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Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 30
Název

Směrnice Rady o určování a označování 
evropské kritické infrastruktury a o 
posouzení potřeby zvýšit její ochranu

Směrnice Rady o určování a označování 
prioritních odvětví s kritickými evropskými 
infrastrukturami a o posouzení potřeby 
zvýšit jejich ochranu

Or. de
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Odůvodnění

Členské státy by neměly být nuceny oznámit Komisi své konkrétní kritické infrastruktury. To 
by odporovalo národním bezpečnostním zájmům. Evropský seznam kritických infrastruktur 
nesmí v této vázané formě existovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 5a (nový)

– s odkazem na doporučení Evropského 
parlamentu Evropské radě a Radě o 
ochraně kritických infrastruktur v rámci 
boje proti terorismu ze dne 7. června 20051,
________________________________
1 Úř. věst. C 124 E, 25.5.2006, s. 250.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 3

(3) V prosinci 2005 Rada ve složení pro 
spravedlnost a vnitřní věci vyzvala Komisi, 
aby vytvořila návrh na založení Evropského 
programu na ochranu kritické infrastruktury 
(dále jen „EPCIP“), a rozhodla, že by měl 
být postaven na přístupu zohlednění všech 
nebezpečí, přičemž boj proti ohrožení 
terorismem by byl prioritou. V rámci tohoto 
přístupu by měly být v postupu ochrany 
kritické infrastruktury zohledněny hrozby 
způsobené člověkem, technologické hrozby 
a přírodní katastrofy, ale prioritou by měla 
být hrozba terorismu. Pokud je úroveň 
ochranných opatření proti některé vysoce 
nebezpečné hrozbě u některého odvětví 
kritické infrastruktury přiměřená, měly by se 
zúčastněné subjekty zaměřit na hrozby, vůči 
nimž je dané odvětví stále zranitelné.

(3) V prosinci 2005 Rada ve složení pro 
spravedlnost a vnitřní věci vyzvala Komisi, 
aby vytvořila návrh na založení Evropského 
programu na ochranu kritické infrastruktury 
(dále jen „EPCIP“), a rozhodla, že by měl 
být postaven na přístupu zohlednění všech 
nebezpečí, přičemž boj proti ohrožení 
terorismem by byl prioritou. V rámci tohoto 
přístupu by měly být v postupu ochrany 
kritické infrastruktury zohledněny hrozby 
způsobené člověkem, technologické hrozby 
a přírodní katastrofy, přičemž je třeba 
zaznamenat také strukturálně podmíněné 
hrozby. Prioritou by však měla být hrozba 
terorismu. Pokud je úroveň ochranných 
opatření proti některé vysoce nebezpečné 
hrozbě u některého odvětví kritické 
infrastruktury přiměřená, měly by se 
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zúčastněné subjekty zaměřit na hrozby, vůči 
nimž je dané odvětví stále zranitelné.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 4

(4) Přímou odpovědnost za ochranu 
kritických infrastruktur v současnosti nesou 
členské státy a vlastníci či provozovatelé 
kritických infrastruktur. To by se nemělo 
měnit.

(4) Přímou odpovědnost za ochranu 
kritických infrastruktur v současnosti nesou 
členské státy a vlastníci či provozovatelé 
kritických infrastruktur. Členské státy by 
měly i nadále nést konečnou odpovědnost 
za opatření na ochranu kritických 
infrastruktur v rámci svého území.

Or. de

Odůvodnění

Úkolem členských států je zajišťovat ochranu kritických infrastruktur uvnitř svých státních 
hranic a v zájmu národní bezpečnosti to také musí zůstat úkolem členských států. Na úrovni 
EU je možné pouze poskytovat podporu při ochraně těchto infrastruktur a umožnit sdílení 
osvědčených postupů. Všechno ostatní by pro členské státy představovalo bezpečnostní riziko.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Ochrana kritických infrastruktur má 
podstatný význam pro vnitřní bezpečnost 
v Evropské Unii a blaho jejích občanů. 
Zničení nebo narušení určitých 
infrastruktur může nakonec zničit lidské 
životy, životní prostředí a majetek a také 
trvale narušit důvěru veřejnosti ve státní 
ochranu a péči.

Or. de
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Odůvodnění

Je třeba zdůraznit dopad narušení nebo zničení určitých infrastruktur. Teprve možné důsledky 
nebo zamezení těmto důsledkům ospravedlňují předpisy obsažené v návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 5

(5) Ve Společenství existuje několik 
kritických infrastruktur, jejichž narušení 
nebo zničení by postihlo dva či více 
členských států nebo jeden členský stát, 
jehož kritická infrastruktura je umístěna 
v jiném členském státě. Sem mohou spadat 
přeshraniční účinky napříč odvětvími 
způsobené vzájemnými závislostmi mezi 
propojenými infrastrukturami. Takové 
evropské kritické infrastruktury by měly být 
určeny a označeny prostřednictvím 
společného postupu. Potřeba zvýšit ochranu 
těchto kritických infrastruktur by měla být
posouzena podle společného rámce. 
Dvoustranné systémy spolupráce mezi 
členskými státy na poli ochrany kritické 
infrastruktury tvoří dobře zavedený a účinný 
prostředek nakládání s přeshraniční kritickou 
infrastrukturou. EPCIP by měl být postaven 
na této spolupráci.

(5) Ve Společenství existuje několik 
kritických infrastruktur, jejichž narušení 
nebo zničení by postihlo tři či více 
členských států nebo dva jiné členské státy, 
jejichž kritická infrastruktura je umístěna 
v jiném členském státě. Sem mohou spadat 
přeshraniční účinky napříč odvětvími 
způsobené vzájemnými závislostmi mezi 
propojenými infrastrukturami. Takové 
evropské kritické infrastruktury by měly být 
určeny a označeny prostřednictvím 
společného postupu. Na základě společných 
kritérií by měl být vypracován seznam 
prioritních odvětví s kritickými evropskými 
infrastrukturami. Na ochranu těchto 
kritických infrastruktur by měl být stanoven 
společný rámec, který členským státům 
umožní snížit nebezpečí pro kritické 
infrastruktury na jejich území pomocí 
vhodných opatření. Dvoustranné systémy 
spolupráce mezi členskými státy na poli 
ochrany kritické infrastruktury tvoří dobře 
zavedený a účinný prostředek nakládání 
s přeshraniční kritickou infrastrukturou. 
EPCIP by měl být postaven na této 
spolupráci.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by neměly být nuceny oznámit Komisi své konkrétní kritické infrastruktury, 
nýbrž by měly být pouze povinny sdělit Komisi svá prioritní odvětví. Komise by měla 
informace získané od členských států sloučit, aby umožnila výměnu zkušeností na tomto 
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základě. Takto se vytvoří rámec pro důvěru mezi dotčenými stranami, přičemž podstatné 
bezpečnostní informace zůstanou ve členském státě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 7

(7) Všichni vlastníci či provozovatelé 
evropské kritické infrastruktury by si měli 
vytvořit operační plán pro bezpečnost, 
v němž by se identifikoval jejich kritický 
majetek a zavedla se příslušná bezpečnostní 
řešení na jeho ochranu. Operační plán 
pro bezpečnost by měl zohledňovat 
posouzení zranitelnosti, hrozby a rizika 
i další příslušné informace poskytnuté 
orgány členských států. 

(7) Všichni vlastníci či provozovatelé 
evropské kritické infrastruktury by si měli 
vytvořit operační plán pro bezpečnost, 
v němž by se identifikoval jejich kritický 
majetek a zavedla se příslušná bezpečnostní 
řešení na jeho ochranu. Operační plán 
pro bezpečnost by měl zohledňovat 
posouzení zranitelnosti, hrozby a rizika 
i další příslušné informace poskytnuté 
orgány členských států. Tyto operační plány 
pro bezpečnost by měly být předány 
příslušným orgánům členských států. 
V pravomoci členských států je rozhodnout, 
zda a které informace na základě 
operačních plánů pro bezpečnost předají 
dále.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba stanovit, že členské státy nebudou na základě této směrnice nuceny předávat
podrobnosti svých operačních plánů pro bezpečnost. Závazné předávání těchto operačních 
plánů pro bezpečnost Komisi a/nebo dalším členským státům by mohlo způsobit vznik 
bezpečnostního rizika. Povinnost tedy nesmí být stanovena, členským státům by však mělo být 
umožněno předávání těchto informací.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 37
Bod odůvodnění 10

(10) S cílem umožnit zlepšení ochrany 
evropských kritických infrastruktur by se 

(10) S cílem umožnit zlepšení ochrany 
evropských kritických infrastruktur by se 
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měly vyvinout společné metodiky pro 
určování a klasifikaci zranitelnosti, hrozeb a 
rizik pro majetek infrastruktury.

měly vyvinout společné metodiky pro 
určování a klasifikaci hrozeb a rizik a 
strukturální zranitelnosti, hrozeb a rizik pro 
majetek infrastruktury.

Or. de

Odůvodnění

Nezbytné upřesnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 38
Bod odůvodnění 11

(11) Pouze společný rámec může poskytnout 
potřebný základ pro soudržné provedení 
opatření na ochranu evropské kritické 
infrastruktury a jasně definovat příslušnou 
odpovědnost všech zúčastněných subjektů. 
Vlastníkům či provozovatelům evropské 
kritické infrastruktury by měl být umožněn 
přístup k osvědčeným postupům 
a metodikám týkajícím se ochrany kritické 
infrastruktury.

(11) Pouze společný rámec může poskytnout
potřebný základ pro soudržné provedení 
opatření na ochranu evropské kritické 
infrastruktury a jasně definovat příslušnou 
odpovědnost všech zúčastněných subjektů. 
Členským státům a vlastníkům či 
provozovatelům evropské kritické 
infrastruktury by měl být umožněn přístup 
k osvědčeným postupům a metodikám 
týkajícím se ochrany kritické infrastruktury.

Or. de

Odůvodnění

I členské státy mají zájem o sdílení osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 39
Bod odůvodnění 14

(14) Sdílení informací týkajících se ochrany 
kritické infrastruktury by se mělo odehrávat 
v důvěrném a bezpečném prostředí. Sdílení 
informací vyžaduje důvěryhodný vztah, aby 
společnosti a organizace věděly, že jejich 
citlivé údaje budou dostatečně chráněny. Pro 

(14) Sdílení informací týkajících se ochrany 
kritické infrastruktury by se mělo odehrávat 
v důvěrném a bezpečném prostředí. Sdílení 
informací vyžaduje důvěryhodný vztah, aby 
společnosti a organizace věděly, že jejich 
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povzbuzení sdílení informací by mělo být 
podnikům vyjasněno, že výhody poskytnutí 
informací týkajících se kritické 
infrastruktury převažují nad náklady 
vzniklými podnikům i společnosti obecně. 
Výměna informací ohledně ochrany 
kritické infrastruktury by se tedy měla 
podporovat.

citlivé údaje budou dostatečně chráněny. 

Or. de

Odůvodnění

Dodržování principu subsidiarity.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 40
Bod odůvodnění 15

(15) Tato směrnice doplňuje stávající 
odvětvová opatření na úrovni Společenství 
a členských států. Tam, kde jsou již 
mechanismy Společenství zavedeny, by 
měly být nadále využívány a budou přispívat 
k zajištění celkového provádění této 
směrnice.

(15) Tato směrnice doplňuje stávající 
odvětvová opatření na úrovni Společenství 
a členských států. Tam, kde jsou již
mechanismy a právní předpisy Společenství 
zavedeny, by měly být prováděny a 
používány, a budou přispívat ke zlepšení 
veřejné bezpečnosti. Přitom je třeba 
zabránit zdvojování a nesouladům s touto 
směrnicí a také vzniku dodatečných 
nákladů bez dodatečného zvýšení 
bezpečnosti.

Or. de

Odůvodnění

Nejde jen o provádění této směrnice. Cílem musí být především přínos pro veřejnou 
bezpečnost. Dodatek o zamezení zdvojování a nesouladům by měl zajistit požadovaný účinek 
předpisů. Je tedy nezbytný koherentní a účinný systém, jehož části si vzájemně neodporují. 
Kromě toho je třeba zabránit zbytečnému byrokratického zatížení bez zvýšení bezpečnosti.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 17

(17) Vzhledem k tomu, že cílů této 
směrnice, totiž vytvoření postupu pro 
určování a označování evropských 
kritických infrastruktur a společného 
přístupu k posouzení potřeby zvýšit ochranu 
těchto infrastruktur, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, a 
z důvodů rozsahu a účinků opatření jich tedy
může být lépe dosaženo na úrovni 
Společenství, může Společenství přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity, 
jak je stanovena v článku 5 Smlouvy. 
V souladu se zásadou proporcionality, jak 
je stanovena v uvedeném článku, tato 
směrnice nepřekračuje rámec toho, co je 
pro dosažení těchto cílů nezbytné.

(17) Vzhledem k tomu, že cílů této 
směrnice, totiž vytvoření postupu pro 
určování a označování prioritních odvětví 
s evropskými kritickými infrastrukturami
a společného přístupu k posouzení potřeby 
zvýšit ochranu těchto infrastruktur, z důvodů 
rozsahu a účinků opatření může být lépe 
dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření. Vzhledem 
k proporcionalitě je třeba zohlednit 
především únosnost pro vlastníky či 
provozovatele a členské státy.

Or. de

Odůvodnění

Zásada proporcionality je významná zásada, jejíž existenci je třeba potvrdit, aby měla 
směrnice oprávnění. Přitom je významným aspektem zásady proporcionality to, aby byly 
náklady pro vlastníky či provozovatele a také pro členské státy přiměřené a únosné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 42
Článek 1

Touto směrnicí se zavádí postup pro 
určování a označování evropských 
kritických infrastruktur a společný přístup 
k posouzení potřeby zvýšit ochranu těchto 
infrastruktur.

Touto směrnicí se zavádí postup pro 
určování a označování prioritních odvětví 
s evropskými kritickými infrastrukturami a 
společný přístup k posouzení potřeby zvýšit 
ochranu těchto infrastruktur.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by neměly být nuceny oznámit Komisi své konkrétní kritické infrastruktury. To 
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by odporovalo národním bezpečnostním zájmům. Evropský seznam kritických infrastruktur 
nesmí v této vázané formě existovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 43
Čl. 2 písm. b)

b) „evropskou kritickou infrastrukturou“ 
kritická infrastruktura, jejíž narušení nebo 
zničení by mělo vážný dopad na dva či více 
členských států nebo na jeden členský stát, 
je-li kritická infrastruktura umístěna v jiném 
členském státě. To se vztahuje i na účinky 
způsobené závislostmi napříč odvětvími na 
jiných typech infrastruktury;

b) „evropskou kritickou infrastrukturou“ 
kritická infrastruktura, jejíž narušení nebo 
zničení by mělo vážný dopad na dva či více 
členských států – při zvláštním zohlednění 
přeshraničních infrastruktur – nebo na 
jeden členský stát, je-li kritická 
infrastruktura umístěna v jiném členském 
státě. To se vztahuje i na účinky způsobené 
závislostmi napříč odvětvími na jiných 
typech infrastruktury;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 44
Čl. 2 písm. c) úvod a odrážka 1 a 2

c) „závažností“ dopad narušení nebo zničení 
určité infrastruktury, s odkazem na:

c) „závažností“ dopad narušení nebo zničení 
určité infrastruktury, s odkazem na:

– veřejný dopad (počet zasažených 
obyvatel),

- dopad na občany,

– hospodářský dopad (závažnost 
hospodářské ztráty nebo zhoršení kvality 
výrobků nebo služeb),

- dopad na vnitřní trh (závažnost 
hospodářské ztráty nebo zhoršení kvality 
výrobků nebo služeb),

Or. de

Odůvodnění

Nezbytné upřesnění.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 45
Čl. 2 písm. d)

d) „zranitelností“ vlastnosti určitého prvku 
v tvorbě, provádění nebo provozu kritické 
infrastruktury, kvůli nimž je kritická 
infrastruktura náchylná k narušení nebo 
zničení hrozbou a které zahrnují závislost na 
jiných typech infrastruktury;

d) „strukturální zranitelností“ vlastnosti 
určitého prvku v tvorbě, provádění nebo 
provozu kritické infrastruktury, kvůli nimž 
je kritická infrastruktura náchylná k narušení 
nebo zničení hrozbou a které zahrnují 
závislost na jiných typech infrastruktury;
(Tato změna platí v celém legislativním 
textu; při přijetí pozměňovacího návrhu 
budou nezbytné úpravy celého textu.)

Or. de

Odůvodnění

Nezbytné upřesnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 46
Čl. 3 odst. 1

1. Průřezová a odvětvová kritéria, která se 
mají použít pro určení evropských kritických 
infrastruktur, budou přijata v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 11 odst. 3. 
Mohou být pozměněna v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 11 odst. 3.

1. Průřezová a odvětvová kritéria, která se 
mají použít pro určení evropských kritických 
infrastruktur, budou členskými státy přijata a 
změněna.

Vzhledem ke svému horizontálnímu použití 
na všechna odvětví kritické infrastruktury se 
průřezová kritéria vyvinou při zohlednění 
závažnosti účinků narušení nebo zničení 
určité infrastruktury. Budou přijata 
nejpozději [jeden rok po vstupu této 
směrnice v platnost].

Vzhledem ke svému horizontálnímu použití 
na všechna odvětví kritické infrastruktury se 
průřezová kritéria vyvinou při zohlednění 
závažnosti účinků narušení nebo zničení 
určité infrastruktury s ohledem na 
bezpečnost, resp. bezpečnost zásobování 
obyvatelstva. Budou přijata nejpozději 
[jeden rok po vstupu této směrnice 
v platnost].

Odvětvová kritéria se pro prioritní odvětví 
vyvinou při zohlednění vlastností 
jednotlivých odvětví kritické infrastruktury, 
a kde je to vhodné, při zapojení příslušných 

Odvětvová kritéria se pro prioritní odvětví 
vyvinou při zohlednění vlastností 
jednotlivých odvětví kritické infrastruktury, 
a kde je to vhodné, při zapojení příslušných 
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zúčastněných subjektů. Pro každé prioritní 
odvětví jsou přijata nejpozději jeden rok po 
stanovení daného odvětví prioritním 
odvětvím.

zúčastněných subjektů. Pro každé prioritní 
odvětví jsou přijata nejpozději jeden rok po 
stanovení daného odvětví prioritním 
odvětvím.

Or. de

Odůvodnění

Pro přijetí prováděcích opatření nebo pro sdílení osvědčených postupů je třeba využít 
struktur, které již existují v civilní ochraně (semináře atd.). Zřízení nového výboru není nutné. 
Kromě toho je třeba vyjasnit, že je významný nejen dopad na infrastrukturu, nýbrž i na 
obyvatelstvo. Tento cíl je důležitý také s ohledem na základ pravomocí podle článku 308 
Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 47
Čl. 3 odst. 2 pododstavec 1

1. Prioritní odvětví, která se mají použít pro 
účely vytvoření kritérií podle odstavce 1, 
Komise určí každý rok z odvětví uvedených 
na seznamu v příloze I.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise nepředpokládá možnost vlivu členských států na výběr prioritních odvětví. 
Protože však členské státy nesou konečnou odpovědnost za ochranu kritických infrastruktur, 
měly by určovat prioritní odvětví. Mohou lépe posoudit, která odvětví mají pro jejich zemi 
význam.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 48
Čl. 3 odst. 3

3. Každý členský stát určí kritické 
infrastruktury umístěné na jeho území i
kritické infrastruktury mimo jeho území, 
které na něj mohou mít dopad a jež splňují 
kritéria přijatá podle odstavců 1 a 2.

3. Každý členský stát určí kritické 
infrastruktury umístěné na jeho území i
kritické infrastruktury mimo jeho území, 
které na něj mohou mít dopad a jež splňují 
kritéria přijatá podle odstavců 1 a 2, 
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Každý členský stát uvědomí Komisi o takto 
určených kritických infrastrukturách
nejpozději jeden rok po přijetí příslušných 
kritérií a dále průběžně.

nejpozději jeden rok po přijetí příslušných 
kritérií a dále průběžně.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by neměly být nuceny oznámit Komisi své konkrétní kritické infrastruktury. To 
by odporovalo národním bezpečnostním zájmům. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 49
Čl. 3 odst. 3 pododstavec 1

3. Každý členský stát určí kritické 
infrastruktury umístěné na jeho území i
kritické infrastruktury mimo jeho území, 
které na něj mohou mít dopad a jež splňují 
kritéria přijatá podle odstavců 1 a 2.

3. Každý členský stát určí kritické 
infrastruktury umístěné na jeho území i
kritické infrastruktury mimo jeho území, 
které na něj mohou mít dopad a jež splňují 
kritéria přijatá podle odstavců 1 a 2, při 
zvláštním zohlednění přeshraničních 
infrastruktur.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 50
ˇČlánek 4 nadpis

Označení evropské kritické infrastruktury Určení a označení prioritních odvětví

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by neměly být nuceny oznámit Komisi své konkrétní kritické infrastruktury. To 
by odporovalo národním bezpečnostním zájmům. Protože členské státy nesou konečnou 
odpovědnost za ochranu kritických infrastruktur, měly by samy určovat prioritní odvětví a být 
pouze povinny tato prioritní odvětví Komisi oznámit.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 51
Čl. 4 odst. –1 (nový)

–1. Každý členský stát určí prioritní odvětví 
umístěná na jeho území a mimo jeho 
území, která na něj mohou mít dopad a jež 
mohou být použita pro sestavení kritérií 
přijatých v souladu s čl. 3 odst. 1 a 2.
Každý členský stát oznámí Komisi takto 
určená prioritní odvětví nejpozději jeden 
rok po přijetí příslušných kritérií a poté 
průběžně.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise nepředpokládá možnost vlivu členských států na výběr prioritních odvětví. 
Protože však členské státy nesou konečnou odpovědnost za ochranu kritických infrastruktur, 
měly by určovat prioritní odvětví. Mohou lépe posoudit, která odvětví mají pro jejich zemi 
význam.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 52
Čl. 4 odst. 1 

1. Na základě oznámení učiněných podle 
čl. 3 odst. 3 druhého pododstavce a 
jakýchkoli dalších informací, které má 
k dispozici, Komise navrhne seznam 
kritických infrastruktur, které mají být 
označeny za evropské kritické 
infrastruktury.

1. Na základě oznámení učiněných podle 
odstavce –1 a jakýchkoli dalších informací, 
které má k dispozici, Komise navrhne 
seznam prioritních odvětví, aby umožnila 
sdílení osvědčených postupů na tomto 
základě.

Or. de
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Odůvodnění

Komise by měla informace získané od členských států sloučit, aby umožnila výměnu 
zkušeností na tomto základě. Takto se vytvoří rámec pro důvěru mezi dotčenými stranami, 
přičemž podstatné bezpečnostní informace zůstanou ve členském státě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 53
Čl. 4 odst. 2 

2. Seznam kritických infrastruktur 
označených za evropské kritické 
infrastruktury je přijat v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 11 odst. 3. 

Seznam může být pozměněn v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 11 odst. 3.

2. Seznam prioritních odvětví členské státy 
přijmou a pozmění. 

Or. de

Odůvodnění

Pro přijetí prováděcích opatření nebo pro sdílení osvědčených postupů je třeba využít 
struktur, které již existují v civilní ochraně (semináře atd.). Zřízení nového výboru není nutné. 
Kromě toho budou seznam sestavovat a měnit přednostně členské státy a neměl by být 
vypracován seznam evropských kritických infrastruktur, nýbrž seznam prioritních odvětví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 54
Čl. 5 odst. 2 

2. Operační plán pro bezpečnost identifikuje 
majetek evropské kritické infrastruktury a 
zavede příslušná bezpečnostní řešení na jeho 
ochranu v souladu s přílohou II. Zvláštní 
odvětvové požadavky týkající se operačního 
plánu pro bezpečnost, které zohledňují 
stávající opatření Společenství, mohou být 
přijaty v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 11 odst. 3. 

2. Operační plán pro bezpečnost identifikuje 
majetek evropské kritické infrastruktury a 
zavede příslušná bezpečnostní řešení na jeho 
ochranu v souladu s přílohou II. Zvláštní 
odvětvové požadavky týkající se operačního 
plánu pro bezpečnost, které zohledňují 
stávající opatření Společenství, mohou být 
přijaty. 
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V souladu s postupem uvedeným v čl. 11 
odst. 2 může Komise rozhodnout o tom, že 
soulad s opatřeními použitelnými pro určitá 
odvětví uvedená v seznamu v příloze I 
splňuje požadavky na vytvoření a aktualizaci 
operačního plánu pro bezpečnost.

Komise a členské státy mohou rozhodnout o 
tom, že soulad s opatřeními použitelnými 
pro určitá odvětví uvedená v seznamu 
v příloze I splňuje požadavky na vytvoření a 
aktualizaci operačního plánu pro bezpečnost.

Or. de

Odůvodnění

Pro přijetí prováděcích opatření nebo pro sdílení osvědčených postupů je třeba využít 
struktur, které již existují v civilní ochraně (semináře atd.). Zřízení nového výboru není nutné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 55
Čl. 5 odst. 3 pododstavec 1

Vlastník či provozovatel evropské kritické 
infrastruktury předloží operační plán pro 
bezpečnost příslušnému orgánu členského 
státu do jednoho roku od označení dané 
kritické infrastruktury za evropskou 
kritickou infrastrukturu. 

Vlastník či provozovatel evropské kritické 
infrastruktury předloží operační plán pro 
bezpečnost příslušnému orgánu členského 
státu do jednoho roku od označení dané 
kritické infrastruktury za evropskou 
kritickou infrastrukturu. Příslušný orgán 
rozhoduje o předání těchto informací 
dalším členským státům nebo Komisi.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba stanovit, že členské státy nebudou na základě této směrnice nuceny předávat 
podrobnosti svých operačních plánů pro bezpečnost. Závazné předávání těchto operačních 
plánů pro bezpečnost Komisi a/nebo dalším členským státům by mohlo způsobit vznik 
bezpečnostního rizika. Povinnost by tedy neměla být stanovena, členským státům by však mělo 
být umožněno předávání těchto informací.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 56
Čl. 7 odst. 2

Každý členský stát předloží Komisi Každý členský stát předloží Komisi 
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souhrnnou zprávu o typech zranitelnosti, 
hrozeb a rizik nalezených v každém odvětví 
podle přílohy I do 18 měsíců po přijetí 
seznamu podle čl. 4 odst. 2 a dále pravidelně 
každé dva roky.

souhrnnou zprávu o typech strukturální
zranitelnosti, hrozeb a rizik nalezených 
v evropských kritických infrastrukturách do 
18 měsíců po přijetí seznamu podle čl. 4 
odst. 2 a dále pravidelně každé dva roky.

Společná šablona pro tyto zprávy bude 
vytvořena v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 11 odst. 3.

Společná šablona pro tyto zprávy bude 
vytvořena členskými státy a Komisí.

Or. de

Odůvodnění

Pro přijetí prováděcích opatření nebo pro sdílení osvědčených postupů je třeba využít 
struktur, které již existují v civilní ochraně (semináře atd.). Zřízení nového výboru není nutné. 
Příloha I obsahuje pouze možná odvětví, která však případně neobsahují žádné evropské 
kritické infrastruktury.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 57
Čl. 7 odst. 3

3. Komise podle jednotlivých odvětví 
posoudí, zda jsou pro evropské kritické 
infrastruktury zapotřebí zvláštní ochranná 
opatření.

3. Komise a členské státy podle jednotlivých 
odvětví posoudí, zda jsou pro evropské 
kritické infrastruktury zapotřebí zvláštní 
ochranná opatření.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by měly být zapojeny do posuzování kritických odvětví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 58
Čl. 7 odst. 3

3. Komise podle jednotlivých odvětví 
posoudí, zda jsou pro evropské kritické 
infrastruktury zapotřebí zvláštní ochranná 

3. Komise podle jednotlivých odvětví 
posoudí, zda jsou pro evropské kritické 
infrastruktury zapotřebí zvláštní ochranná 
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opatření. opatření. Přitom se bude využívat 
osvědčených opatření a metod (předběžné 
kontroly ve vysokorychlostních vlacích, 
kamerový dohled na nádražích atd.).

Or. es

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 59
Čl. 7 odst. 4

4. V jednotlivých odvětvích mohou být 
vytvořeny společné metodiky pro provádění 
posouzení zranitelnosti, hrozby a rizika 
týkajících se evropských kritických 
infrastruktur v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 11 odst. 3.

4. V jednotlivých odvětvích mohou být 
vytvořeny společné metodiky pro provádění 
posouzení strukturální zranitelnosti, hrozby 
a rizika týkajících se evropských kritických 
infrastruktur.

Or. de

Odůvodnění

Pro přijetí prováděcích opatření nebo pro sdílení osvědčených postupů je třeba využít 
struktur, které již existují v civilní ochraně (semináře atd.). Zřízení nového výboru není nutné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 60
Článek 8

Komise vlastníky či provozovatele 
označených evropských kritických 
infrastruktur podpoří tím, že jim poskytne 
přístup k osvědčeným postupům a 
metodikám týkajícím se ochrany kritické 
infrastruktury.

Komise vlastníky či provozovatele 
označených evropských kritických 
infrastruktur po výzvě členských států 
podpoří tím, že jim poskytne přístup 
k osvědčeným postupům a metodikám 
týkajícím se ochrany kritické infrastruktury.

Or. de
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Odůvodnění

Zajištění zapojení členských států.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 61
Čl. 10 odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby informace 
ohledně ochrany kritické infrastruktury 
předložené členskými státy nebo Komisí
nebyly využity k jiným účelům než 
k ochraně kritických infrastruktur.

3. Členské státy a Komise zajistí, aby 
informace ohledně ochrany kritické 
infrastruktury předložené členským státům 
nebyly využity k jiným účelům než 
k ochraně kritických infrastruktur.

Or. de

Odůvodnění

Nejen členské státy, nýbrž i Komise musí zajistit, aby byly předané informace použity pouze 
na ochranu kritických infrastruktur. Členské státy také nemohou zajistit, že Komise použije 
informace pouze k danému účelu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 62
Čl. 10 odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby informace 
ohledně ochrany kritické infrastruktury 
předložené členskými státy nebo Komisí
nebyly využity k jiným účelům než 
k ochraně kritických infrastruktur.

3. Členské státy a Komise zajistí, aby 
informace ohledně ochrany kritické 
infrastruktury předložené členským státům 
nebo Komisi nebyly využity k jiným účelům 
než k ochraně kritických infrastruktur.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 63
Článek 11
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1. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců každého kontaktního místa pro 
záležitosti CIP. 

vypouští se

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
uvedeného rozhodnutí. 
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
uvedeného rozhodnutí. 
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES je jeden měsíc. 
4. Výbor přijme svůj jednací řád.

Or. de

Odůvodnění

Pro přijetí prováděcích opatření nebo pro sdílení osvědčených postupů je třeba využít 
struktur, které již existují v civilní ochraně (semináře atd.). Zřízení nového výboru není nutné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 64
Čl. 12 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy přijmou právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu 
s touto směrnicí nejpozději do 
31. prosince 2007. Neprodleně sdělí Komisi 
znění uvedených předpisů a srovnávací 
tabulku mezi ustanoveními uvedených 
předpisů a touto směrnicí.

1. Členské státy přijmou právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu 
s touto směrnicí nejpozději do 
31. prosince 2008. Neprodleně sdělí Komisi 
znění uvedených předpisů a srovnávací 
tabulku mezi ustanoveními uvedených 
předpisů a touto směrnicí.

Or. de

Odůvodnění

Prodloužení prováděcí lhůty je nezbytné, protože provedení do konce roku 2007 není 
realistické.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Herbert Reul

Pozměňovací návrh 65
Příloha I nadpis

Seznam odvětví kritické infrastruktury Seznam možných odvětví kritické 
infrastruktury

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění.


	667643cs.doc

