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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedûra (pirmasis svarstymas)
balsavusiø nariø balsø dauguma

**II Bendradarbiavimo procedûra (antrasis svarstymas)
balsavusiø nariø balsø dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visø Parlamento nariø balsø dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedûra
visø Parlamento nariø balsø dauguma, iðskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedûra (pirmasis svarstymas)
balsavusiø nariø balsø dauguma

***II Bendro sprendimo procedûra (antrasis svarstymas)
balsavusiø nariø balsø dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visø Parlamento nariø balsø dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedûra (treèiasis svarstymas)
balsavusiø nariø balsø dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedûra pasirenkama atsiþvelgiant á Komisijos pasiûlytà teisiná 
pagrindà.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisës 
akto projekto vietas, kurias siûloma taisyti rengiant galutiná tekstà (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo
(COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0787),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 
konsultacijos (C6-0053/2007),

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 1 - 2 d. Tarybos posėdžio išvadas dėl Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų programos principų,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jei Taryba 
ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 konstatuojamoji dalis

2) 2005 m. lapkričio 17 d. Komisija priėmė 
Žaliąją knygą apie Europos programą dėl 

2) 2005 m. lapkričio 17 d. Komisija priėmė 
Žaliąją knygą apie Europos programą dėl 
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ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
apsaugos, kurioje yra numatytos programos 
ir Ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų įspėjimo informacinio tinklo 
(CIWIN) sukūrimo politikos alternatyvos. 
Atsiliepimai apie žaliąją knygą aiškiai 
rodo būtinybę sukurti Bendrijos sistemą
ypatingos svarbos infrastruktūrai 
apsaugoti. Buvo pripažinta būtinybė 
padidinti ypatingos svarbos infrastruktūros 
apsaugos pajėgumą Europoje ir padėti 
sumažinti ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų pažeidžiamumą . Pabrėžta 
subsidiarumo principo ir suinteresuotųjų 
šalių dialogo svarba.

ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
apsaugos, kurioje yra numatytos programos 
ir Ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų įspėjimo informacinio tinklo 
(CIWIN) sukūrimo politikos alternatyvos. 
Atsiliepimais apie žaliąją knygą buvo 
akcentuota galima pridėtinė Bendrijos 
sistemos ypatingos svarbos infrastruktūrai 
apsaugoti, vertė. Buvo pripažinta būtinybė 
padidinti ypatingos svarbos infrastruktūros 
apsaugos pajėgumą Europoje ir padėti 
sumažinti ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų pažeidžiamumą. Pabrėžta esminių 
subsidiarumo, proporcingumo bei 
papildomumo principų ir suinteresuotųjų 
šalių dialogo svarba.

Pagrindimas

Labiau dera su tikrove.

Pakeitimas 2
3 konstatuojamoji dalis

(3) 2005 m. gruodžio mėn. Teisingumo ir 
vidaus reikalų taryba paragino Komisiją 
pateikti pasiūlymą dėl Europos programos 
dėl ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugos (EPCIP) ir nusprendė, 
kad ji turėtų būti grindžiama visoms 
pavojaus rūšims taikoma strategija, kurios 
prioritetas – pasipriešinimas terorizmo 
keliamoms grėsmėms. Pagal šią strategiją 
taikant ypatingos svarbos infrastruktūros 
apsaugos procedūras turėtų būti 
atsižvelgiama į žmogaus, technologijų 
sukeltą grėsmę ir gaivalines nelaimes, 
tačiau pirmenybė būtų teikiama terorizmo 
keliamai grėsmei. Jei nustatoma, kad 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
sektoriaus apsaugos priemonių lygis yra 
tinkamas konkrečiai didelio masto 
grėsmei, suinteresuotosios šalys dėmesį 
turėtų sutelkti į kitas grėsmes, kurių 
atžvilgiu jos vis dar yra pažeidžiamos.

(3) 2005 m. gruodžio mėn. Teisingumo ir 
vidaus reikalų taryba paragino Komisiją 
pateikti pasiūlymą dėl Europos programos 
dėl ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugos (EPCIP) ir nusprendė, 
kad ji turėtų būti grindžiama visoms 
pavojaus rūšims taikoma strategija, kurios 
prioritetas – pasipriešinimas terorizmo 
keliamoms grėsmėms. Pagal šią strategiją 
taikant ypatingos svarbos infrastruktūros 
apsaugos procedūras turėtų būti 
atsižvelgiama į žmogaus, technologijų 
sukeltą grėsmę ir gaivalines nelaimes, 
tačiau pirmenybė būtų teikiama terorizmo 
keliamai grėsmei. 
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Pagrindimas

Nereikalinga.

Pakeitimas 3
4 konstatuojamoji dalis

(4) Šiuo metu pagrindinė atsakomybė už 
ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugą 
tenka valstybėms narėms ir ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų 
savininkams ir (arba) operatoriams. Taip 
turėtų ir likti.

(4) Pagrindinė ir galutinė atsakomybė už 
ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugą 
tenka valstybėms narėms ir ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų 
savininkams ir (arba) operatoriams. 
Atsižvelgiant į tai, kad nacionalinės 
tarnybos geriausiai žino, kas vyksta jų 
šalyse, Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros (angl. ECIP) atveju 
reikėtų vadovautis principu „iš apačios į 
viršų“. 

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad pagrindinė ir galutinė atsakomybė tenka valstybėms narėms. Bendrija 
neturėtų dubliuoti valstybių narių atliekamo darbo. 

Pakeitimas 4
5 konstatuojamoji dalis

(5) Bendrijoje yra konkrečių ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų, kurių 
veiklą sutrikdžius arba kuriuos sunaikinus 
būtų pakenkta dviem ar daugiau valstybių 
narių arba kitai valstybei narei nei ta, 
kurioje tas ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektas yra. Tai gali būti 
tarpvalstybinis įvairius sektorius apimantis 
poveikis, atsiradęs dėl susijusios 
infrastruktūros objektų tarpusavio 
priklausomybės. Tokius Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektus reikėtų 
nustatyti ir jiems priskirti taikant bendrą 
tvarką. Būtinybė gerinti tokių ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugą 
turėtų būti įvertinama taikant bendrą 
sistemą. . Dvišalės valstybių narių 
bendradarbiavimo ypatingos svarbos 
infrastruktūros apsaugos srityje sistemos 

(5) Bendrijoje yra konkrečių ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų, kurių 
veiklą sutrikdžius arba kuriuos sunaikinus 
būtų pakenkta trims ar daugiau valstybių 
narių arba mažiausiai dviem valstybėms 
narėms nei tos, kuriose tas ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektas yra. Tai 
gali būti tarpvalstybinis įvairius sektorius 
apimantis poveikis, atsiradęs dėl susijusios 
infrastruktūros objektų tarpusavio 
priklausomybės. Tokius Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektus reikėtų 
nustatyti ir jiems priskirti taikant bendrą 
tvarką. Būtinybė gerinti tokių Europos
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
apsaugą turėtų būti įvertinama taikant 
bendrą sistemą. Dvišalės valstybių narių 
bendradarbiavimo ypatingos svarbos 
infrastruktūros apsaugos srityje sistemos 
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yra tinkamai sukurtos ir veiksmingos
priemonės tarpvalstybinių ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų 
problemoms spręsti. EPCIP turėtų būti 
grindžiama tokiu bendradarbiavimu

yra tinkamai sukurtos ir veiksmingos 
priemonės tarpvalstybinių ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų 
problemoms spręsti. EPCIP turėtų būti 
grindžiama tokiu bendradarbiavimu

Pagrindimas

Europos masto požiūris pateisinamas jeigu būtų pakenkta mažiausiai trims valstybėms 
narėms arba dviem valstybėms narėms nei tos, kuriose tas ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektas yra.

Pakeitimas 5
6 konstatuojamoji dalis

(6) Kadangi ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos srityje 
skirtingi sektoriai turi konkrečią patirtį, 
kompetenciją ir reikalavimus, Bendrijos 
ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos 
strategija turėtų būti kuriama ir 
įgyvendinama atsižvelgiant į sektoriaus 
ypatumus ir esamas sektoriaus priemones 
ES, nacionaliniu arba regioniniu 
lygmenimis, įskaitant, jeigu taikytina, 
tarpvalstybinius abipusės pagalbos 
susitarimus tarp jau esančių ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų savininkų ir 
(arba) operatorių. Atsižvelgiant į tai, kad 
privačiojo sektoriaus dalyvavimas 
prižiūrint ir valdant riziką, planuojant 
verslo tęstinumą ir veiklos atkūrimą po 
nelaimės yra reikšmingas, Bendrijos 
strategija reikės paskatinti visišką 
privačiojo sektoriaus dalyvavimą. Norint 
palengvinti ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos strategijos 
konkrečiuose sektoriuose įgyvendinimą, 
reikia nustatyti bendrą ypatingos svarbos 
infrastruktūros sektorių sąrašą.

(6) Kadangi ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos srityje 
skirtingi sektoriai turi konkrečią patirtį, 
kompetenciją ir reikalavimus, Bendrijos 
ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos 
strategija turėtų būti kuriama ir 
įgyvendinama atsižvelgiant į sektoriaus 
ypatumus ir esamas sektoriaus priemones 
ES, nacionaliniu arba regioniniu 
lygmenimis, įskaitant, jeigu taikytina, 
tarpvalstybinius abipusės pagalbos 
susitarimus tarp jau esančių ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų savininkų ir 
(arba) operatorių. Atsižvelgiant į tai, kad 
privačiojo sektoriaus dalyvavimas 
prižiūrint ir valdant riziką, planuojant 
verslo tęstinumą ir veiklos atkūrimą po 
nelaimės yra reikšmingas, Bendrijos 
strategija reikėtų užtikrinti visišką 
privačiojo sektoriaus dalyvavimą. Norint 
palengvinti ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos strategijos 
konkrečiuose sektoriuose įgyvendinimą, 
reikia nustatyti bendrą Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros sektorių sąrašą.

Pagrindimas

Kadangi dauguma ypatingos svarbos infrastruktūros objektų yra privati nuosavybė arba juos 
valdo privataus sektoriaus atstovai, ES, vykdydama veiklą, turėtų visapusiškai įtraukti privatų 
sektorių ir remtis sektoriuje taikomomis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į sektoriaus 
ypatumus.
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Pakeitimas 6
7 konstatuojamoji dalis

(7) Kiekvienas Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objekto savininkas ir (arba) 
operatorius parengia operatoriaus saugumo 
planą, nustatantį ypatingos svarbos turtą ir 
nurodantį atitinkamus su saugumu 
susijusius sprendimus jam apsaugoti. 
Sudarant operatoriaus saugumo planą 
reikėtų atsižvelgti į pažeidžiamumo, 
grėsmės ir rizikos vertinimus bei kitą 
susijusią valstybės narės valdžios 
institucijų pateiktą informaciją. 

(7) Kiekvienas Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objekto savininkas ir (arba) 
operatorius parengia operatoriaus saugumo 
planą, nustatantį ypatingos svarbos turtą ir 
nurodantį atitinkamus su saugumu 
susijusius sprendimus jam apsaugoti. 
Sudarant operatoriaus saugumo planą 
reikėtų atsižvelgti į pažeidžiamumo, 
grėsmės ir rizikos vertinimus bei kitą 
susijusią valstybės narės valdžios 
institucijų pateiktą informaciją. Esamų 
sektoriuje taikomų apsaugos priemonių 
laikymasis galėtų tenkinti reikalavimą 
sudaryti ir atnaujinti operatoriaus 
saugumo planą.

Pagrindimas

Bendrijos veikla turėtų remtis sektoriuje taikomomis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į 
sektoriaus ypatumus. Visais būdais reikėtų vengti veiklos tarpusavio prieštaravimo ar 
dubliavimosi.

Pakeitimas 7
8 konstatuojamoji dalis

(8) Siekiant palengvinti bendradarbiavimą 
ir ryšių palaikymą su atitinkamomis 
nacionalinėmis ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos 
institucijomis, kiekvienas Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objekto 
savininkas ir (arba) operatorius turėtų 
paskirti saugumo ryšių palaikymo 
pareigūną.

(8) Siekiant palengvinti bendradarbiavimą 
ir ryšių palaikymą su atitinkamomis 
nacionalinėmis ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos 
institucijomis, kiekvienas Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objekto 
savininkas ir (arba) operatorius turėtų 
paskirti saugumo ryšių palaikymo 
pareigūną. Esamų sektoriuje taikomų 
apsaugos priemonių laikymasis galėtų 
tenkinti reikalavimą paskirti saugumo 
ryšių palaikymo pareigūną.

Pagrindimas

Bendrijos veikla turėtų remtis sektoriuje taikomomis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į 
sektoriaus ypatumus. Visais būdais reikėtų vengti veiklos tarpusavio prieštaravimo ar 
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dubliavimosi.

Pakeitimas 8
11 konstatuojamoji dalis

(11) Tik bendra sistema gali būti reikiamu 
Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugos priemonių nuoseklaus 
įgyvendinimo pagrindu ir aiškiai apibrėžti 
visų susijusių suinteresuotųjų šalių 
atitinkamas pareigas. Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų 
savininkams ir (arba) operatoriams turėtų 
būti leidžiama pasinaudoti su ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsauga 
susijusia gerąja patirtimi ir metodikomis.

(11) Apibrėžiant visų susijusių 
suinteresuotųjų šalių atitinkamas 
pareigas, bendra sistema gali būti reikiamu 
Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugos priemonių nuoseklaus 
įgyvendinimo pagrindu. Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų 
savininkams ir (arba) operatoriams turėtų 
būti leidžiama pasinaudoti su ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsauga 
susijusia gerąja patirtimi ir metodikomis.

Pagrindimas

Pirminė konstatuojamosios dalies formuluotė yra per griežta.

Pakeitimas 9
12 konstatuojamoji dalis

(12) Veiksmingai ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugai būtinas 
ryšių palaikymas, koordinavimas ir 
bendradarbiavimas nacionaliniu ir 
Bendrijos lygmenimis. Tai geriausiai 
pasiekiama kiekvienoje valstybėje narėje 
paskyrus ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugos institucijas ryšiams, 
kurios turėtų koordinuoti ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos klausimus 
valstybės viduje ir kartu su kitomis 
valstybėmis narėmis bei Komisija.

(12) Veiksmingai Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugai 
būtinas ryšių palaikymas, koordinavimas ir 
bendradarbiavimas nacionaliniu ir 
Bendrijos lygmenimis. Tai geriausiai 
pasiekiama kiekvienoje valstybėje narėje 
paskyrus Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų (angl. ECIP) 
apsaugos institucijas ryšiams, kurios turėtų 
koordinuoti ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos klausimus 
valstybės viduje ir kartu su kitomis 
valstybėmis narėmis bei Komisija. 

Pakeitimas 10
13 konstatuojamoji dalis

(13) Norint plėtoti ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos veiklą 
tose srityse, kuriose būtinas atitinkamas 
konfidencialumas, reikia užtikrinti sklandų 

(13) Norint plėtoti Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugos 
veiklą tose srityse, kuriose būtinas 
atitinkamas konfidencialumas, reikia
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ir saugų keitimąsi informacija remiantis 
šioje direktyvoje nustatyta sistema. Tam 
tikra informacija apie ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugą yra tokio 
pobūdžio, kad ją atskleidus būtų pakenkta 
viešojo intereso apsaugai visuomenės 
saugumo atžvilgiu. Reikėtų įslaptinti 
konkrečius faktus, susijusius su ypatingos 
svarbos infrastruktūros turtu, kurie gali būti 
panaudoti planuojant ar vykdant 
nepageidaujamą poveikį ypatingos svarbos 
infrastruktūros įrenginiams sukeliančius 
veiksmus, o jais naudotis tiek Bendrijos, 
tiek valstybės narės lygmeniu leisti tik 
tiems, kuriems tai būtina.

užtikrinti sklandų ir saugų keitimąsi 
informacija remiantis šioje direktyvoje 
nustatyta sistema. Tam tikra informacija 
apie Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugą yra tokio 
pobūdžio, kad ją atskleidus būtų pakenkta 
viešojo intereso apsaugai visuomenės 
saugumo atžvilgiu. Reikėtų įslaptinti 
konkrečius faktus, susijusius su ypatingos 
svarbos infrastruktūros turtu, kurie gali būti 
panaudoti planuojant ar vykdant 
nepageidaujamą poveikį ypatingos svarbos 
infrastruktūros įrenginiams sukeliančius 
veiksmus, o jais naudotis tiek Bendrijos, 
tiek valstybės narės lygmeniu leisti tik 
tiems, kuriems tai būtina.

Pakeitimas 11
14 konstatuojamoji dalis

(14) Keitimasis informacija apie ypatingos 
svarbos infrastruktūrą turėtų vykti 
pasitikėjimą ir saugumą užtikrinančioje 
aplinkoje. Keitimuisi informacija būtini 
tokie pasitikėjimu grįsti santykiai, kad 
įmonės ir organizacijos žinotų, jog jų 
įslaptinti duomenys bus pakankamai 
apsaugoti. Siekiant paskatinti keitimąsi 
informacija, pramonės sektoriui turėtų 
būti aišku, kad su ypatingos svarbos 
infrastruktūra susijusios informacijos 
pateikimo nauda bus didesnė nei jai ir 
visuomenei plačiąja prasme tenkančios 
išlaidos. Dėl šios priežasties reikėtų 
skatinti keitimąsi informacija apie 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
apsaugą

14) Keitimasis informacija apie Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūrą turėtų 
vykti pasitikėjimą ir saugumą 
užtikrinančioje aplinkoje. Keitimuisi 
informacija būtini tokie pasitikėjimu grįsti 
santykiai, kad įmonės ir organizacijos 
žinotų, jog jų įslaptinti duomenys bus 
pakankamai apsaugoti. 

Pagrindimas

Netinkama.

Pakeitimas 12
15 konstatuojamoji dalis
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(15) Šia direktyva papildomos esamos 
sektoriaus priemonės Bendrijos lygmeniu 
ir valstybėse narėse. Ten, kur Bendrijos
mechanizmai jau taikomi, jie turėtų ir 
toliau būti taikomi, ir prisidės prie bendro 
šios direktyvos įgyvendinimo.

(15) Šia direktyva papildomos esamos 
sektoriaus priemonės Bendrijos lygmeniu 
ir valstybėse narėse. Ten, kur Bendrijos 
mechanizmai jau taikomi, jie turėtų ir 
toliau būti taikomi, ir prisidės prie bendro 
šios direktyvos įgyvendinimo. Visomis 
priemonėmis reikėtų vengti skirtingų 
teisės aktų ar nuostatų tarpusavio 
prieštaravimo ar dubliavimosi.

Pagrindimas

Administracinės kliūtys turėtų būti kaip įmanoma mažesnės.

Pakeitimas 13
17 konstatuojamoji dalis

(17) Kadangi šios direktyvos tikslų, būtent 
sukurti Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų nustatymo ir 
priskyrimo jiems tvarką bei bendrą 
būtinybės gerinti tokių infrastruktūros 
objektų apsaugą vertinimo strategiją, 
valstybės narės negali veiksmingai 
įgyvendinti ir todėl dėl veiksmų masto juos 
galima geriau įgyvendinti Bendrijos 
lygmeniu, Bendrija gali priimti priemones 
remdamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu 
subsidiarumo principu. Remiantis tame 
straipsnyje nustatytu proporcingumo 
principu, ši direktyva neapima daugiau nei 
būtina šiems tikslams pasiekti.

(17) Kadangi šios direktyvos tikslų, būtent 
sukurti Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų nustatymo ir 
priskyrimo jiems tvarką bei bendrą 
būtinybės gerinti tokių infrastruktūros 
objektų apsaugą vertinimo strategiją, 
valstybės narės negali visada veiksmingai 
įgyvendinti ir todėl dėl veiksmų masto juos 
galima geriau įgyvendinti Bendrijos 
lygmeniu, Bendrija gali priimti priemones 
remdamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu 
subsidiarumo principu. Remiantis tame 
straipsnyje nustatytu proporcingumo 
principu, ši direktyva neapima daugiau nei 
būtina šiems tikslams pasiekti. 

Pagrindimas
Pirminė konstatuojamosios dalies formuluotė yra per griežta.

Pakeitimas 14
2 straipsnio b punktas

b) Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektai – tai ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektai, kurių 
veiklą sutrikdžius arba kuriuos sunaikinus 
būtų rimtai pakenkta dviem ar daugiau 
valstybių narių arba vienai valstybei narei,
jei ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektas yra kitoje valstybėje narėje. Tai 

Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektai – tai ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektai, kurių veiklą 
sutrikdžius arba kuriuos sunaikinus būtų 
rimtai pakenkta trims ar daugiau valstybių 
narių arba mažiausiai dviem valstybėms 
narėms, jei ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektas yra kitoje 
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apima poveikį dėl įvairių sektorių 
priklausomybės nuo kitų rūšių 
infrastruktūros objektų.

valstybėje narėje. Tai apima poveikį dėl 
įvairių sektorių priklausomybės nuo kitų 
rūšių infrastruktūros objektų.

Pagrindimas

Europos masto požiūris pateisinamas jeigu būtų pakenkta mažiausiai trims valstybėms 
narėms arba dviem valstybėms narėms nei tos, kuriose tas ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektas yra.

Pakeitimas 15
3 straipsnio 1 dalis

1. Bendri ir sektoriams skirti kriterijai 
Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektams nustatyti priimami 11 straipsnio 
3 dalyje nustatyta tvarka. Juos iš dalies 
pakeisti galima 11 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka.

1. Bendri ir sektoriams skirti kriterijai 
Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektams nustatyti grindžiami esamais 
apsaugos kriterijais ir priimami 11 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Juos iš 
dalies pakeisti galima 11 straipsnio 3 
dalyje nustatyta tvarka.

Visiems ypatingos svarbos infrastruktūros 
sektoriams horizontaliai taikomi bendri 
kriterijai nustatomi atsižvelgiant į 
konkrečiam infrastruktūros objektui 
daromo jo veiklą trikdančio ar jį
naikinančio poveikio rimtumą. Jie 
vėliausiai priimami [praėjus vieneriems
metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo].

Visiems Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros sektoriams horizontaliai 
taikomi bendri kriterijai nustatomi
atsižvelgiant į konkrečiam infrastruktūros 
objektui daromo jo veiklą trikdančio ar jį 
naikinančio poveikio rimtumą. Jie 
vėliausiai priimami [praėjus vieniems
metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo].

Sektoriams skirti kriterijai nustatomi 
prioritetiniams sektoriams atsižvelgiant į 
atskirų ypatingos svarbos infrastruktūros 
sektorių ypatumus ir dalyvaujant, jei 
tinkama, atitinkamoms suinteresuotosioms 
šalims. Jie priimami kiekvienam 
prioritetiniam sektoriui vėliausiai praėjus 
vieneriems metams nuo priskyrimo prie 
prioritetinio sektoriaus.

Sektoriams skirti kriterijai nustatomi 
prioritetiniams sektoriams ir grindžiami 
esamomis sektoriuje taikomomis apsaugos 
priemonėmis atsižvelgiant į atskirų 
ypatingos svarbos infrastruktūros sektorių 
ypatumus ir dalyvaujant visoms
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims,
nes sektorių atstovai turi konkrečios
patirties ir kompetencijos bei žino 
reikalavimus, susijusius su savo ypatingos 
svarbos infrastruktūros apsauga. Jie 
priimami kiekvienam prioritetiniam 
sektoriui vėliausiai praėjus vieneriems 
metams nuo priskyrimo prie prioritetinio 
sektoriaus.
Jei Bendrijos masto priemonės jau yra 
taikomos, jos turi būti taikomos ir toliau. 
Visomis priemonėmis reikėtų vengti 
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skirtingų teisės aktų ar nuostatų 
tarpusavio prieštaravimo ar dubliavimosi.

Pagrindimas

Bendrijos veikla turėtų remtis sektoriuje taikomomis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į 
sektoriaus ypatumus. Visais būdais reikėtų vengti veiklos tarpusavio prieštaravimo ar 
dubliavimosi.

Pakeitimas 16
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

2. Prioritetinius sektorius, kurie išskiriami 
kuriant kriterijus, nustatytus šio straipsnio 
1 dalyje, kiekvienais metais nustato 
Komisija iš I priede pateikto sąrašo. 

2. Prioritetiniai sektoriai, kurie išskiriami 
kuriant kriterijus, nustatytus šio straipsnio 
1 dalyje, kiekvienais metais nustatomi iš I 
priede pateikto sąrašo, remiantis 11 
straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka.

Pagrindimas

Papildoma garantija.

Pakeitimas 17
3 straipsnio 3 dalis

3. Kiekviena valstybė narė nustato jos 
teritorijoje esančius ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus ir jai poveikį daryti 
galinčius už jos teritorijos ribų esančius 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, 
kurie atitinka pagal šio straipsnio 1 ir 2 
dalis priimtus kriterijus. 

3. Kiekviena valstybė narė nustato jos 
teritorijoje esančius potencialius Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektus 
ir jai poveikį daryti galinčius už jos 
teritorijos ribų esančius potencialius 
Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektus, kurie atitinka pagal šio straipsnio 
1 ir 2 dalis priimtus kriterijus. 

Vėliausiai per vienerius metus nuo 
atitinkamų kriterijų priėmimo kiekviena 
valstybė narė praneša Komisijai apie tokiu 
būdu nustatytus ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus, o paskui tai daro 
nuolatos. 

Vėliausiai per vienerius metus nuo 
atitinkamų kriterijų priėmimo kiekviena 
valstybė narė praneša Komisijai apie tokiu 
būdu nustatytus potencialius Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, 
o paskui tai daro nuolatos.

Pakeitimas 18
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

2. Europos ypatingos svarbos 2. Europos ypatingos svarbos 
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infrastruktūros objektams priskirtų 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
sąrašas patvirtinamas 11 straipsnio 3 
dalyje nurodyta tvarka.

infrastruktūros objektams priskirtų 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
sąrašą tvirtina valstybės narės.

Pagrindimas

Pagrindinė ir galutinė atsakomybė tenka valstybėms narėms.

Pakeitimas 19
5 straipsnio 1 dalis

1. Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad 
kiekvieno jos teritorijoje esančio Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objekto 
savininkas ir (arba) operatorius sudarytų 
bei atnaujintų operatoriaus saugumo planą 
ir bent kartą per dvejus metus jį peržiūrėtų.

1. Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad 
kiekvieno jos teritorijoje esančio Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objekto 
savininkas ir (arba) operatorius sudarytų 
bei atnaujintų operatoriaus saugumo planą 
ir bent kartą per dvejus metus jį peržiūrėtų. 
Esamų apsaugos priemonių, taikomų 
konkretiems I priede išvardytiems 
sektoriams, sąrašas tvirtinamas 
vadovaujantis 11 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta tvarka. Išvardytų apsaugos 
priemonių laikymasis tenkina reikalavimą 
sudaryti ir atnaujinti operatoriaus 
saugumo planą.

Pagrindimas

Visais būdais reikėtų vengti esamų priemonių tarpusavio prieštaravimo ar dubliavimosi.

Pakeitimas 20
5 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Komisija, veikdama pagal 11 straipsnio 2 
dalyje nurodytą tvarką, gali nuspręsti, kad 
priemonių, taikomų konkretiems I priede 
išvardytiems sektoriams, laikymasis 
tenkina reikalavimą sudaryti ir atnaujinti 
operatoriaus saugumo planą.

Išbraukta.

Pagrindimas
Visais būdais reikėtų vengti esamų priemonių tarpusavio prieštaravimo ar dubliavimosi.

Pakeitimas 21
5 straipsnio 3 dalis
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3. Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objekto savininkas ir (arba) 
operatorius per vienerius metus nuo 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
priskyrimo Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektams atitinkamai 
valstybės narės valdžios institucijai
pateikia operatoriaus saugumo planą.

3. Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objekto savininkas ir (arba) 
operatorius per vienerius metus nuo 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
priskyrimo Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektams, atitinkamai CIP 
ryšių institucijai pateikia operatoriaus 
saugumo planą. 

Kai konkrečiam sektoriui skirti 
reikalavimai dėl operatoriaus saugumo 
plano yra priimami remiantis šio straipsnio 
2 dalimi, operatoriaus saugumo planas 
atitinkamai valstybės narės institucijai
pateikiamas tik per vienerius metus nuo 
konkrečių sektoriui skirtų reikalavimų 
priėmimo.

Kai konkrečiam sektoriui skirti 
reikalavimai dėl operatoriaus saugumo 
plano yra priimami remiantis šio straipsnio 
2 dalimi, operatoriaus saugumo planas 
atitinkamai CIP ryšių institucijai 
pateikiamas tik per vienerius metus nuo 
konkrečių sektoriui skirtų reikalavimų 
priėmimo.

Pagrindimas

„Vieno langelio“ principas.

Pakeitimas 22
5 straipsnio 5 dalis

5. 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2005/65/EB dėl uostų apsaugos stiprinimo 
nustatytų reikalavimų laikymasis tenkina 
reikalavimą sudaryti operatoriaus 
saugumo planą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Paminint vieną reikalavimų rinkinį, neįtraukiami kiti. Žr. siūlomą 1 dalies papildymą. 

Pakeitimas 23
6 straipsnio 1 dalis

1. Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje 
esančių Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų savininkams ir 
(arba) operatoriams nurodo paskirti 
saugumo ryšių palaikymo pareigūną kaip 
asmenį ryšiams saugumo klausimais tarp 
infrastruktūros objekto savininko ir (arba) 
operatoriaus ir atitinkamų valstybės narės 

1. Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje 
esančių Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų savininkams ir 
(arba) operatoriams nurodo paskirti 
saugumo ryšių palaikymo pareigūną kaip 
asmenį ryšiams saugumo klausimais tarp 
infrastruktūros objekto savininko ir (arba) 
operatoriaus ir valstybės narės CIP ryšių 
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ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
apsaugos valdžios institucijų palaikyti. 
Saugumo ryšių palaikymo pareigūnas 
paskiriamas per vienerius metus nuo
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
priskyrimo Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektams.

institucijos palaikyti. Saugumo ryšių 
palaikymo pareigūnas paskiriamas per 
vienerius metus nuo ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų priskyrimo Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektams. Esamų apsaugos priemonių, 
taikomų konkretiems I priede 
išvardytiems sektoriams, sąrašas 
tvirtinamas vadovaujantis 11 straipsnio 3 
dalyje nurodyta tvarka. Esamų sektoriuje 
taikomų apsaugos priemonių laikymasis 
galėtų tenkinti reikalavimą paskirti 
saugumo ryšių palaikymo pareigūną.

Pagrindimas
Visais būdais reikėtų vengti esamų priemonių tarpusavio prieštaravimo ar dubliavimosi.

Pakeitimas 24
6 straipsnio 2 dalis

2. Kiekviena valstybė narė perduoda 
atitinkamą informaciją apie nustatytą riziką 
ir grėsmę atitinkamam Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objekto saugumo 
ryšių palaikymo pareigūnui.

2.Kiekviena valstybė narė perduoda 
atitinkamą informaciją apie nustatytą riziką 
ir grėsmę atitinkamam Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objekto saugumo 
ryšių palaikymo pareigūnui per 
nacionalinę CIP ryšių instituciją.

Pagrindimas
„Vieno langelio“ principas. Administracinės kliūtys turi būti kaip įmanoma mažesnės.

Pakeitimas 25
7 straipsnio 3 dalis

3. Komisija, atsižvelgdama į sektorius, 
įvertina, ar Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektams reikia ypatingų 
apsaugos priemonių.

3. Vadovaujantis 11 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta tvarka, atliekamas vertinimas 
atsižvelgiant į sektorius, siekiant nustatyti, 
ar Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektams reikia ypatingų 
apsaugos priemonių.

Pagrindimas

Papildoma garantija.
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Pakeitimas 26
7 straipsnio 4 dalis

4. Bendros metodikos Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektams kylančio 
pažeidžiamumo, grėsmės ir rizikos 
vertinimui atlikti gali būti kuriamos 
atsižvelgiant į sektorius pagal 11 straipsnio 
3 dalyje nurodytą tvarką.

4. Jeigu manoma, kad tai reikalinga, 
bendros metodikos Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektams kylančio 
pažeidžiamumo, grėsmės ir rizikos 
vertinimui atlikti gali būti kuriamos 
atsižvelgiant į sektorius pagal 11 straipsnio 
3 dalyje nurodytą tvarką. Tokiose bendrose 
metodikose atsižvelgiama į jau esančias 
metodikas. 

Pagrindimas
Visais būdais reikėtų vengti esamų priemonių tarpusavio prieštaravimo ar dubliavimosi.

Pakeitimas 27
10 straipsnio 2 dalis

2. Kiekvienam remiantis šia direktyva 
valstybės narės vardu su slapta informacija 
dirbančiam asmeniui ta valstybė narė 
suteikia atitinkamo apsaugos lygio 
leidimą.

2. Kiekvienam remiantis šia direktyva 
valstybės narės vardu su slapta informacija 
dirbančiam asmeniui ta valstybė narė 
suteikia optimalaus apsaugos lygio 
leidimą.

Pakeitimas 28
10 straipsnio 3 dalis

3.Valstybės narės užtikrina, kad 
valstybėms narėms arba Komisijai pateikta 
informacija apie ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugą nėra 
naudojama kitais nei ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos tikslais.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
valstybėms narėms arba Komisijai pateikta 
informacija apie Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugą 
nėra naudojama kitais nei Europos
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
apsaugos tikslais.

Pakeitimas 29
12 straipsnio 1 dalies 1 punktas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki 2007 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų 
ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

1.Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki 2008 m. liepos 1 d., įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų 
ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.
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PAGRINDINIAI FAKTAI:

2004 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos parengti bendrą ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugos strategiją.

2004 m. spalio 20 d. Komisija priėmė Komunikatą dėl ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugos kovojant su terorizmu, kuriame pateikė pasiūlymų, kaip būtų galima 
sustiprinti Europoje vykdomą teroristinių išpuolių prieš ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektus prevenciją, parengtį jiems ir reakciją į šiuos išpuolius.

Taryba 2004 m. gruodžio mėn. priimtose išvadose „Dėl teroristinių išpuolių prevencijos, 
parengties ir reagavimo“ ir „ES solidarumo programos dėl terorizmo grėsmės ir išpuolių 
padarinių“ pritarė Komisijos ketinimui pasiūlyti Europos programą dėl ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos (angl. EPCIP) ir sutiko, kad Komisija sukurtų Ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų įspėjimo informacinį tinklą (angl. CIWIN). 

2005 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė Žaliąją knygą apie Europos programą dėl ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugos (angl. EPCIP), kurioje yra numatytos politikos 
alternatyvos, kaip Komisija galėtų sukurti EPCIP ir CIWIN. 

2005 m. gruodžio mėn. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba paragino Komisiją iki 2006 m. 
birželio mėn. pateikti pasiūlymą dėl Europos programos dėl ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugos.

Šiame direktyvos pasiūlyme nurodomos Komisijos siūlomos Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems priemonės bei pateikiamas būtinybės 
gerinti jų apsaugą vertinimas.

Pasiūlymo teisinis pagrindas – Europos bendrijos steigimo sutarties 308 straipsnis. 
Informacija buvo gauta iš visų susijusių suinteresuotųjų šalių.

Kadangi šiuo metu ES nėra jokios horizontaliosios ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
apsaugos sistemos, Komisijos siūlymu siekiama sukurti horizontaliąją Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą 
vertinimo sistemą. 

Komisijos siūlymu, Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos stiprinimo 
priemonių nuoseklaus ir vienodo įgyvendinimo būtinu pagrindu gali būti tik bendra sistema ir 
aiškiai nustatytos atitinkamų su Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektais susijusių 
suinteresuotųjų šalių pareigos. Nors ir lanksčios, tačiau neprivalomos ir savanoriškai taikomos 
priemonės neužtikrins reikiamo tvirto pagrindo bei pakankamo aiškumo dėl to, kas kokių 
veiksmų imasi, ir nepadės nustatyti su Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektais 
susijusių suinteresuotųjų šalių teisių ir pareigų.
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PRANEŠĖJOS POZICIJA:

Pranešėja pritaria sumanymui sukurti bendrą sistemą. Vienos valstybės narės infrastruktūros 
objekto veiklos sutrikdymas ar jo sunaikinimas gali padaryti neigiamą poveikį kelioms kitoms 
valstybėms narėms ir apskritai Europos ekonomikai. Naujosios technologijos (pvz., 
internetas) ir rinkos liberalizavimas (pvz., elektros ir dujų tiekimo sektoriuje) reiškia, jog 
didelė infrastruktūros dalis yra didesnio tinklo dalis. Tokiu atveju apsaugos priemonės tėra 
veiksmingos tiek, kiek nepažeidžiama jų silpniausia grandis.

Atsižvelgiant į ypatingos svarbos objektų ir jų teikiamų paslaugų pažeidžiamumą, reikia 
veikti. Veiksmingai pažeidžiamų ypatingos saugos objektų apsaugai būtinas ryšių palaikymas, 
koordinavimas ir bendradarbiavimas nacionaliniu ir ES lygmenimis įtraukiant visas 
susijusias suinteresuotąsias šalis. 

Be to, praeities patirtis rodo, kad įvykus terorizmo išpuoliui ES šalių vadovai reikalauja per 
keturiasdešimt aštuonias valandas pateikti pasiūlymus dėl ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų saugumo – taip pablogėja galimų pasiūlymų kokybė. Dar blogiau, jie siūlo 
neproporcingas ir neskaidrias priemones, pvz., riboti skysčių įsinešimą į lėktuvų saloną.

Horizontaliųjų nuostatų, kuriose būtų atsižvelgta į procesų kompleksiškumą ir tarptautinės 
reikšmės ypatingos svarbos infrastruktūros objektų sąsajas, sukūrimas ES lygmeniu yra 
pagrįstas rūpestis.

Reikėtų pripažinti, kad ES turėtų remti valstybių narių darbą, o ne jį dubliuoti. Reikėtų 
vadovautis priešingu požiūriu – šalių tarnybos geriausiai žino, kad vyksta jų šalyse.

Pranešėja mano, kad Bendrijos strategija pasiteisintų tik tuo atveju, jei būtų pakenkta bent 
trims valstybėms narėms arba bent dviem valstybės narėms, kuriose nėra ypatingos svarbos 
objektų. 

Jos nuomone, svarbu atleisti nuo atsakomybės už ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
apsaugą valstybių narių ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų savininkus ir 
operatorius. Kadangi privatusis sektorius turi skirtingos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų saugojimo patirties ir kompetencijos bei kelia skirtingus reikalavimus, svarbu į šį 
darbą įtraukti ir privatųjį sektorių.

Be to, pranešėja norėtų pabrėžti, kad visomis išgalėmis reikėtų stengtis išvengti teisės aktų ir 
nuostatų dubliavimo ar prieštaravimo. Todėl būsimos metodikos, jei bus nuspręsta, kad tokių 
reikia, turėtų būti kuriamos atsižvelgiant į esamas metodikas. Bendri ir sektoriams skirti 
kriterijai turėtų būti nustatomi remiantis esamomis sektorių apsaugos priemonėmis, 
atsižvelgiant į tam tikrų ypatingos svarbos sektorių savybes. Kur Bendrijos mechanizmai jau 
yra taikomi, reikėtų tęsti jų naudojimą. Esamos vienos ar kelių apsaugos priemonių 
laikymasis galėtų tenkinti reikalavimą sudaryti ir atnaujinti operatoriaus saugumo planą 
ir / ar reikalavimą paskirti saugumo ryšių palaikymo pareigūną.
Galiausiai pranešėja mano, kad administracinė našta turėtų būti sumažinta iki minimumo ir, 
be kitų principų, turėtų būti laikomasi „vienos stotelės“ principo.


