb tagjának védekezési 
intézkedései azok.

A létfontosságú infrastruktúra sebezhetőségét és a rajtuk keresztül nyújtott szolgáltatások 
ebből következő sérülékenységét meg kell szüntetni. A hatékony védelem megkívánja a 
valamennyi érintett szereplő közötti kommunikációt, valamint összehangolásukat és 
együttműködésüket nemzeti és uniós szinten egyaránt. 

A közelmúlt tapasztalatai alapján azt is megállapíthatjuk, hogy terrorista támadás esetén az 
EU-s államfők 48 órán belül új biztonsági intézkedések életbe léptetésére fognak felszólítani, 
ami a lehetséges javaslatok minőségi romlásához fog vezetni. Az is megtörténhet, hogy 
aránytalan és nem átlátható intézkedéseket hoznak, mint például a repülőgép fedélzetére 
felvihető folyadék mennyiségét korlátózó intézkedés volt.

A bonyolult folyamatok és a transznacionális dimenziójú létfontosságú infrastruktúrák uniós 
szintű szabályozása horizontális rendelkezések révén tehát jogos elvárás.

Ugyanakkor azt is fel kell ismerni, hogy az EU-nak támogatnia, és nem feleslegesen 
ismételnie kell a tagállamok munkáját. Az alulról felfelé történő építkezés elvét kell 
alkalmazni, mindig szem előtt tartva azt, hogy a nemzeti szolgálatok jobban tudják, mit 
történik országukban.

Mindezzel együtt a vélemény előadója úgy véli, hogy a közösségi szintű cselekvés csak akkor 
indokolt, ha az legalább három tagállamot, vagy a létfontosságú infrastruktúra helyétől eltérő 
legalább két másik tagállamot érint. 

Fontos rámutatni arra, hogy a létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos felelősség 
elsősorban a tagállamokat és a létfontosságú infrastruktúrák tulajdonosait/üzemeltetőit terheli. 
Mivel a magánszektor különleges tapasztalatokkal, szakértelemmel és követelményekkel 
rendelkezik létfontosságú infrastruktúrái védelmével kapcsolatban, rendkívül fontos, hogy a 
magánszektort teljes mértékben bevonjuk.

Az előadó arra is felhívja a figyelmet, hogy mindenképpen el kell kerülni a rendelkezések 
vagy intézkedések közötti átfedést vagy ellentmondást. Ezért tehát a közös értékelési 
módszereknek, ha szükség lesz rájuk, figyelembe kell venniük a meglévő módszereket. A 
horizontális és ágazati kritériumokat a meglévő ágazati védelmi rendszerekre kell építeni, 
tekintetbe véve a létfontosságú infrastruktúrával rendelkező egyes ágazatok jellemzőit. 
Amennyiben már bevezettek közösségi mechanizmusokat, azokat továbbra is alkalmazni kell. 
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Az egy vagy több meglévő védelmi rendszernek való megfelelés teljesíthetné az üzemeltetői 
biztonsági terv kidolgozására és/vagy a biztonsági összekötő tisztviselő kijelölésére 
vonatkozó előírást.
Végezetül az előadó úgy gondolja, hogy az adminisztratív terheket többek között az 
egymegállós ellenőrzés ügyintézés elvének tiszteletben tartásával a lehető legminimálisabbra 
kell korlátozni.
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