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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 30
Titel

Rådets direktiv om indkredsning og 
klassificering af europæisk kritisk 
infrastruktur og vurdering af behovet for at 
beskytte den

Rådets direktiv om indkredsning og 
klassificering af prioriterede sektorer med 
europæisk kritisk infrastruktur og vurdering 
af behovet for at beskytte den

Or. de

Begrundelse

Det skal ikke være obligatorisk for medlemsstaterne at oplyse Kommissionen om deres 
konkrete kritiske infrastruktur. Det ville være i strid med de nationale sikkerhedsinteresser. 
Der må ikke oprettes en europæisk liste over kritisk infrastruktur i denne samlede form.
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Ændringsforslag af Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 31
Betragtning 5 A (ny)

- der henviser til Europa-Parlamentets 
henstilling til Det Europæiske Råd og 
Rådet om beskyttelse af kritisk 
infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse 
af terrorisme,1

________________________________
1 EUT C 124 E af 25.5.2006, s. 250.

Or. es

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 32
Betragtning 3

(3) I december 2005 opfordrede Rådet 
(retlige og indre anliggender) Kommissionen 
til at fremsætte forslag til et europæisk 
program for beskyttelse af kritisk 
infrastruktur (EPCIP-programmet) og 
besluttede, at det skulle omfatte alle former 
for farer, idet der dog skulle lægges særlig 
vægt på trusler som følge af terrorisme. Der 
skulle tages hensyn til menneskeskabte 
teknologiske katastrofer og naturkatastrofer i 
forbindelse med beskyttelsen af kritisk 
infrastruktur, men terrortruslen skulle have 
førsteprioritet. Hvis det i en sektor med 
kritisk infrastruktur konstateres, at 
beskyttelsesniveauet i forbindelse med en 
særlig stor trussel er tilstrækkeligt, bør de 
berørte parter koncentrere sig om andre 
trusler, som de stadig er sårbare over for.

(3) I december 2005 opfordrede Rådet 
(retlige og indre anliggender) Kommissionen 
til at fremsætte forslag til et europæisk 
program for beskyttelse af kritisk 
infrastruktur (EPCIP-programmet) og 
besluttede, at det skulle omfatte alle former 
for farer, idet der dog skulle lægges særlig 
vægt på trusler som følge af terrorisme. Der 
skulle tages hensyn til menneskeskabte 
teknologiske katastrofer og naturkatastrofer i 
forbindelse med beskyttelsen af kritisk 
infrastruktur, herunder strukturelt 
betingede trusler, men terrortruslen skulle 
have førsteprioritet. Hvis det i en sektor med 
kritisk infrastruktur konstateres, at 
beskyttelsesniveauet i forbindelse med en 
særlig stor trussel er tilstrækkeligt, bør de 
berørte parter koncentrere sig om andre 
trusler, som de stadig er sårbare over for.

Or. de
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Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 33
Betragtning 4

(4) Hovedansvaret for at beskytte kritisk 
infrastruktur påhviler på nuværende 
tidspunkt medlemsstaterne og 
ejerne/operatørerne af kritisk infrastruktur. 
Dette bør ikke ændres.

(4) Hovedansvaret for at beskytte kritisk 
infrastruktur påhviler på nuværende 
tidspunkt medlemsstaterne og 
ejerne/operatørerne af kritisk infrastruktur. 
Medlemsstaterne bør også fremover have 
det endelige ansvar for foranstaltninger til 
beskyttelse af kritisk infrastruktur inden for 
deres suverænitetsområde.

Or. de

Begrundelse

Det er medlemsstaternes opgave at sikre beskyttelsen af kritisk infrastruktur inden for deres 
nationale grænser, og af hensyn til den nationale sikkerhed skal dette også fortsat være 
medlemsstaternes opgave. På EU-niveau kan der kun gives støtte til beskyttelsen af disse 
infrastrukturer og skabes mulighed for at udveksle bedste praksis. Alt andet ville være en 
sikkerhedsrisiko for medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 34
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Beskyttelsen af kritisk infrastruktur er 
af afgørende betydning for den indre 
sikkerhed i EU og for borgernes velfærd. 
Når alt kommer til alt, kan en ødelæggelse 
eller forringelse af visse infrastrukturer 
tilintetgøre menneskeliv, miljø og 
økonomiske goder samt skade 
offentlighedens tillid til den statslige 
beskyttelse og omsorg alvorligt.

Or. de

Begrundelse

Konsekvenserne af en forstyrrelse eller ødelæggelse af visse infrastrukturer skal fremhæves. 
Når alt kommer til alt, er det de mulige konsekvenser respektive undgåelsen af disse 
konsekvenser, som kan begrunde bestemmelserne i direktivforslaget.
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Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 35
Betragtning 5

(5) Der findes et vist antal kritiske 
infrastrukturer i Fællesskabet, hvis 
afbrydelse eller ødelæggelse i væsentlig grad 
ville påvirke to eller flere medlemsstater, 
eller en anden medlemsstat end den, hvori 
den kritiske infrastruktur befinder sig. Det 
kan have konsekvenser på tværs af grænser 
og sektorer som følge af den gensidige 
afhængighed af indbyrdes forbundet 
infrastruktur. Disse former for europæisk 
kritisk infrastruktur bør indkredses og 
klassificeres ved hjælp af en fælles 
procedure. Det bør inden for fælles rammer 
vurderes, om der er behov for at forbedre 
beskyttelsen heraf. Bilaterale 
samarbejdsordninger mellem 
medlemsstaterne på området beskyttelse af 
kritisk infrastruktur udgør et veletableret og 
effektivt middel til at tage fat på problemer 
med kritisk infrastruktur, der går på tværs af 
grænserne. EPCIP-programmet bør bygge på 
et sådant samarbejde.

(5) Der findes et vist antal kritiske 
infrastrukturer i Fællesskabet, hvis 
afbrydelse eller ødelæggelse i væsentlig grad 
ville påvirke tre eller flere medlemsstater, 
eller to andre medlemsstater end den, hvori 
den kritiske infrastruktur befinder sig. Det 
kan have konsekvenser på tværs af grænser 
og sektorer som følge af den gensidige 
afhængighed af indbyrdes forbundet 
infrastruktur. Disse former for europæisk 
kritisk infrastruktur bør indkredses og 
klassificeres ved hjælp af en fælles 
procedure. Ved hjælp af fælles kriterier bør 
der udarbejdes en liste over prioriterede 
sektorer med kritisk europæisk 
infrastruktur. Desuden bør der fastlægges 
en fælles handlingsramme for beskyttelsen 
af sådan infrastruktur, som sætter 
medlemsstaterne i stand til at mindske 
risikopotentialet for kritisk infrastruktur 
inden for deres suverænitetsområde 
gennem relevante foranstaltninger.
Bilaterale samarbejdsordninger mellem 
medlemsstaterne på området beskyttelse af 
kritisk infrastruktur udgør et veletableret og 
effektivt middel til at tage fat på problemer 
med kritisk infrastruktur, der går på tværs af 
grænserne. EPCIP-programmet bør bygge på 
et sådant samarbejde.

Or. de

Begrundelse

Det skal ikke være obligatorisk for medlemsstaterne at oplyse Kommissionen om deres 
konkrete kritiske infrastruktur. De skal kun være forpligtet til at oplyse Kommissionen om 
deres prioriterede sektorer. Kommissionen skal samle de oplysninger, den modtager fra 
medlemsstaterne, for på dette grundlag at skabe mulighed for at udveksle erfaringer. Hermed 
etableres der en ramme, som skaber tillid mellem de berørte, samtidig med at de essentielle 
sikkerhedsinformationer forbliver internt i medlemsstaten.
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Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 36
Betragtning 7

(7) Den enkelte ejer/operatør af europæisk 
kritisk infrastruktur bør udforme en 
sikkerhedsplan for operatører, hvori de 
kritiske aktiver indkredses, og de relevante 
sikkerhedsløsninger fastsættes. Der bør i 
sikkerhedsplanen for operatører tages 
hensyn til sårbarheds-, trussels- og 
risikovurderinger samt andre relevante 
oplysninger fra medlemsstaternes 
myndigheder.

(7) Den enkelte ejer/operatør af europæisk 
kritisk infrastruktur bør udforme en 
sikkerhedsplan for operatører, hvori de 
kritiske aktiver indkredses, og de relevante 
sikkerhedsløsninger fastsættes. Der bør i 
sikkerhedsplanen for operatører tages 
hensyn til sårbarheds-, trussels- og 
risikovurderinger samt andre relevante 
oplysninger fra medlemsstaternes 
myndigheder. Disse sikkerhedsplaner bør 
fremsendes til medlemsstaternes 
kompetente myndigheder. Det er op til 
medlemsstaterne at afgøre, om og hvilke 
oplysninger de vil videregive på grundlag af 
sikkerhedsplanerne.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastholde, at medlemsstaterne ikke bliver tvunget til at videregive 
detaljer i deres sikkerhedsplaner på grundlag af dette direktiv. Obligatorisk fremsendelse af 
disse sikkerhedsplaner til Kommissionen og/eller andre medlemsstater ville føre til, at der 
kunne opstå en sikkerhedsrisiko. Der skal derfor ikke fastsættes en sådan forpligtelse, men det 
skal være muligt for medlemsstaterne at give disse oplysninger videre.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 37
Betragtning 10

(10) For at gøre det lettere at forbedre 
beskyttelsen af europæisk kritisk 
infrastruktur bør der udvikles fælles metoder 
til indkredsning og klassificering af 
sårbarhed, trusler og risici i forbindelse med 
infrastrukturen.

(10) For at gøre det lettere at forbedre 
beskyttelsen af europæisk kritisk 
infrastruktur bør der udvikles fælles metoder 
til indkredsning og klassificering af trusler 
og risici og strukturel sårbarhed i 
forbindelse med infrastrukturen.

Or. de
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Begrundelse

Nødvendig konkretisering.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 38
Betragtning 11

(11) Kun fælles rammer kan skabe det 
nødvendige grundlag for en 
sammenhængende gennemførelse af 
foranstaltninger til beskyttelse af europæisk 
kritisk infrastruktur og klart fastslå alle 
relevante berørte parters ansvar. 
Ejere/operatører af europæisk kritisk 
infrastruktur bør have adgang til bedste 
praksis og de bedste metoder for så vidt 
angår beskyttelse af kritisk infrastruktur.

(11) Kun fælles rammer kan skabe det 
nødvendige grundlag for en 
sammenhængende gennemførelse af 
foranstaltninger til beskyttelse af europæisk 
kritisk infrastruktur og klart fastslå alle 
relevante berørte parters ansvar. 
Medlemsstaterne og ejere/operatører af 
europæisk kritisk infrastruktur bør have 
adgang til bedste praksis og de bedste 
metoder for så vidt angår beskyttelse af 
kritisk infrastruktur.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne har også en interesse i at deltage i udvekslingen af bedste praksis.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 39
Betragtning 14

(14) Informationsdeling for så vidt angår 
kritisk infrastruktur bør ske i en atmosfære 
af tillid og sikkerhed. Informationsdeling 
kræver relationer, der bygger på tillid, 
således at virksomheder og organisationer 
ved, at deres følsomme oplysninger i 
tilstrækkelig grad beskyttes. For at fremme 
informationsdeling bør det være klart for 
erhvervslivet, at fordelene ved at fremlægge 
oplysninger vedrørende kritisk 
infrastruktur overskygger udgifterne for 
erhvervslivet og samfundet generelt. 

(14) Informationsdeling for så vidt angår 
kritisk infrastruktur bør ske i en atmosfære 
af tillid og sikkerhed. Informationsdeling 
kræver relationer, der bygger på tillid, 
således at virksomheder og organisationer 
ved, at deres følsomme oplysninger i 
tilstrækkelig grad beskyttes.
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Informationsdeling om beskyttelse af 
kritisk infrastruktur bør derfor fremmes.

Or. de

Begrundelse

Overholdelse af subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 40
Betragtning 15

(15) Dette direktiv supplerer de eksisterende 
sektorbaserede foranstaltninger på 
fællesskabsplan og i medlemsstaterne. De 
steder, hvor der allerede findes EU-
mekanismer, bør disse fortsat anvendes og 
hjælpe med til at sikre en generel 
gennemførelse af dette direktiv.

(15) Dette direktiv supplerer de eksisterende 
sektorbaserede foranstaltninger på 
fællesskabsplan og i medlemsstaterne. De 
steder, hvor der allerede findes EU-
mekanismer og retsforskrifter, bør disse 
gennemføres og anvendes og hjælpe med til 
at forbedre den offentlige sikkerhed. I 
denne forbindelse skal overlapning og 
modsigelser i forhold til dette direktiv 
undgås, ligesom det skal undgås, at der 
opstår ekstra udgifter uden ekstra 
sikkerhedsgevinst.

Or. de

Begrundelse

Det handler ikke kun om at gennemføre direktivet. Målet må snarere være at yde et bidrag til 
den offentlige sikkerhed. Tilføjelsen om at undgå overlapninger og modsigelser skal sikre, at 
bestemmelserne udfolder den ønskede virkning. Der er altså behov for et sammenhængende 
og effektivt system, hvor bestemmelser ikke sætter hinanden ud af kraft. Desuden skal 
unødvendige bureaukratiske byrder uden sikkerhedsgevinst undgås.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 41
Betragtning 17

(17) Målet for dette direktiv, dvs. 
indførelsen af en procedure for indkredsning 

(17) Målet for dette direktiv, dvs. 
indførelsen af en procedure for indkredsning 
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og klassificering af europæisk kritisk 
infrastruktur og en fælles fremgangsmåde til 
vurdering af behovene for at forbedre 
beskyttelsen af denne infrastruktur, kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
foranstaltningernes omfang bedre 
gennemføres på fællesskabsplan; 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå disse mål.

og klassificering af prioriterede sektorer 
med europæisk kritisk infrastruktur og en 
fælles fremgangsmåde til vurdering af 
behovene for at forbedre beskyttelsen af 
denne infrastruktur, kan på grund af 
foranstaltningernes omfang bedre 
gennemføres på fællesskabsplan; 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger. Med hensyn til 
proportionalitetsprincippet skal der især 
tages højde for den økonomiske rimelighed 
for ejere eller operatører og 
medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Proportionalitetsprincippet er et afgørende princip, som skal bekræftes, hvis direktivet skal 
have en eksistensberettigelse. Det er et vigtigt aspekt af proportionalitetsprincippet, at 
udgifterne for ejerne eller operatørerne samt for medlemsstaterne skal være rimelige og 
acceptable.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 42
Artikel 1

I dette direktiv fastsættes en procedure for 
indkredsning og klassificering af europæisk 
kritisk infrastruktur og en fælles 
fremgangsmåde til vurdering af behovet for 
at beskytte denne type infrastruktur.

I dette direktiv fastsættes en procedure for 
indkredsning og klassificering af 
prioriterede sektorer med europæisk kritisk 
infrastruktur og en fælles fremgangsmåde til 
vurdering af behovet for at beskytte denne 
type infrastruktur.

Or. de

Begrundelse

Det skal ikke være obligatorisk for medlemsstaterne at oplyse Kommissionen om deres 
konkrete kritiske infrastruktur. Det ville være i strid med de nationale sikkerhedsinteresser. 
Der må ikke oprettes en europæisk liste over kritisk infrastruktur i denne samlede form.
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Ændringsforslag af Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 43
Artikel 2, litra b

b) "europæisk kritisk infrastruktur": kritisk 
infrastruktur, hvis afbrydelse eller 
ødelæggelse i væsentlig grad ville påvirke to 
eller flere medlemsstater, eller en enkelt 
medlemsstat, hvis den kritiske infrastruktur 
befinder sig i en anden medlemsstat; dette 
omfatter også virkningerne som følge af 
afhængighed på tværs af sektorerne af andre 
typer infrastruktur

b) "europæisk kritisk infrastruktur": kritisk 
infrastruktur, hvis afbrydelse eller 
ødelæggelse i væsentlig grad ville påvirke to 
eller flere medlemsstater - med særlig 
hensyntagen til grænseoverskridende 
infrastruktur - eller en enkelt medlemsstat, 
hvis den kritiske infrastruktur befinder sig i 
en anden medlemsstat; dette omfatter også 
virkningerne som følge af afhængighed på 
tværs af sektorerne af andre typer 
infrastruktur

Or. es

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 44
Artikel 2, litra c, indledning, og litra a og b

c) "truslens alvor": hvor alvorlige 
konsekvenserne af, at en bestemt 
infrastruktur afbrydes eller ødelægges, er 
med hensyn til:

c) "truslens alvor": hvor alvorlige 
konsekvenserne af, at en bestemt 
infrastruktur afbrydes eller ødelægges, er 
med hensyn til:

(a) offentlig virkning (antal mennesker i 
befolkningen, der påvirkes)

- virkning på borgerne

(b) økonomisk virkning (størrelsen af det 
økonomiske tab og/eller forringelse af varer 
og tjenester)

- virkning på det indre marked (størrelsen af 
det økonomiske tab og/eller forringelse af 
varer og tjenester)

Or. de

Begrundelse

Nødvendig konkretisering.
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Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 45
Artikel 2, litra d

d) "sårbarhed": et kendetegn ved en del af 
den kritiske infrastrukturs udformning, 
anvendelse eller drift, der gør, at den kan 
trues af afbrydelse eller ødelæggelse, og som 
omfatter afhængighed af andre typer 
infrastruktur

d) "strukturel sårbarhed": et kendetegn ved 
en del af den kritiske infrastrukturs 
udformning, anvendelse eller drift, der gør, 
at den kan trues af afbrydelse eller 
ødelæggelse, og som omfatter afhængighed 
af andre typer infrastruktur
(Denne ændring gælder i hele den 
lovgivningsmæssige tekst; hvis 
ændringsforslaget vedtages, vil der blive 
behov for tekniske justeringer i hele teksten).

Or. de

Begrundelse

Nødvendig konkretisering.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 46
Artikel 3, stk. 1

1. De generelle og sektorbaserede kriterier, 
der skal anvendes til at indkredse europæisk 
kritisk infrastruktur, vedtages efter 
proceduren i artikel 11, stk. 3. De kan 
ændres efter proceduren i artikel 11, stk. 3.

1. De generelle og sektorbaserede kriterier, 
der skal anvendes til at indkredse europæisk 
kritisk infrastruktur, vedtages og ændres af 
medlemsstaterne.

De overordnede kriterier, der anvendes 
generelt på alle sektorer med kritisk 
infrastruktur, udvikles under hensyntagen til, 
hvor alvorlige følgerne af, at særlig 
infrastruktur afbrydes eller ødelægges, er. 
De vedtages senest [et år efter dette direktivs 
ikrafttræden].

De overordnede kriterier, der anvendes 
generelt på alle sektorer med kritisk 
infrastruktur, udvikles under hensyntagen til, 
hvor alvorlige følgerne af, at særlig 
infrastruktur afbrydes eller ødelægges, er 
med henblik på befolkningens sikkerhed og 
forsyningssikkerhed. De vedtages senest [et 
år efter dette direktivs ikrafttræden].

De sektorbaserede kriterier fastsættes for 
prioriterede sektorer, men der tages hensyn 
til de særlige kendetegn for de enkelte 
sektorer med kritisk infrastruktur, og de 

De sektorbaserede kriterier fastsættes for 
prioriterede sektorer, men der tages hensyn 
til de særlige kendetegn for de enkelte 
sektorer med kritisk infrastruktur, og de 
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relevante berørte parter inddrages, når det er 
hensigtsmæssigt. De vedtages for hver 
prioriteret sektor senest ét år efter 
klassificeringen som prioriteret sektor.

relevante berørte parter inddrages, når det er 
hensigtsmæssigt. De vedtages for hver 
prioriteret sektor senest ét år efter 
klassificeringen som prioriteret sektor.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med udstedelse af gennemførelsesforanstaltninger eller udveksling af bedste 
praksis bør man anvende strukturer, som allerede findes inden for katastrofeberedskabet 
(workshops etc.). Det er ikke nødvendigt at oprette et nyt udvalg. Desuden skal det 
præciseres, at ikke kun konsekvenserne for infrastrukturen er vigtige, men også 
konsekvenserne for befolkningen. Dette mål er også vigtigt med hensyn til 
kompetencegrundlaget i EF-traktatens artikel 308.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 47
Artikel 3, stk. 2, første afsnit

2. Kommissionen indkredser hvert år 
blandt de sektorer, der er nævnt i bilag I, de 
prioriterede sektorer, der skal anvendes 
med henblik på at fastsætte de i stk. 1 
omhandlede kriterier.

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag giver ikke medlemsstaterne mulighed for at øve indflydelse på valget 
af prioriterede sektorer. Da medlemsstaterne imidlertid har det endelige ansvar for at 
beskytte kritisk infrastruktur, bør de udvælge de prioriterede sektorer. De kan bedre vurdere, 
hvilke sektorer der er vigtige for deres land.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 48
Artikel 3, stk. 3

3. Hver medlemsstat indkredser den kritiske 
infrastruktur, der er beliggende på dens 
område, og den kritiske infrastruktur uden 

3. Hver medlemsstat indkredser den kritiske 
infrastruktur, der er beliggende på dens 
område, og den kritiske infrastruktur uden 
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for dens område, som kan påvirke den, og 
som opfylder de kriterier, der vedtaget i 
medfør af stk. 1 og 2.
Hver medlemsstat giver Kommissionen 
meddelelse om den således indkredsede 
infrastruktur senest ét år efter vedtagelsen 
af de relevante kriterier og derefter løbende.

for dens område, som kan påvirke den, og 
som opfylder de kriterier, der vedtaget i 
medfør af stk. 1 og 2, senest ét år efter 
vedtagelsen af de relevante kriterier og 
derefter løbende.

Or. de

Begrundelse

Det skal ikke være obligatorisk for medlemsstaterne at oplyse Kommissionen om deres 
kritiske infrastruktur. Det ville være i strid med de nationale sikkerhedsinteresser.

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 49
Artikel 3, stk. 3, første afsnit

3. Hver medlemsstat indkredser den kritiske 
infrastruktur, der er beliggende på dens 
område, og den kritiske infrastruktur uden 
for dens område, som kan påvirke den, og 
som opfylder de kriterier, der vedtaget i 
medfør af stk. 1 og 2.

3. Hver medlemsstat indkredser den kritiske 
infrastruktur, der er beliggende på dens 
område, og den kritiske infrastruktur uden 
for dens område, som kan påvirke den, og 
som opfylder de kriterier, der vedtaget i 
medfør af stk. 1 og 2, under særlig 
hensyntagen til grænseoverskridende 
infrastruktur.

Or. es

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 50
Artikel 4, overskrift

Klassificering af europæisk kritisk 
infrastruktur

Indkredsning og klassificering af 
prioriterede sektorer

Or. de
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Begrundelse

Det skal ikke være obligatorisk for medlemsstaterne at oplyse Kommissionen om deres 
kritiske europæiske infrastruktur. Det ville være i strid med de nationale sikkerhedsinteresser. 
Da medlemsstaterne har det endelige ansvar for at beskytte kritisk infrastruktur, skal de selv 
udpege de prioriterede sektorer og kun være forpligtet til at oplyse Kommissionen om disse 
prioriterede sektorer.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 51
Artikel 4, stk. -1 (nyt)

-1. Hver medlemsstat indkredser de 
prioriterede sektorer inden for sit 
suverænitetsområde og de sektorer uden 
for suverænitetsområdet, som kan indvirke 
på dette, og som skal danne grundlag for at 
udarbejde de vedtagne kriterier i henhold 
til artikel 3, stk. 1 og 2.
Hver medlemsstat meddeler Kommissionen 
de således indkredsede prioriterede sektorer 
senest et år efter vedtagelsen af de 
pågældende kriterier og derefter løbende.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag giver ikke medlemsstaterne mulighed for at øve indflydelse på valget 
af prioriterede sektorer. Da medlemsstaterne imidlertid har det endelige ansvar for at 
beskytte kritisk infrastruktur, bør de udvælge de prioriterede sektorer. De kan bedre vurdere, 
hvilke sektorer der er vigtige for deres land.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 52
Artikel 4, stk. 1

1. På grundlag af meddelelserne i medfør af 
artikel 3, stk. 3, andet afsnit, og alle andre 
oplysninger, Kommissionen råder over, 
foreslår den en liste over kritisk 
infrastruktur, der skal klassificeres som 

1. På grundlag af meddelelserne i medfør af 
stk. -1 og alle andre oplysninger, 
Kommissionen råder over, foreslår den en 
liste over prioriterede sektorer, som kan 
danne grundlag for udveksling af bedste 
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europæisk kritisk infrastruktur. praksis.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen skal samle de oplysninger, den modtager fra medlemsstaterne, for på dette 
grundlag at skabe mulighed for at udveksle erfaringer. Hermed etableres der en ramme, som 
skaber tillid mellem de berørte, samtidig med at de essentielle sikkerhedsinformationer 
forbliver internt i medlemsstaten.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 53
Artikel 4, stk. 2

2. Listen over kritisk infrastruktur, der er 
klassificeret som europæisk kritisk 
infrastruktur, vedtages efter proceduren i 
artikel 11, stk. 3.
Listen kan ændres efter proceduren i 
artikel 11, stk. 3.

2. Listen over prioriterede sektorer vedtages 
og ændres af medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med udstedelse af gennemførelsesforanstaltninger eller udveksling af bedste 
praksis bør man anvende strukturer, som allerede findes inden for katastrofeberedskabet 
(workshops etc.). Det er ikke nødvendigt at oprette et nyt udvalg. Desuden udarbejdes og 
ændres listen primært af medlemsstaterne, og der skal ikke oprettes en liste over kritisk 
europæisk infrastruktur, men en liste over prioriterede sektorer.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 54
Artikel 5, stk. 2

2. I sikkerhedsplanen for operatører 
indkredses den kritiske infrastrukturs 
aktiver, og der fastsættes relevante 
sikkerhedsmæssige løsninger med henblik 

2. I sikkerhedsplanen for operatører 
indkredses den kritiske infrastrukturs 
aktiver, og der fastsættes relevante 
sikkerhedsmæssige løsninger med henblik 
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på beskyttelsen heraf i overensstemmelse 
med bilag II. Der kan efter proceduren i 
artikel 11, stk. 3, vedtages sektorspecifikke 
krav vedrørende sikkerhedsplanen for 
operatører, der tager hensyn til eksisterende 
fællesskabsforanstaltninger.

på beskyttelsen heraf i overensstemmelse 
med bilag II. Der kan vedtages 
sektorspecifikke krav vedrørende 
sikkerhedsplanen for operatører, der tager 
hensyn til eksisterende 
fællesskabsforanstaltninger.

Kommissionen, der handler i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 11, stk. 2, kan anse kravet om at 
udforme og ajourføre en sikkerhedsplan for 
operatører for at være opfyldt, hvis de 
foranstaltninger, der finder anvendelse på de 
specifikke sektorer, der er nævnt i bilag I, er 
truffet.

Kommissionen og medlemsstaterne kan 
anse kravet om at udforme og ajourføre en 
sikkerhedsplan for operatører for at være 
opfyldt, hvis de foranstaltninger, der finder 
anvendelse på de specifikke sektorer, der er 
nævnt i bilag I, er truffet.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med udstedelse af gennemførelsesforanstaltninger eller udveksling af bedste 
praksis bør man anvende strukturer, som allerede findes inden for katastrofeberedskabet 
(workshops etc.). Det er ikke nødvendigt at oprette et nyt udvalg.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 55
Artikel 5, stk. 3, første afsnit

Ejeren/operatøren af europæisk kritisk 
infrastruktur forelægger en sikkerhedsplan 
for operatører for den relevante 
medlemsstats myndigheder inden ét år at 
regne fra klassificeringen af den kritiske 
infrastruktur som europæisk kritisk 
infrastruktur.

Ejeren/operatøren af europæisk kritisk 
infrastruktur forelægger en sikkerhedsplan 
for operatører for den relevante 
medlemsstats myndigheder inden ét år at 
regne fra klassificeringen af den kritiske 
infrastruktur som europæisk kritisk 
infrastruktur. Den kompetente myndighed 
træffer afgørelse om videregivelse af disse 
oplysninger til andre medlemsstater eller til 
Kommissionen.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastholde, at medlemsstaterne ikke bliver tvunget til at videregive 
detaljer i deres sikkerhedsplaner på grundlag af dette direktiv. Obligatorisk fremsendelse af 
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disse sikkerhedsplaner til Kommissionen og/eller andre medlemsstater ville føre til, at der 
kunne opstå en sikkerhedsrisiko. Der skal derfor ikke fastsættes en sådan forpligtelse, men det 
skal være muligt for medlemsstaterne at give disse oplysninger videre.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 56
Artikel 7, stk. 2

Hver medlemsstat rapporterer kortfattet til 
Kommissionen om de former for sårbarhed, 
trusler og risici, der er fundet i hver af de 
sektorer, der henvises til i bilag I, inden 
18 måneder efter vedtagelsen af den liste, 
der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, og 
derefter løbende hvert andet år.

Hver medlemsstat rapporterer kortfattet til 
Kommissionen om de former for strukturel 
sårbarhed, trusler og risici, der er fundet i 
kritisk europæisk infrastruktur, inden 
18 måneder efter vedtagelsen af den liste, 
der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, og 
derefter løbende hvert andet år.

Der udformes en fælles model for disse 
rapporter efter proceduren i artikel 11, 
stk. 3.

Der udformes en fælles model for disse 
rapporter af medlemsstaterne og 
Kommissionen.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med udstedelse af gennemførelsesforanstaltninger eller udveksling af bedste 
praksis bør man anvende strukturer, som allerede findes inden for katastrofeberedskabet 
(workshops etc.). Det er ikke nødvendigt at oprette et nyt udvalg. Bilag I indeholder kun 
mulige sektorer, som imidlertid eventuelt ikke indeholder kritisk europæisk infrastruktur.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 57
Artikel 7, stk. 3

3. Kommissionen vurderer på sektorbasis, 
om der kræves specifikke 
beskyttelsesforanstaltninger for europæisk 
kritisk infrastruktur.

3. Kommissionen og medlemsstaterne 
vurderer på sektorbasis, om der kræves 
specifikke beskyttelsesforanstaltninger for 
europæisk kritisk infrastruktur.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne skal inddrages i vurderingen af de kritiske sektorer.
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Ændringsforslag af Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 58
Artikel 7, stk. 3

3. Kommissionen vurderer på sektorbasis, 
om der kræves specifikke 
beskyttelsesforanstaltninger for europæisk 
kritisk infrastruktur.

3. Kommissionen vurderer på sektorbasis, 
om der kræves specifikke 
beskyttelsesforanstaltninger for europæisk 
kritisk infrastruktur. I denne forbindelse 
anvendes gennemprøvede foranstaltninger 
og metoder (forudgående kontrol i 
højhastighedstog, kameraovervågning på 
banegårde osv.).

Or. es

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 59
Artikel 7, stk. 4

4. Der kan udformes fælles metoder til 
gennemførelse af en sårbarheds-, trussels- og 
risikovurdering af europæisk kritisk 
infrastruktur på sektorbasis efter 
proceduren i artikel 11, stk. 3.

4. Der kan udformes fælles metoder til 
gennemførelse af en strukturel sårbarheds-, 
trussels- og risikovurdering af europæisk
kritisk infrastruktur.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med udstedelse af gennemførelsesforanstaltninger eller udveksling af bedste 
praksis bør man anvende strukturer, som allerede findes inden for katastrofeberedskabet 
(workshops etc.). Det er ikke nødvendigt at oprette et nyt udvalg. 

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 60
Artikel 8

Kommissionen støtter ejere/operatører af 
klassificeret europæisk kritisk infrastruktur 

Kommissionen støtter efter opfordring fra 
medlemsstaterne ejere/operatører af 
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ved at give dem adgang til bedste praksis og 
metoder i tilknytning til beskyttelse af kritisk 
infrastruktur.

klassificeret europæisk kritisk infrastruktur 
ved at give dem adgang til bedste praksis og 
metoder i tilknytning til beskyttelse af kritisk 
infrastruktur.

Or. de

Begrundelse

Sikring af, at medlemsstaterne inddrages.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 61
Artikel 10, stk. 3

3. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om beskyttelse af kritisk infrastruktur, der 
gives til medlemsstaterne eller 
Kommissionen, ikke anvendes til andre 
formål end beskyttelse af kritisk 
infrastruktur.

3. Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at oplysninger om beskyttelse af 
kritisk infrastruktur, der gives til 
medlemsstaterne eller Kommissionen, ikke 
anvendes til andre formål end beskyttelse af 
kritisk infrastruktur.

Or. de

Begrundelse

Ikke kun medlemsstaterne, men også Kommissionen skal sikre, at fremsendte oplysninger kun 
bliver anvendt til beskyttelse af kritisk infrastruktur. Desuden er det ikke muligt for 
medlemsstaterne at sikre hos Kommissionen, at disse oplysninger kun bliver anvendt til det 
angivne formål.

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 62
Artikel 10, stk. 3

3. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om beskyttelse af kritisk infrastruktur, der 
gives til medlemsstaterne eller 
Kommissionen, ikke anvendes til andre 
formål end beskyttelse af kritisk 
infrastruktur. 

3. Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at oplysninger om beskyttelse af 
kritisk infrastruktur, der gives til 
medlemsstaterne eller Kommissionen, ikke 
anvendes til andre formål end beskyttelse af 
kritisk infrastruktur.
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Or. es

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 63
Artikel 11

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
bestående af en repræsentant for hvert 
kontaktpunkt for beskyttelse af kritisk 
infrastruktur.

udgår

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 3 og 7 i Rådets afgørelse 
1999/468/EF, jf. dens artikel 8.
3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dens artikel 8.
Det i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF omhandlede tidsrum 
fastsættes til en måned.
4. Udvalget vedtager selv sin 
forretningsorden.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med udstedelse af gennemførelsesforanstaltninger eller udveksling af bedste 
praksis bør man anvende strukturer, som allerede findes inden for katastrofeberedskabet 
(workshops etc.). Det er ikke nødvendigt at oprette et nyt udvalg.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 64
Artikel 12, stk. 1, første afsnit

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
31. december 2007. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
31. december 2008. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
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bestemmelser og dette direktiv. bestemmelser og dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at forlænge gennemførelsesfristen, fordi en gennemførelse inden udgangen 
af 2007 ikke er realistisk.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 65
Bilag 1, overskrift

Liste over sektorer med kritisk infrastruktur Liste over mulige sektorer med kritisk 
infrastruktur

Or. de

Begrundelse

Præcisering.


