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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 30
Otsikko

Neuvoston direktiivi Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä niiden 
suojaamisen parantamistarpeen 
arvioimisesta

Neuvoston direktiivi Euroopan
elintärkeisiin infrastruktuureihin 
kuuluvien painopistealojen määrittämisestä 
ja nimeämisestä sekä niiden suojaamisen 
parantamistarpeen arvioimisesta

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioita ei voi vaatia kertomaan komissiolle konkreettisia elintärkeitä 
infrastruktuurejaan. Tämä olisi kansallisten turvallisuusnäkökohtien vastaista. Elintärkeitä 
infrastruktuureja koskevaa EU:n laajuista luetteloa ei saa olla tällaisessa muodossa 
olemassa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender

Tarkistus 31
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvostolle ja 
neuvostolle 7. kesäkuuta 2005 antamansa 
suosituksen kriittisten infrastruktuurien 
suojaamisesta osana terrorismin torjuntaa1,
________________________________
1 EUVL C 124 E, 25.5.2006, s. 250.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 32
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Joulukuussa 2005 kokoontunut oikeus- ja 
sisäasioiden neuvosto kehotti komissiota 
laatimaan ehdotuksen elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevaksi 
EU:n ohjelmaksi. Neuvosto päätti, että 
vaikka ohjelman avulla olisi pyrittävä 
suojautumaan kaikkia uhkatekijöitä vastaan, 
ensisijaisena uhkatekijänä pidettäisiin 
kuitenkin terrorismia. Tämän lähtökohdan 
mukaan elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamisessa tulisi ottaa huomioon sekä 
ihmisen aiheuttamat että teknologiset 
uhkatekijät ja luonnononnettomuudet, mutta
terrorismia tulisi pitää ensisijaisena 
uhkatekijänä. Jos jotakin erityisen suurta 
uhkaa koskevien suojaamistoimien katsotaan 
olevan jollakin elintärkeiden 
infrastruktuurien alalla riittävällä tasolla, 
sidosryhmien olisi keskityttävä torjumaan 
muita uhkatekijöitä, jotka voivat edelleen 
vahingoittaa kyseistä infrastruktuuria.

(3) Joulukuussa 2005 kokoontunut oikeus- ja 
sisäasioiden neuvosto kehotti komissiota 
laatimaan ehdotuksen elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevaksi 
EU:n ohjelmaksi. Neuvosto päätti, että 
vaikka ohjelman avulla olisi pyrittävä 
suojautumaan kaikkia uhkatekijöitä vastaan, 
ensisijaisena uhkatekijänä pidettäisiin 
kuitenkin terrorismia. Tämän lähtökohdan 
mukaan elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamisessa tulisi ottaa huomioon sekä 
ihmisen aiheuttamat että teknologiset 
uhkatekijät ja luonnononnettomuudet sekä 
rakennetta koskevat uhkatekijät.
Terrorismia olisi kuitenkin pidettävä
ensisijaisena uhkana. Jos jotakin erityisen 
suurta uhkaa koskevien suojaamistoimien 
katsotaan olevan jollakin elintärkeiden 
infrastruktuurien alalla riittävällä tasolla, 
sidosryhmien olisi keskityttävä torjumaan 
muita uhkatekijöitä, jotka voivat edelleen 
vahingoittaa kyseistä infrastruktuuria.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 33
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Ensisijainen vastuu elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisesta kuuluu 
nykyään jäsenvaltioille ja elintärkeiden 
infrastruktuurien omistajille/ylläpitäjille. 
Tätä tilannetta ei pitäisi muuttaa.

(4) Ensisijainen vastuu elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisesta kuuluu 
nykyään jäsenvaltioille ja elintärkeiden 
infrastruktuurien omistajille/ylläpitäjille. 
Jäsenvaltioiden olisi myös jatkossa oltava 
omalla alueellaan viime kädessä vastuussa 
elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamista koskevista toimenpiteistä.

Or. de

Perustelu

Elintärkeiden infrastruktuurien suojaaminen kansallisten rajojen sisäpuolella on 
jäsenvaltioiden tehtävä, ja kansallisen turvallisuuden nimissä sen on myös pysyttävä 
jäsenvaltioiden tehtävänä. EU:n tasolla voidaan ainoastaan tukea kyseisten infrastruktuurien 
suojaamista sekä mahdollistaa parhaiden käytänteiden jakaminen. Kaikki muu toiminta 
uhkaisi jäsenvaltioiden turvallisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 34
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamisella on suuri merkitys Euroopan 
unionin sisäiselle turvallisuudelle ja 
unionin kansalaisten hyvinvoinnille. 
Tiettyjen infrastruktuurien tuhoutumisen 
tai vahingoittumisen seurauksena voidaan 
menettää ihmishenkiä, ympäristöä ja 
aineellista omaisuutta voi tuhoutua ja 
suuren yleisön luottamus valtiolliseen 
suojaan ja huolenpitoon voi heikentyä
pysyvästi.

Or. de

Perustelu

Tiettyjen infrastruktuurien tuhoutumisen tai vahingoittumisen vaikutuksia on korostettava. 
Vasta mahdolliset seuraukset tai niiden ehkäiseminen oikeuttavat direktiiviehdotuksen 
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sisältämät säännökset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 35
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Yhteisössä on tiettyjä elintärkeitä 
infrastruktuureja, joiden vahingoittuminen 
tai tuhoutuminen vaikuttaisi kahteen tai 
useampaan jäsenvaltioon tai johonkin 
toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, jossa 
kyseinen infrastruktuuri sijaitsee. Tähän 
saattaa liittyä valtioiden rajat ylittäviä 
seurauksia, jotka johtuvat toisiinsa 
liitettyjen, eri alojen infrastruktuurien 
keskinäisestä riippuvuudesta. Tällaiset 
Euroopan elintärkeät infrastruktuurit olisi 
määritettävä ja nimettävä yhteisellä 
menettelyllä. Myös tarvetta parantaa
tällaisten elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamista olisi arvioitava yhteiseltä 
pohjalta. Elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamista koskevat jäsenvaltioiden 
kahdenväliset yhteistyöjärjestelyt ovat 
vakiintunut ja tehokas keino vaikuttaa 
valtioiden rajat ylittäviin elintärkeisiin 
infrastruktuureihin. Elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevan 
EU:n ohjelman tulisi perustua tällaiseen 
yhteistyöhön.

(5) Yhteisössä on tiettyjä elintärkeitä 
infrastruktuureja, joiden vahingoittuminen 
tai tuhoutuminen vaikuttaisi kolmeen tai 
useampaan jäsenvaltioon tai vielä kahteen 
muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, jossa 
kyseinen infrastruktuuri sijaitsee. Tähän 
saattaa liittyä valtioiden rajat ylittäviä 
seurauksia, jotka johtuvat toisiinsa 
liitettyjen, eri alojen infrastruktuurien 
keskinäisestä riippuvuudesta. Tällaiset 
Euroopan elintärkeät infrastruktuurit olisi 
määritettävä ja nimettävä yhteisellä 
menettelyllä. Euroopan elintärkeisiin 
infrastruktuureihin kuuluvista 
painopistealoista olisi laadittava luettelo 
yhteisten kriteerien pohjalta. Lisäksi 
tällaisten infrastruktuurien suojaamiseksi 
olisi laadittava yhteinen toimintakehys, 
jonka avulla jäsenvaltiot voivat 
asianmukaisilla toimenpiteillä vähentää
elintärkeisiin infrastruktuureihin 
kohdistuvia mahdollisia uhkia omalla 
alueellaan. Elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamista koskevat jäsenvaltioiden 
kahdenväliset yhteistyöjärjestelyt ovat 
vakiintunut ja tehokas keino vaikuttaa 
valtioiden rajat ylittäviin elintärkeisiin 
infrastruktuureihin. Elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevan 
EU:n ohjelman tulisi perustua tällaiseen 
yhteistyöhön.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden ei pitäisi joutua ilmoittamaan komissiolle konkreettisia elintärkeitä 
infrastruktuurejaan, vaan ne olisi ainoastaan velvoitettava nimeämään komissiolle 
painopistealansa. Komission olisi koottava yhteen jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ja 
mahdollistettava tältä pohjalta kokemusten vaihto. Näin saadaan aikaan asianosaisten välille 
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luottamusta luovat puitteet, mutta tärkeimmät turvallisuutta koskevat tiedot jäävät kuitenkin 
jäsenvaltioiden sisäisiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 36
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Jokaisen Euroopan elintärkeän 
infrastruktuurin omistajan/ylläpitäjän olisi 
laadittava turvallisuussuunnitelma, jossa 
määritetään elintärkeät omaisuuserät ja 
esitetään niiden suojaamiseksi tarvittavat 
turvallisuusratkaisut. 
Turvallisuussuunnitelmassa olisi otettava 
huomioon infrastruktuurin haavoittuvuus, 
uhkien ja riskien arviointi sekä muut 
jäsenvaltioiden viranomaisten toimittamat 
asiaa koskevat tiedot.

(7) Jokaisen Euroopan elintärkeän 
infrastruktuurin omistajan/ylläpitäjän olisi 
laadittava turvallisuussuunnitelma, jossa 
määritetään elintärkeät omaisuuserät ja 
esitetään niiden suojaamiseksi tarvittavat 
turvallisuusratkaisut. 
Turvallisuussuunnitelmassa olisi otettava 
huomioon infrastruktuurin haavoittuvuus, 
uhkien ja riskien arviointi sekä muut 
jäsenvaltioiden viranomaisten toimittamat 
asiaa koskevat tiedot. Kyseiset 
turvallisuussuunnitelmat olisi toimitettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Jäsenvaltiot päättävät itse 
antavatko ne eteenpäin 
turvallisuussuunnitelmia koskevia tietoja ja 
mitkä tiedot olisivat kyseessä.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pidä edelleenkään pakottaa kyseisen direktiivin nojalla kertomaan 
turvallisuussuunnitelmiensa yksityiskohtia. Kyseisten turvallisuussuunnitelmien pakollinen 
toimittaminen komissiolle ja/tai muille jäsenvaltioille saattaisi vaarantaa turvallisuuden. 
Tähän ei siksi pidä velvoittaa, mutta jäsenvaltioiden olisi kuitenkin halutessaan voitava antaa 
kyseiset tiedot eteenpäin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 37
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Jotta voitaisiin helpottaa Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisen 
parantamista, olisi kehitettävä yhteisiä 
menetelmiä infrastruktuuriomaisuuteen 
liittyvien heikkouksien, uhkatekijöiden ja 

(10) Jotta voitaisiin helpottaa Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisen 
parantamista, olisi kehitettävä yhteisiä 
menetelmiä infrastruktuuriomaisuuteen 
liittyvien uhkatekijöiden ja riskien sekä 
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riskien määrittämistä ja luokittelua varten. rakenteellisten heikkouksien määrittämistä 
ja luokittelua varten.

Or. de

Perustelu

Tarpeellinen tarkennus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 38
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamistoimenpiteiden 
johdonmukainen toteuttaminen ja kaikkien 
sidosryhmien vastuualueiden selkeä 
määritteleminen edellyttävät yhteistä 
toimintakehystä. Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien omistajilla/ylläpitäjillä 
tulisi olla mahdollisuus tutustua 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista 
koskeviin parhaisiin käytänteisiin ja 
menetelmiin.

(11) Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamistoimenpiteiden 
johdonmukainen toteuttaminen ja kaikkien 
sidosryhmien vastuualueiden selkeä 
määritteleminen edellyttävät yhteistä 
toimintakehystä. Jäsenvaltioilla ja Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien 
omistajilla/ylläpitäjillä tulisi olla 
mahdollisuus tutustua elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskeviin 
parhaisiin käytänteisiin ja menetelmiin. 

Or. de

Perustelu

Myös jäsenvaltiot haluavat osallistua parhaiden käytänteiden vaihtoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 39
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Elintärkeitä infrastruktuureja koskevan 
tietojenvaihdon tulisi tapahtua 
luottamuksellisesti ja suojatussa 
ympäristössä. Tietojen jakaminen edellyttää 
luottamuksellisia suhteita, jotta yritykset ja 
organisaatiot voivat olla varmoja siitä, että 
niiden arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävän hyvin. Teollisuuden toimijoita 
tulisi kannustaa jakamaan elintärkeitä 

(14) Elintärkeitä infrastruktuureja koskevan 
tietojenvaihdon tulisi tapahtua 
luottamuksellisesti ja suojatussa 
ympäristössä. Tietojen jakaminen edellyttää 
luottamuksellisia suhteita, jotta yritykset ja 
organisaatiot voivat olla varmoja siitä, että 
niiden arkaluonteiset tiedot suojataan 
riittävän hyvin. 
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infrastruktuureja koskevia tietoja 
korostamalla, että tietojenvaihdosta koituva 
hyöty on teollisuuden ja koko yhteiskunnan 
kannalta tärkeämpää kuin siitä aiheutuvat 
kustannukset. Elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamiseen liittyvää 
tietojenvaihtoa olisi näin ollen pyrittävä 
edistämään.

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen huomioonottaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 40
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Tällä direktiivillä täydennetään 
yhteisössä ja jäsenvaltioissa voimassa olevia 
alakohtaisia toimenpiteitä. Jos käytössä on jo 
yhteisön mekanismeja, niiden käyttöä olisi 
jatkettava, sillä ne edistävät osaltaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa. 

(15) Tällä direktiivillä täydennetään 
yhteisössä ja jäsenvaltioissa voimassa olevia 
alakohtaisia toimenpiteitä. Jos käytössä on jo 
yhteisön mekanismeja ja säännöksiä, ne 
olisi pantava täytäntöön ja niitä olisi 
sovellettava yleisen turvallisuuden 
parantamiseksi. Samalla on vältettävä 
päällekkäisyyksiä ja ristiriitaisuuksia 
tämän direktiivin kanssa sekä ylimääräisiä 
kustannuksia, mikäli turvallisuus ei 
samalla parane.

Or. de

Perustelu

Kyse ei ole ainoastaan direktiivin täytäntöönpanosta. Tavoitteena on ennemminkin oltava 
yleisen turvallisuuden parantaminen. Säännöksillä pyritään saamaan aikaan toivottu vaikutus 
lisäämällä tekstiin päällekkäisyyksien ja ristiriitaisuuksien välttäminen. Tarvitaan siis 
välttämättä yhtenäinen ja tehokas järjestelmä, jonka osat eivät hankaloita toistensa toimintaa. 
Lisäksi on vältettävä turhaa byrokraattista kuormitusta, jos sillä ei pystytä parantamaan
turvallisuutta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 41
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Tämän direktiivin tavoitteita, eli 
menettelyn laatimista Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien
määrittämistä ja nimeämistä varten sekä 
yhteisen lähestymistavan määrittelyä 
tällaisten infrastruktuurien suojaamisen 
parantamistarpeiden arviointia varten, ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan 
toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(17) Toiminnan laajuuden vuoksi tämän 
direktiivin tavoitteet, eli menettelyn 
laatiminen Euroopan elintärkeisiin 
infrastruktuureihin kuuluvien 
painopistealojen määrittämistä ja 
nimeämistä varten sekä yhteisen 
lähestymistavan määrittely tällaisten 
infrastruktuurien suojaamisen 
parantamistarpeiden arviointia varten, 
voidaan saavuttaa paremmin yhteisön 
tasolla. Siksi yhteisö voi ryhtyä asiassa 
toimiin. Suhteellisuuden vuoksi omistajien 
tai ylläpitäjien sekä jäsenvaltioiden 
kohdalla on otettava erityisesti huomioon 
taloudellinen kohtuus.

Or. de

Perustelu

Suhteellisuusperiaate on tärkeä periaate, joka on otettava huomioon, jotta direktiivi olisi 
oikeutettu. Eräs suhteellisuusperiaatteen merkittävä tekijä on, että omistajille ja ylläpitäjille 
sekä jäsenvaltioille aiheutuvat kustannukset pysyvät suhteellisina ja kohtuullisina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 42
1 artikla

Tällä direktiivillä otetaan käyttöön menettely 
Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien
määrittämistä ja nimeämistä varten sekä 
yhteinen lähestymistapa niiden suojaamisen 
parantamiseen liittyvien tarpeiden 
arvioimista varten.

Tällä direktiivillä otetaan käyttöön menettely 
Euroopan elintärkeisiin infrastruktuureihin 
kuuluvien painopistealojen määrittämistä ja 
nimeämistä varten sekä yhteinen 
lähestymistapa niiden suojaamisen 
parantamiseen liittyvien tarpeiden 
arvioimista varten.

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltioiden ei pitäisi joutua ilmoittamaan komissiolle konkreettisia elintärkeitä 
infrastruktuurejaan. Tämä olisi kansallisten turvallisuusnäkökohtien vastaista. Elintärkeitä 
infrastruktuureja koskevaa EU:n laajuista luetteloa ei saa olla tällaisessa muodossa 
olemassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender

Tarkistus 43
2 artiklan b kohta

b) ’Euroopan elintärkeällä infrastruktuurilla’ 
sellaisia elintärkeitä infrastruktuureja, joiden 
vahingoittuminen tai tuhoutuminen 
aiheuttaisi huomattavia seurauksia kahdessa 
tai useammassa jäsenvaltiossa tai vain 
yhdessä jäsenvaltiossa siinä tapauksessa, että 
kyseinen infrastruktuuri sijaitsee toisessa 
jäsenvaltiossa. Tällaiset seuraukset voivat 
johtua myös siitä, että toimialat ovat 
riippuvaisia muiden toimialojen 
infrastruktuureista;

b) ’Euroopan elintärkeällä infrastruktuurilla’ 
sellaisia elintärkeitä infrastruktuureja, joiden 
vahingoittuminen tai tuhoutuminen 
aiheuttaisi huomattavia seurauksia kahdessa 
tai useammassa jäsenvaltiossa – ottaen
erityisesti huomioon rajatylittävät 
infrastruktuurit – tai vain yhdessä 
jäsenvaltiossa siinä tapauksessa, että 
kyseinen infrastruktuuri sijaitsee toisessa 
jäsenvaltiossa. Tällaiset seuraukset voivat 
johtua myös siitä, että toimialat ovat 
riippuvaisia muiden toimialojen 
infrastruktuureista;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 44
2 artiklan c kohdan johdanto sekä 1 ja 2 alakohta

c) ’vakavuudella’ tietyn infrastruktuurin 
vahingoittumisen tai tuhoutumisen 
seurauksia, joilla voi olla

c) ’vakavuudella’ tietyn infrastruktuurin 
vahingoittumisen tai tuhoutumisen 
seurauksia, joilla voi olla

• vaikutuksia väestöön (kohteena olevan 
väestön määrä);

– vaikutuksia väestöön;

• taloudellisia vaikutuksia (taloudellisten 
menetysten ja/tai tuotteiden tai palvelujen 
laadun heikkenemisen suuruusluokka);

– vaikutuksia sisämarkkinoihin
(taloudellisten menetysten ja/tai tuotteiden 
tai palvelujen laadun heikkenemisen 
suuruusluokka);

Or. de
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Perustelu

Tarpeellinen tarkennus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 45
2 artiklan d kohta

d) ’haavoittuvuudella’ elintärkeän 
infrastruktuurin suunnittelun, toteutuksen tai 
toiminnan osan ominaisuutta, joka tekee siitä 
alttiin jonkin uhkatekijän aiheuttamalle 
vahingoittumiselle tai tuhoutumiselle; tällä 
tarkoitetaan myös riippuvuutta 
muuntyyppisistä infrastruktuureista;

d) ’rakenteellisella haavoittuvuudella’ 
elintärkeän infrastruktuurin suunnittelun, 
toteutuksen tai toiminnan osan ominaisuutta, 
joka tekee siitä alttiin jonkin uhkatekijän 
aiheuttamalle vahingoittumiselle tai 
tuhoutumiselle; tällä tarkoitetaan myös 
riippuvuutta muuntyyppisistä 
infrastruktuureista;

(Tämä tarkistus koskee koko 
direktiiviehdotusta. Tarkistuksen 
hyväksymisen jälkeen muutokset on tehtävä 
koko tekstiin.)

Or. de

Perustelu

Tarpeellinen tarkennus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 46
3 artiklan 1 kohta

1. Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
määrittämisessä tarvittavat horisontaaliset 
ja alakohtaiset kriteerit hyväksytään 
11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla 
menettelyllä. Kriteerejä voidaan muuttaa 
11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla 
menettelyllä.

1. Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
määrittämisessä tarvittavien 
horisontaalisten ja alakohtaisten kriteerien 
hyväksyminen ja muuttaminen on 
jäsenvaltioiden vastuulla. 

Horisontaaliset kriteerit, joita sovelletaan 
kaikkiin eri alojen elintärkeisiin 
infrastruktuureihin, laaditaan tietyn 
infrastruktuurin vahingoittumisen tai 
tuhoutumisen seurausten vakavuuden 

Horisontaaliset kriteerit, joita sovelletaan 
kaikkiin eri alojen elintärkeisiin 
infrastruktuureihin, laaditaan väestön 
turvallisuuteen ja toimitusvarmuuteen 
vaikuttavien tietyn infrastruktuurin 
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perusteella. Kriteerit hyväksytään 
viimeistään [vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta]. 

vahingoittumisen tai tuhoutumisen 
seurausten vakavuuden perusteella. Kriteerit 
hyväksytään viimeistään [vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta]. 

Painopistealoja varten laaditaan alakohtaiset 
kriteerit eri alojen elintärkeiden 
infrastruktuurien ominaispiirteiden ja 
tarvittaessa sidosryhmien kuulemisen 
perusteella. Alakohtaiset kriteerit 
hyväksytään erikseen kutakin painopistealaa 
varten viimeistään vuoden kuluttua siitä kun 
kyseinen ala on nimetty painopistealaksi. 

Painopistealoja varten laaditaan alakohtaiset 
kriteerit eri alojen elintärkeiden 
infrastruktuurien ominaispiirteiden ja 
tarvittaessa sidosryhmien kuulemisen 
perusteella. Alakohtaiset kriteerit 
hyväksytään erikseen kutakin painopistealaa 
varten viimeistään vuoden kuluttua siitä kun 
kyseinen ala on nimetty painopistealaksi. 

Or. de

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteitä annettaessa tai parhaita käytänteitä vaihdettaessa olisi 
sovellettava väestönsuojelujärjestelmässä jo olemassa olevia rakenteita (esimerkiksi 
työryhmiä). Uuden komitean perustaminen ei ole tarpeen. Lisäksi olisi korostettava, että 
infrastruktuuriin kohdistuvien vaikutusten lisäksi merkitystä on myös väestöön kohdistuvilla 
vaikutuksilla. Kyseinen tavoite on tärkeä myös EY:n perustamissopimuksen valtuuksia 
koskevan 308 artiklan kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 47
3 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

1. Komissio valitsee liitteessä I olevan 
luettelon perusteella kerran vuodessa 
painopistealat, joita varten 1 kohdassa 
tarkoitetut alakohtaiset kriteerit laaditaan.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei anneta jäsenvaltioille mahdollisuutta vaikuttaa painopistealojen 
valintaan. Koska elintärkeiden infrastruktuurien suojaaminen on viime kädessä 
jäsenvaltioiden vastuulla, niiden olisi voitava valita kyseiset painopistealat. Jäsenvaltiot 
pystyvät arvioimaan paremmin, mitkä alat ovat niille tärkeitä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 48
3 artiklan 3 kohta

3. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä 
sellaiset joko sen alueella tai sen 
ulkopuolella sijaitsevat elintärkeät 
infrastruktuurit, jotka voivat aiheuttaa 
seurauksia sen alueella ja jotka täyttävät 1 ja 
2 kohdassa säädetyt kriteerit. 
Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle tiedot tällä tavoin määritetyistä 
elintärkeistä infrastruktuureista viimeistään 
vuoden kuluttua määrittämisessä 
käytettävien kriteerien hyväksymisestä ja 
sen jälkeen jatkuvasti.

3. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä 
sellaiset joko sen alueella tai sen 
ulkopuolella sijaitsevat elintärkeät 
infrastruktuurit, jotka voivat aiheuttaa 
seurauksia sen alueella ja jotka täyttävät 1 ja 
2 kohdassa säädetyt kriteerit, viimeistään 
vuoden kuluttua määrittämisessä 
käytettävien kriteerien hyväksymisestä ja 
sen jälkeen jatkuvasti.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden ei pitäisi joutua ilmoittamaan komissiolle elintärkeitä infrastruktuurejaan. 
Tämä olisi kansallisten turvallisuusnäkökohtien vastaista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender

Tarkistus 49
3 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä 
sellaiset joko sen alueella tai sen 
ulkopuolella sijaitsevat elintärkeät 
infrastruktuurit, jotka voivat aiheuttaa 
seurauksia sen alueella ja jotka täyttävät 1 ja 
2 kohdassa säädetyt kriteerit.

3. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä 
sellaiset joko sen alueella tai sen 
ulkopuolella sijaitsevat elintärkeät 
infrastruktuurit, jotka voivat aiheuttaa 
seurauksia sen alueella ja jotka täyttävät 1 ja 
2 kohdassa säädetyt kriteerit, ottaen 
erityisesti huomioon rajatylittävät 
infrastruktuurit.

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 50
4 artiklan otsikko

Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien
nimeäminen

Painopistealueiden määrittäminen ja 
nimeäminen

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden ei pitäisi joutua ilmoittamaan komissiolle Euroopan elintärkeitä 
infrastruktuurejaan. Tämä olisi kansallisten turvallisuusnäkökohtien vastaista. Koska 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaaminen on viime kädessä jäsenvaltioiden vastuulla, 
niiden olisi voitava itse valita kyseiset painopistealat ja ne olisi velvoitettava ilmoittamaan 
komissiolle ainoastaan painopistealansa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 51
4 artiklan -1 kohta (uusi)

-1. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä 
sellaiset sen alueella ja sen ulkopuolella 
sijaitsevat painopistealat, jotka voivat 
aiheuttaa seurauksia sen alueella ja joita 
varten laaditaan 3 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti hyväksytyt kriteerit.
Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle tiedot tällä tavoin määritetyistä 
painopistealoista viimeistään vuoden 
kuluttua määrittämisessä käytettävien 
kriteerien hyväksymisestä ja sen jälkeen 
jatkuvasti.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei anneta jäsenvaltioille mahdollisuutta vaikuttaa painopistealojen 
valintaan. Koska elintärkeiden infrastruktuurien suojaaminen on viime kädessä 
jäsenvaltioiden vastuulla, niiden olisi voitava valita kyseiset painopistealat. Jäsenvaltiot 
pystyvät arvioimaan paremmin, mitkä alat ovat niille tärkeitä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 52
4 artiklan 1 kohta

1. Komissio laatii ehdotuksen Euroopan 
elintärkeitä infrastruktuureja koskevaksi 
luetteloksi 3 artiklan 3 kohdan toisen 
alakohdan nojalla saamiensa ilmoitusten ja 
muiden käytettävissään olevien tietojen 
perusteella.

1. Komissio laatii ehdotuksen 
painopistealueita koskevaksi luetteloksi 
-1 kohdan nojalla saamiensa ilmoitusten ja 
muiden käytettävissään olevien tietojen 
perusteella mahdollistaakseen näin 
parhaiden käytänteiden vaihdon.

Or. de

Perustelu

Komission olisi koottava yhteen jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ja mahdollistettava tältä 
pohjalta kokemusten jakaminen. Näin saadaan aikaan asianosaisten välille luottamusta 
luovat puitteet, mutta tärkeimmät turvallisuutta koskevat tiedot jäävät kuitenkin 
jäsenvaltioiden sisäisiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 53
4 artiklan 2 kohta

2. Luettelo Euroopan elintärkeistä 
infrastruktuureista hyväksytään 11 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetulla menettelyllä.
Luetteloa voidaan muuttaa 11 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetulla menettelyllä.

2. Painopistealueita koskevan luettelon 
hyväksyminen ja muuttaminen on 
jäsenvaltioiden vastuulla.

Or. de

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteitä annettaessa tai parhaita käytänteitä vaihdettaessa olisi 
sovellettava väestönsuojelujärjestelmässä jo olemassa olevia rakenteita (esimerkiksi 
työryhmiä). Uuden komitean perustaminen ei ole tarpeen. Luettelon laatiminen ja 
muuttaminen on ensisijaisesti jäsenvaltioiden tehtävä. Tarkoitus ei ole laatia luetteloa 
Euroopan elintärkeistä infrastruktuureista, vaan painopistealoista.



AM\667643FI.doc 15/20 PE 388.725v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 54
5 artiklan 2 kohta

2. Turvallisuussuunnitelmassa on eriteltävä 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
omaisuuserät ja esitettävä niiden 
suojaamiseksi tarvittavat 
turvallisuusratkaisut liitteen II mukaisesti. 
Turvallisuussuunnitelmaa koskevia 
alakohtaisia vaatimuksia, joissa otetaan 
huomioon voimassa olevat yhteisön 
toimenpiteet, voidaan hyväksyä 11 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetulla menettelyllä. 

2. Turvallisuussuunnitelmassa on eriteltävä 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
omaisuuserät ja esitettävä niiden 
suojaamiseksi tarvittavat 
turvallisuusratkaisut liitteen II mukaisesti. 
Tarvittaessa voidaan hyväksyä 
turvallisuussuunnitelmaa koskevia 
alakohtaisia vaatimuksia, joissa otetaan 
huomioon voimassa olevat yhteisön 
toimenpiteet. 

Komissio voi päättää 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen, että 
turvallisuussuunnitelman laatimista ja 
päivittämistä koskevan vaatimuksen voi 
täyttää noudattamalla liitteessä I luetelluilla 
aloilla sovellettavia toimenpiteitä. 

Komissio ja jäsenvaltiot voivat päättää, että 
turvallisuussuunnitelman laatimista ja
päivittämistä koskevan vaatimuksen voi 
täyttää noudattamalla liitteessä I luetelluilla 
aloilla sovellettavia toimenpiteitä.

Or. de

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteitä annettaessa tai parhaita käytänteitä vaihdettaessa olisi 
sovellettava väestönsuojelujärjestelmässä jo olemassa olevia rakenteita (esimerkiksi 
työryhmiä). Uuden komitean perustaminen ei ole tarpeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 55
5 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
omistajan/ylläpitäjän on esitettävä 
turvallisuussuunnitelma toimivaltaiselle 
jäsenvaltion viranomaiselle vuoden kuluessa 
siitä kun kyseinen infrastruktuuri on nimetty 
Euroopan elintärkeäksi infrastruktuuriksi.

3. Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
omistajan/ylläpitäjän on esitettävä 
turvallisuussuunnitelma toimivaltaiselle 
jäsenvaltion viranomaiselle vuoden kuluessa 
siitä kun kyseinen infrastruktuuri on nimetty 
Euroopan elintärkeäksi infrastruktuuriksi. 
Toimivaltainen viranomainen päättää 
kyseisten tietojen luovuttamisesta muille 
jäsenvaltioille tai komissiolle.

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltioita ei pidä edelleenkään pakottaa kyseisen direktiivin nojalla kertomaan 
turvallisuussuunnitelmiensa yksityiskohtia. Kyseisten turvallisuussuunnitelmien pakollinen 
toimittaminen komissiolle ja/tai muille jäsenvaltioille saattaisi vaarantaa turvallisuuden. 
Tähän ei siksi pidä velvoittaa, mutta jäsenvaltioiden pitäisi kuitenkin halutessaan voida antaa 
kyseiset tiedot eteenpäin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 56
7 artiklan 2 kohta

2. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle tiivistelmä kullakin liitteessä I 
tarkoitetulla alalla havaituista 
heikkouksista, uhkatekijöistä ja riskeistä 
18 kuukauden kuluessa siitä kun 4 artiklan 
2 kohdassa säädetty luettelo on hyväksytty ja 
sen jälkeen jatkuvasti kahden vuoden välein.

2. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle tiivistelmä Euroopan 
elintärkeissä infrastruktuureissa havaituista 
rakenteellisista heikkouksista, 
uhkatekijöistä ja riskeistä 18 kuukauden 
kuluessa siitä kun 4 artiklan 2 kohdassa
säädetty luettelo on hyväksytty ja sen 
jälkeen jatkuvasti kahden vuoden välein.

Näitä kertomuksia varten vahvistetaan 
yhteinen malli 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla menettelyllä.

Jäsenvaltiot ja komissio vahvistavat näitä 
kertomuksia varten yhteisen mallin.

Or. de

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteitä annettaessa tai parhaita käytänteitä jaettaessa olisi sovellettava 
väestönsuojelujärjestelmässä jo olemassa olevia rakenteita (esimerkiksi työryhmiä). Uuden 
komitean perustaminen ei ole tarpeen. Liitteessä I mainitaan ainoastaan mahdollisia aloja, 
jotka eivät kuitenkaan välttämättä sisällä Euroopan elintärkeitä infrastruktuureja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 57
7 artiklan 3 kohta

3. Komissio arvioi, tarvitaanko Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseksi 
erityisiä alakohtaisia toimenpiteitä. 

3. Komissio ja jäsenvaltiot arvioivat, 
tarvitaanko Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamiseksi erityisiä 
alakohtaisia toimenpiteitä. 

Or. de



AM\667643FI.doc 17/20 PE 388.725v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Perustelu

Jäsenvaltioiden on saatava osallistua alojen arvioimiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender

Tarkistus 58
7 artiklan 3 kohta

3. Komissio arvioi, tarvitaanko Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseksi 
erityisiä alakohtaisia toimenpiteitä.

3. Komissio arvioi, tarvitaanko Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseksi 
erityisiä alakohtaisia toimenpiteitä. 
Toimenpiteisiin kuuluvat parhaat 
käytänteet ja menetelmät (muun muassa 
luotijunien ennakkotarkastukset ja 
rautatieasemien kameravalvonta).

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 59
7 artiklan 4 kohta

4. Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
heikkouksien sekä niihin kohdistuvien 
uhkatekijöiden ja riskien arvioimiseksi 
voidaan laatia yhteisiä alakohtaisia 
menetelmiä 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla menettelyllä. 

4. Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
rakenteellisten heikkouksien sekä niihin 
kohdistuvien uhkatekijöiden ja riskien 
arvioimiseksi voidaan laatia yhteisiä 
alakohtaisia menetelmiä.  

Or. de

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteitä annettaessa tai parhaita käytänteitä vaihdettaessa olisi 
sovellettava väestönsuojelujärjestelmässä jo olemassa olevia rakenteita (esimerkiksi 
työryhmiä). Uuden komitean perustaminen ei ole tarpeen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 60
8 artikla
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Komissio tukee Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien omistajia/ylläpitäjiä 
antamalla niille mahdollisuuden hyödyntää 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseen 
liittyviä parhaita käytänteitä ja menetelmiä.

Komissio tukee Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien omistajia/ylläpitäjiä 
jäsenvaltioiden kehotuksen mukaisesti 
antamalla niille mahdollisuuden hyödyntää 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseen 
liittyviä parhaita käytänteitä ja menetelmiä.

Or. de

Perustelu

Varmistetaan jäsenvaltioiden ottaminen mukaan menettelyihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 61
10 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jäsenvaltioille tai komissiolle toimitettuja 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista 
koskevia tietoja ei käytetä mihinkään 
muuhun tarkoitukseen kuin elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamiseen. 

3. Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että niille toimitettuja 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista 
koskevia tietoja ei käytetä mihinkään 
muuhun tarkoitukseen kuin elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamiseen. 

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden lisäksi myös komission on varmistettava, että toimitettuja tietoja käytetään 
ainoastaan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseen. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan pysty 
varmistamaan, että komissiossa käytetään tietoja ainoastaan kyseiseen tarkoitukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inés Ayala Sender

Tarkistus 62
10 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jäsenvaltioille tai komissiolle toimitettuja 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista 
koskevia tietoja ei käytetä mihinkään 
muuhun tarkoitukseen kuin elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamiseen.

3. Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että jäsenvaltioille tai 
komissiolle toimitettuja elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevia 
tietoja ei käytetä mihinkään muuhun 
tarkoitukseen kuin elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamiseen.
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Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 63
11 artikla

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
muodostuu kunkin elintärkeän 
infrastruktuurin yhteyspisteen edustajista. 

Poistetaan.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset. 
3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset. 
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi. 
4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Or. de

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteitä annettaessa tai parhaita käytänteitä jaettaessa olisi sovellettava 
väestönsuojelujärjestelmässä jo olemassa olevia rakenteita (esimerkiksi työryhmiä). Uuden 
komitean perustaminen ei ole tarpeen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 64
12 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2007. Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2008. Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

Or. de

Perustelu

Voimaan saattamista koskevan määräajan lykkääminen on tarpeen, koska voimaan 
saattaminen vuoden 2007 loppuun mennessä ei ole realistista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 65
Liite I, otsikko

Luettelo elintärkeään infrastruktuuriin 
kuuluvista toimialoista

Luettelo elintärkeään infrastruktuuriin
mahdollisesti kuuluvista toimialoista

Or. de

Perustelu

Tarkennus.


	667643fi.doc

