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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie rozpoznania i wyznaczenia 
europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie zwiększenia jej 
ochrony
(COM (2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0787),

– uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0053/2007),

– uwzględniając wnioski Rady z dnia 1 i 2 grudnia 2005 w sprawie zasad rozpoznania i 
wyznaczenia europejskiej infrastruktury krytycznej,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Transportu i Turystyki (A6-0000/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez 
Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej 
deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeśli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego 
przez Parlament tekstu;

5. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 2 preambuły
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(2) W dniu 17 listopada 2005 r. Komisja 
przyjęła zieloną księgę w sprawie 
europejskiego programu ochrony 
infrastruktury krytycznej, w której opisano 
opcje polityczne dotyczące opracowywania 
tego programu oraz sieci ostrzegania o 
zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej 
(SOZIK). Opinie uzyskane w odpowiedzi 
na wspomnianą zieloną księgę wyraźnie 
wskazują na potrzebę ustanowienia 
wspólnotowego zbioru przepisów 
regulujących ochronę infrastruktury 
krytycznej. Uznano potrzebę zwiększenia 
zdolności w zakresie ochrony infrastruktur 
krytycznych w Europie oraz wsparcia 
działań na rzecz ograniczenia słabych stron 
takich infrastruktur. Podkreślono znaczenie 
zasady pomocniczości i dialogu 
zainteresowanych stron.

(2) W dniu 17 listopada 2005 r. Komisja 
przyjęła zieloną księgę w sprawie 
europejskiego programu ochrony 
infrastruktury krytycznej, w której opisano 
opcje polityczne dotyczące opracowywania 
tego programu oraz sieci ostrzegania o 
zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej 
(SOZIK).  Opinie uzyskane w odpowiedzi 
na wspomnianą zieloną księgę podkreślają 
możliwą wartość dodaną wspólnotowego 
zbioru przepisów regulujących ochronę 
infrastruktury krytycznej.  Uznano 
potrzebę zwiększenia zdolności w zakresie 
ochrony infrastruktur krytycznych w 
Europie oraz wsparcia działań na rzecz 
ograniczenia słabych stron takich 
infrastruktur.  Podkreślono znaczenie 
podstawowych zasad pomocniczości, 
proporcjonalności, poufności oraz 
komplementarności jak też dialogu 
zainteresowanych stron.

Uzasadnienie

Bardziej odpowiada rzeczywistości.

Poprawka 2
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 

(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.
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zabezpieczenia przed określonym 
rodzajem poważnego zagrożenia zostanie 
uznany za odpowiedni, zainteresowane 
strony powinny skoncentrować się na tych 
obszarach, gdzie ochrona nadal nie jest 
wystarczająca.

Uzasadnienie

Zbędne.

Poprawka 3
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) Ostateczna odpowiedzialność za 
ochronę infrastruktury krytycznej 
spoczywa głównie na państwach 
członkowskich i właścicielach/operatorach 
infrastruktur krytycznych.  W tym 
względzie nie powinno być zmian. Należy 
przyjąć oddolne podejście do europejskiej 
infrastruktury krytycznej (EIK), ponieważ 
krajowi operatorzy najlepiej wiedzą, co 
dzieje się w ich krajach.

Uzasadnienie

Musi być rzeczą jasną, że ostateczna odpowiedzialność spoczywa głównie na państwach 
członkowskich, a podejście wspólnotowe nie powinno pokrywać się z pracą wykonywaną 
przez państwa członkowskie.

Poprawka 4
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 miedzy innymi o 
skutki ponadgraniczne wynikające ze 
współzależności między powiązanymi ze 
sobą infrastrukturami. Tego typu 
europejskie infrastruktury krytyczne należy 
rozpoznać i wyznaczyć za pomocą 

(5) Na terenie Wspólnoty znajduje się 
szereg infrastruktur krytycznych, których 
zakłócenie lub zniszczenie dotknęłoby co 
najmniej trzy państwa członkowskie lub 
przynajmniej dwa państwa członkowskie 
inne niż to, w którym taka infrastruktura 
krytyczna jest zlokalizowana.  Chodzi 
miedzy innymi o skutki ponadgraniczne 
wynikające ze współzależności między 
powiązanymi ze sobą infrastrukturami.  
Tego typu europejskie infrastruktury 
krytyczne należy rozpoznać i wyznaczyć 
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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.

za pomocą wspólnej procedury. Potrzebę 
zwiększenia ochrony takich europejskich 
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.

Uzasadnienie

Koncepcja europejska jest uzasadniona, jeśli  narażone są  przynajmniej trzy państwa 
członkowskie lub przynajmniej dwa państwa członkowskie inne niż państwo, na którego 
obszarze znajduje się krytyczna infrastruktura.

Poprawka 5
Punkt 6 preambuły

(6) Poszczególne sektory mają własne, 
specyficzne doświadczenia, wiedzę i 
wymagania w odniesieniu do ochrony 
infrastruktury krytycznej, dlatego należy 
opracować i wdrożyć wspólnotową 
koncepcję ochrony infrastruktury 
krytycznej, biorąc pod uwagę specyfikę 
poszczególnych sektorów i dotychczasowe 
środki sektorowe, w tym środki istniejące 
już na poziomie UE, krajowym i 
regionalnym oraz obowiązujące 
właścicieli/operatorów infrastruktury 
krytycznej, transgraniczne porozumienia o 
wzajemnej pomocy. Wspólnotowa 
koncepcja musi zakładać pełne 
zaangażowanie sektora prywatnego z 
uwagi na bardzo istotny udział tego sektora 
w nadzorowaniu ryzyka, zarządzaniu 
ryzykiem, tworzeniu planów zachowania 
ciągłości działania i usuwaniu skutków 
awarii. Konieczne jest stworzenie 
wspólnego wykazu sektorów infrastruktury 
krytycznej, aby ułatwić realizację 
koncepcji indywidualnego traktowania 
poszczególnych sektorów w procesie 

(6) Poszczególne sektory mają własne, 
specyficzne doświadczenia, wiedzę i 
wymagania w odniesieniu do ochrony 
infrastruktury krytycznej, dlatego należy 
opracować i wdrożyć wspólnotową 
koncepcję ochrony infrastruktury 
krytycznej, biorąc pod uwagę specyfikę 
poszczególnych sektorów i dotychczasowe 
środki sektorowe, w tym środki istniejące 
już na poziomie UE, krajowym i 
regionalnym oraz obowiązujące 
właścicieli/operatorów infrastruktury 
krytycznej, transgraniczne porozumienia o 
wzajemnej pomocy.  Wspólnotowa 
koncepcja powinna zapewniać pełne 
zaangażowanie sektora prywatnego z 
uwagi na bardzo istotny udział tego sektora 
w nadzorowaniu ryzyka, zarządzaniu 
ryzykiem, tworzeniu planów zachowania 
ciągłości działania i usuwaniu skutków 
awarii.  Konieczne jest stworzenie 
wspólnego wykazu sektorów infrastruktury 
krytycznej, aby ułatwić realizację 
koncepcji indywidualnego traktowania 
poszczególnych sektorów w procesie 
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ochrony infrastruktury krytycznej. ochrony europejskiej infrastruktury 
krytycznej.

Uzasadnienie

Ponieważ najbardziej krytyczna infrastruktura znajduje się w rękach prywatnych i jest 
prywatnie zarządzana, koncepcja europejska powinna w pełni objąć sektor prywatny i zostać 
stworzona w oparciu o istniejące sektorowe środki bezpieczeństwa przy uwzględnieniu 
specyfiki sektorów.

Poprawka 6
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. 
Przestrzeganie istniejących sektorowych 
środków bezpieczeństwa mogłoby spełnić 
wymóg sporządzenia i uaktualnienia 
planu bezpieczeństwa operatora.

Uzasadnienie

Koncepcja europejska powinna zostać stworzona w oparciu o istniejące sektorowe środki 
bezpieczeństwa przy uwzględnieniu specyfiki sektorów. Za wszelką cenę należy uniknąć 
sprzeczności i pokrywania się zadań.

Poprawka 7
Punkt 8 preambuły

(8) Każdy właściciel/operator europejskiej 
infrastruktury krytycznej powinien 
wyznaczyć urzędnika łącznikowego ds. 
bezpieczeństwa odpowiedzialnego za 
współpracę i komunikację z odpowiednimi 
krajowymi organami ds. ochrony 
infrastruktury krytycznej.

(8) Każdy właściciel/operator europejskiej 
infrastruktury krytycznej powinien 
wyznaczyć urzędnika łącznikowego ds. 
bezpieczeństwa odpowiedzialnego za 
współpracę i komunikację z odpowiednimi 
krajowymi organami ds. ochrony 
infrastruktury krytycznej. Przestrzeganie 
istniejących sektorowych środków 
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bezpieczeństwa mogłoby spełnić wymóg 
wyznaczenia urzędnika łącznikowego ds. 
bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Koncepcja europejska powinna zostać stworzona w oparciu o istniejące sektorowe środki 
bezpieczeństwa przy uwzględnieniu specyfiki sektorów. Za wszelką cenę należy uniknąć 
sprzeczności i pokrywania się zadań.

Poprawka 8
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) Dzieki określeniu odpowiednich 
obowiązków wszystkich zainteresowanych 
stron wspólne ramy prawne mogą dać 
gwarancję spójnego wdrażania środków 
służących ochronie europejskiej 
infrastruktury krytycznej. 
Właściciele/operatorzy europejskiej 
infrastruktury krytycznej powinni uzyskać 
dostęp do najlepszych praktyk i metod w 
dziedzinie ochrony infrastruktury 
krytycznej.

Uzasadnienie

Ustęp został zredagowany zbyt ostro.

Poprawka 9
Punkt 12 preambuły

(12) Skuteczna ochrona infrastruktury 
krytycznej wymaga komunikacji, 
koordynacji i współpracy na poziomie 
krajowym i wspólnotowym. Najlepszym 
sposobem osiągnięcia tego celu jest 
wyznaczenie w każdym państwie 
członkowskim punktów kontaktowych, 
które powinny koordynować sprawy 
związane z OIK na terenie tego państwa, a 
także odpowiadać za współpracę w tym 
względzie z innymi państwami 
członkowskimi i Komisją.

(12) Skuteczna ochrona europejskiej
infrastruktury krytycznej wymaga 
komunikacji, koordynacji i współpracy na 
poziomie krajowym i wspólnotowym.  
Najlepszym sposobem osiągnięcia tego 
celu jest wyznaczenie w każdym państwie 
członkowskim punktów kontaktowych, 
które powinny koordynować sprawy 
związane z EPOIK na terenie tego 
państwa, a także odpowiadać za 
współpracę w tym względzie z innymi 
państwami członkowskimi i Komisją.
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Poprawka 10
Punkt 13 preambuły

(13) Aby możliwe było prowadzenie 
działań służących ochronie infrastruktury 
krytycznej w obszarach wymagających 
zachowania określonego stopnia poufności, 
celowe jest zawarcie w niniejszej 
dyrektywie przepisów regulujących spójną 
i bezpieczną wymianę informacji. Niektóre 
informacje dotyczące ochrony 
infrastruktury krytycznej mają taki 
charakter, że ich ujawnienie mogłoby 
naruszyć interes publiczny i spowodować 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego. Konkretne fakty dotyczące 
danego składnika infrastruktury krytycznej, 
które można by wykorzystać do 
planowania i prowadzenia działań 
mających na celu niedopuszczalne w 
skutkach uszkodzenie urządzeń 
infrastruktury krytycznej, powinny być 
zastrzeżone, a dostępu do nich należy 
udzielać jedynie w przypadkach 
koniecznych, zarówno na poziomie 
wspólnotowym, jak i krajowym.

(13) Aby możliwe było prowadzenie 
działań służących ochronie infrastruktury 
krytycznej w obszarach wymagających 
zachowania określonego stopnia poufności, 
bardzo ważne jest zawarcie w niniejszej 
dyrektywie przepisów regulujących spójną 
i bezpieczną wymianę informacji.  
Niektóre informacje dotyczące ochrony 
europejskiej infrastruktury krytycznej mają 
taki charakter, że ich ujawnienie mogłoby 
naruszyć interes publiczny i spowodować 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego. Konkretne fakty dotyczące 
danego składnika infrastruktury krytycznej, 
które można by wykorzystać do 
planowania i prowadzenia działań 
mających na celu niedopuszczalne w 
skutkach uszkodzenie urządzeń 
infrastruktury krytycznej, powinny być 
zastrzeżone, a dostępu do nich należy 
udzielać jedynie w przypadkach 
koniecznych, zarówno na poziomie 
wspólnotowym, jak i krajowym.

Uzasadnienie

Wymiana informacji w zakresie OIK jest istotnym i delikatnym elementem prac nad EPOIK. 

Poprawka 11
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 

(14) Wymiana informacji dotyczących 
europejskiej 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.  
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większe niż koszty, jakie się z tym wiążą.
Należy zatem zachęcać do wymiany 
informacji dotyczących ochrony 
infrastruktury krytycznej.

Uzasadnienie

Niewłaściwe.

Poprawka 12
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 działają już 
odpowiednie mechanizmy wspólnotowe, 
należy nadal z nich korzystać i traktować 
jako wkład w ogólny proces wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Za wszelką cenę 
należy uniknąć sprzeczności lub 
nakładania się na siebie różnych ustaw i 
przepisów.

Uzasadnienie

Należy maksymalnie ograniczyć obciążenia administracyjne.

Poprawka 13
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 

(17) Państwa członkowskie w niektórych 
przypadkach 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 
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proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tych celów.

Traktatu.  Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tych celów. 

Uzasadnienie

Ustęp został zredagowany zbyt ostro.

Poprawka 14
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 trzy
państwa członkowskie lub co najmniej na 
dwa państwa 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;

Uzasadnienie

Koncepcja europejska jest uzasadniona, jeśli  narażone są  przynajmniej trzy państwa 
członkowskie lub przynajmniej dwa państwa członkowskie inne niż państwo, na którego 
obszarze znajduje się krytyczna infrastruktura.

Poprawka 15
Artykuł 3 ustęp 1

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. 1. Przekrojowe i sektorowe kryteria 
rozpoznawania europejskich infrastruktur 
krytycznych tworzy się na podstawie 
istniejących kryteriów ochrony i
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.

Kryteria przekrojowe, które mają 
zastosowanie horyzontalne do wszystkich 
sektorów infrastruktury krytycznej, 
opracowuje się, biorąc pod uwagę rozmiar 

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

uwagę rozmiar strat wynikłych z 
zakłócenia lub zniszczenia danej 
infrastruktury.  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 w 
oparciu o istniejące sektorowe środki 
ochrony dla sektorów priorytetowych, 
uwzględniając cechy charakterystyczne 
poszczególnych sektorów infrastruktury 
krytycznej i włączając do udziału wszystkie
zainteresowane strony, ponieważ sektory 
dysponują odpowiednim doświadczeniem, 
umiejętnościami i znają wymogi ochrony 
ich krytycznej infrastruktury. Kryteria 
takie przyjmuje się dla każdego sektora 
priorytetowego najpóźniej rok po 
wytypowaniu danego sektora jako 
priorytetowy.
Tam gdzie istnieją mechanizmy 
wspólnotowe, wykorzystuje się je nadal. 
Za wszelką cenę unika się sprzeczności 
lub nakładania się na siebie różnych 
ustaw i przepisów.

Uzasadnienie

Koncepcja europejska powinna zostać stworzona w oparciu o istniejące sektorowe środki 
bezpieczeństwa przy uwzględnieniu specyfiki sektorów. Za wszelką cenę należy uniknąć 
sprzeczności i  pokrywania się środków.

Poprawka 16
Artykuł 3 ustęp 2 akapit pierwszy

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

2. Sektory priorytetowe, o których mowa w 
kontekście opracowania kryteriów 
przewidzianych w ust. 1, wyznacza się co 
roku spośród wymienionych w załączniku 
1, zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 11 ust. 3.

Uzasadnienie

Dodatkowe zabezpieczenie.
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Poprawka 17
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.

3. Każde państwo członkowskie 
rozpoznaje europejskie potencjalne
infrastruktury krytyczne zlokalizowane na 
swoim terytorium – a także potencjalne 
europejskie 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.

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

Poprawka 18
Artykuł 4 ustęp 2 akapit pierwszy

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

2. Wykaz infrastruktur krytycznych 
wyznaczonych jako europejskie 
infrastruktury krytyczne przyjmuje Rada.

Uzasadnienie

Wyłączną i zasadniczą odpowiedzialność ponoszą państwa członkowskie.

Poprawka 19
Artykuł 5 ustęp 1

1. Każde państwo członkowskie nakłada na 
właścicieli/operatorów wszystkich 
europejskich infrastruktur krytycznych 
znajdujących się na jego terytorium 
obowiązek stworzenia i uaktualniania 
planu bezpieczeństwa infrastruktury oraz 
dokonywania przeglądu takiego planu co 
najmniej raz na dwa lata.

1. Każde państwo członkowskie nakłada na 
właścicieli/operatorów wszystkich 
europejskich infrastruktur krytycznych 
znajdujących się na jego terytorium 
obowiązek stworzenia i uaktualniania 
planu bezpieczeństwa infrastruktury oraz 
dokonywania przeglądu takiego planu co 
najmniej raz na dwa lata. Zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 3, 
sporządza się listę istniejących środków 
ochrony odnoszących się do określonych 
sektorów wymienionych w zał. I. 
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Zastosowanie co najmniej jednego z 
wymienionych środków ochrony spełnia 
wymóg sporządzenia i aktualizacji planu 
bezpieczeństwa infrastruktury.

Uzasadnienie

Za wszelką cenę należy uniknąć sprzeczności pomiędzy istniejącymi środkami i ich 
pokrywania się.

Poprawka 20
Artykuł 5 ustęp 2 akapit drugi

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.

skreślony

Uzasadnienie

Za wszelką cenę należy uniknąć sprzeczności pomiędzy istniejącymi środkami i ich 
pokrywania się.

Poprawka 21
Artykuł 5 ustęp 3

3. 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.

3. Nie później niż rok od daty wyznaczenia 
danej infrastruktury krytycznej jako 
europejska infrastruktura krytyczna jej 
właściciel/operator przedkłada w 
odpowiednim punkcie kontaktowym OIK
plan bezpieczeństwa infrastruktury. 

Jeśli przyjęto wymogi sektorowe dotyczące 
planu bezpieczeństwa infrastruktury w 
oparciu o przepisy ust. 2, plan taki należy 
przedłożyć odpowiedniemu organowi 
państwa członkowskiego nie później niż 
rok od daty przyjęcia takich wymogów 
sektorowych.

Jeśli przyjęto wymogi sektorowe dotyczące 
planu bezpieczeństwa infrastruktury w 
oparciu o przepisy ust. 2, plan taki należy 
przedłożyć w odpowiednim punkcie 
kontaktowym OIK nie później niż rok od 
daty przyjęcia takich wymogów 
sektorowych.
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Uzasadnienie

Zasada punktu wyłącznego kontaktu.

Poprawka 22
Artykuł 5 ustęp 5

5. Wykonanie przepisów dyrektywy 
2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie wzmocnienia ochrony portów 
uznaje się za równoznaczne ze 
spełnieniem wymogu opracowania planu 
bezpieczeństwa infrastruktury.

skreślony

Uzasadnienie

Wymienienie jednego wyklucza pozostałe. Patrz: proponowane uzupełnienie ust. 1.

Poprawka 23
Artykuł 6 ustęp 1

1. Każde państwo członkowskie nakłada na 
właścicieli/operatorów europejskich 
infrastruktur krytycznych zlokalizowanych 
na swoim terytorium obowiązek 
wyznaczenia urzędnika łącznikowego ds. 
bezpieczeństwa działającego jako skrzynka 
kontaktowa w sprawach bezpieczeństwa 
dla właścicieli/operatorów infrastruktury i 
właściwych organów ds. ochrony 
infrastruktury krytycznej w państwach 
członkowskich. Urzędnika łącznikowego 
ds. bezpieczeństwa wyznacza się 
najpóźniej rok od daty wyznaczenia danej 
infrastruktury krytycznej jako europejska 
infrastruktura krytyczna.

1. Każde państwo członkowskie nakłada na 
właścicieli/operatorów europejskich 
infrastruktur krytycznych zlokalizowanych 
na swoim terytorium obowiązek 
wyznaczenia urzędnika łącznikowego ds. 
bezpieczeństwa działającego jako skrzynka 
kontaktowa w sprawach bezpieczeństwa 
dla właścicieli/operatorów infrastruktury i 
punktu kontaktowego  OIK w państwach 
członkowskich.  Urzędnika łącznikowego 
ds. bezpieczeństwa wyznacza się 
najpóźniej rok od daty wyznaczenia danej 
infrastruktury krytycznej jako europejska 
infrastruktura krytyczna. Zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 3, 
sporządza się listę istniejących środków 
ochrony odnoszących się do określonych 
sektorów wymienionych w zał. I. 
Zastosowanie co najmniej jednego z 
wymienionych środków ochrony spełnia 
wymóg wyznaczenia urzędnika 
łącznikowego ds. bezpieczeństwa.
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Uzasadnienie

Za wszelką cenę należy uniknąć sprzeczności pomiędzy istniejącymi środkami i ich 
pokrywania się.

Poprawka 24
Artykuł 6 ustęp 2

2. Każde państwo członkowskie przekazuje 
urzędnikowi łącznikowemu ds. 
bezpieczeństwa istotne informacje 
dotyczące rozpoznanych zagrożeń i ryzyka 
dla danej europejskiej infrastruktury 
krytycznej.

2. Każde państwo członkowskie przekazuje 
urzędnikowi łącznikowemu ds. 
bezpieczeństwa za pośrednictwem 
krajowego punktu kontaktowego OIK
istotne informacje dotyczące rozpoznanych 
zagrożeń i ryzyka dla danej europejskiej 
infrastruktury krytycznej.

Uzasadnienie

Zasada punktu wyłącznego kontaktu. Należy maksymalnie ograniczyć obciążenia 
administracyjne.

Poprawka 25
Artykuł 7 ustęp 3

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

3. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 11 ust 3., sporządza się ocenę 
sektorową w celu ustalenia, czy w 
poszczególnych sektorach europejskiej 
infrastruktury krytycznej wymagane jest 
wprowadzenie konkretnych środków 
zabezpieczających.

Uzasadnienie

Dodatkowe zabezpieczenie.

Poprawka 26
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. W przypadku uznania za niezbędne,
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. 
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Te wspólne metodologie uwzględniają już 
istniejące metodologie.

Uzasadnienie

Za wszelką cenę należy uniknąć sprzeczności pomiędzy istniejącymi środkami i ich 
pokrywania się.

Poprawka 27
Artykuł 10 ustęp 2

2. Każda osoba, która na mocy niniejszej 
dyrektywy zajmuje się przetwarzaniem 
informacji w imieniu państwa 
członkowskiego, podlega odpowiedniej 
kontroli tego państwa pod kątem 
przestrzegania zasad ochrony danych.

2. Każda osoba, która na mocy niniejszej 
dyrektywy zajmuje się przetwarzaniem 
informacji w imieniu państwa 
członkowskiego, podlega optymalnej 
kontroli tego państwa pod kątem 
przestrzegania zasad ochrony danych.

Poprawka 28
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 dbają o to, by 
informacje dotyczące ochrony europejskiej 
infrastruktury krytycznej przekazywane 
państwom członkowskim lub Komisji nie 
były wykorzystywane do celów innych niż 
ochrona europejskich infrastruktur 
krytycznych.

Poprawka 29
Artykuł 12 ustęp 1 akapit pierwszy

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 
1 lipca 2008 r. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji między 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Bardziej realne.
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UZASADNIENIE

KONTEKST GÓLNY:

W czerwcu 2004 r. Rada zleciła Komisji przygotowanie ogólnej strategii ochrony 
infrastruktury krytycznej.

Komisja wydała dnia 20 października 2004 r. komunikat w sprawie ochrony infrastruktury 
krytycznej w walce z terroryzmem, w którym zawarto propozycje usprawnienia europejskich 
systemów zapobiegania atakom terrorystycznym wymierzonym przeciwko infrastrukturze 
krytycznej (IK), a także zwiększenia gotowości i zdolności reagowania na takie ataki. 

Wnioski Rady zatytułowane "Zapobieganie, gotowość i reagowanie na ataki terrorystyczne" 
oraz  "Solidarnościowy program UE na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i atakom 
terrorystycznym" przyjęte przez Radę w grudniu 2004 r. zatwierdziły projekt Komisji 
przedłożenia Europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej (EPOIK) oraz 
utworzenia prze nią Sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (SOZIK). 

W listopadzie 2005 r. Komisja przyjęła zieloną księgę w sprawie europejskiego programu 
ochrony infrastruktury krytycznej (EPOIK), w której opisano opcje polityczne, jakie Komisja 
mogłaby zastosować przy opracowywaniu EPOIK i SOZIK.  

W grudniu 2005 r. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW) 
wezwała Komisję do przygotowania do czerwca 2006 r. wniosku legislacyjnego w sprawie 
EPOIK.  

Niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy przedstawia środki, jakie Komisja proponuje 
zastosować w dziedzinie rozpoznawania i wyznaczania europejskich infrastruktur 
krytycznych (EIK) oraz oceny potrzeb w zakresie zwiększenia ich ochrony.

Podstawę prawną tego wniosku stanowi art. 308 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską. Informację zebrano od wszystkich zainteresowanych stron.

Ponieważ istnieją już horyzontalne przepisy w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, 
celem wniosku Komisji jest stworzenie ram horyzontalnych rozpoznawania i wyznaczania 
europejskich infrastruktur krytycznych oraz oceny potrzeb w zakresie zwiększenia ich 
ochrony. 

Według wniosku Komisji jedynie wspólne ramy regulacyjne w postaci dyrektywy mogą 
zapewnić konieczną podstawę spójnego i jednolitego procesu wdrażania działań służących 
zwiększeniu ochrony EIK i wyraźnie określić zakres odpowiedzialności poszczególnych 
uczestników tego procesu.  Niewiążące, dobrowolne środki, chociaż elastyczne, nie 
stanowiłyby dostatecznie mocnego fundamentu, gdyż nie dawałyby wystarczającej jasności, 
kto za co odpowiada ani nie precyzowałyby praw i obowiązków zaangażowanych stron.
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STANOWISKO SPRAWOZDAWCY:

Sprawozdawca popiera pomysł stworzenia wspólnych ram. Faktycznie uszkodzenie lub 
zniszczenie części infrastruktury w jednym z państw członkowskich może mieć negatywny 
wpływ na szereg innych państw i na całość gospodarki. Nowe technologie (np. internet) i 
liberalizacja rynku (np. w dziedzinie dostaw elektryczności i gazu) oznaczają, że wiele 
infrastruktur stanowi część większej sieci. W tej sytuacji wartość środków ochronnych 
określa ich najsłabsze ogniwo.

Wrażliwość krytycznych infrastruktur i związana z nimi wrażliwość usług, które dostarczają, 
wymagają działania. Skuteczna ochrona wrażliwych infrastruktur krytycznych i usług 
wymaga komunikacji, koordynacji i współpracy wszystkich zainteresowanych stron na 
płaszczyźnie krajowej oraz na poziomie UE. 

Ponadto doświadczenia przeszłości mówią nam, że w przypadku ataku terrorystycznego 
głowy państw UE domagać się będą nowych propozycji w dziedzinie bezpieczeństwa w 
przeciągu czterdziestu ośmiu godzin, co obniży jakość tych wniosków. Co gorsza, mogą 
również podjąć kroki nieproporcjonalne i pozbawione przejrzystości, jak na przykład 
restrykcje odnośnie płynów na pokładach samolotów.

Dlatego też uzasadnione jest stworzenie horyzontalnych przepisów na poziomie UE, 
uwzględniających skomplikowane procesy i obszary wzajemnego oddziaływania infrastruktur 
krytycznych w wymiarze międzynarodowym.

Jednocześnie należy jednak stwierdzić, że Unia powinna wspierać, nie duplikować działania 
państw członkowskich. Należy przyjąć więc oddolne podejście, pamiętając o tym, że krajowi 
operatorzy najlepiej wiedzą, co dzieje się na ich terenie.

W świetle powyższego sprawozdawca jest zdania, że strategia wspólnotowa jest uzasadniona 
jedynie wówczas, gdy zagrożone są co najmniej trzy państwa członkowskie, lub co najmniej 
dwa państwa członkowskie poza państwem członkowskim, na którego terenie znajduje się 
krytyczna infrastruktura. 

Ważną rzeczą jest przypomnienie, że zasadnicza i ostateczna odpowiedzialność za ochronę 
infrastruktury krytycznej spoczywa na państwach członkowskich i właścicielach/operatorach 
infrastruktur krytycznych.  Sektor prywatny ma własne, specyficzne doświadczenia, wiedzę i 
wymagania w odniesieniu do ochrony infrastruktury krytycznej, dlatego też pełne włączenie 
tego sektora ma ogromne znaczenie.

Sprawozdawca chciałby ponadto podkreślić, że za wszelką cenę należy uniknąć sprzeczności 
lub nakładania się na siebie różnych ustaw i przepisów. Ewentualne przyszłe wspólne 
metodologie oceny, jeśli uznane zostaną za niezbędne,  powinny więc uwzględniać istniejące 
obecnie metodologie. Kryteria przekrojowe i sektorowe powinny więc opierać się na 
istniejących sektorowych posunięciach ochronnych i uwzględniać specyfikę poszczególnych 
sektorów infrastruktury krytycznej. Tam gdzie istnieją mechanizmy wspólnotowe, należy 
wykorzystywać się je nadal. Zastosowanie co najmniej jednego istniejącego środka 
ochronnego mogłoby spełniać wymóg stworzenia i aktualizacji planu bezpieczeństwa 
infrastruktury i/lub wymóg wyznaczenia urzędnika łącznikowego ds. bezpieczeństwa.
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Ponadto sprawozdawca jest zdania, że należy maksymalnie ograniczyć obciążenia 
administracyjne i - między innymi - przestrzegać zasady punktu wyłącznego kontaktu.
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