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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 30
Cím

A Tanács irányelve az európai létfontosságú 
infrastruktúrák azonosításáról és 
kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről

A Tanács irányelve az európai létfontosságú 
infrastruktúrákkal rendelkező, prioritást 
élvező ágazatok azonosításáról és 
kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak nem kellene közölniük a Bizottsággal, hogy melyek a létfontosságú 
infrastruktúráik, mivel ez ellentmondana a nemzetbiztonsági érdekeknek. A létfontosságú 
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infrastruktúrák európai jegyzékének nem szabad ilyen összevont formában léteznie.

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender

Módosítás: 31
(5a) preambulumbekezdés (új)

- emlékeztetve az Európai Tanácsnak és a 
Tanácsnak a terrorizmus elleni küzdelem 
keretében a létfontosságú infrastruktúra 
védelméről szóló, 2005. június 7-i 
ajánlására 1,
________________________________
1 HL C 124 E, 2006.5.25., 250.o.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 32
(3) preambulumbekezdés 

(3) 2005 decemberében a Bel- és 
Igazságügyi Tanács felkérte a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő javaslatot a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai 
programra (EPCIP), és úgy döntött, hogy a 
programnak összveszély-megközelítésen 
kell alapulnia, elsőbbséget adva a 
terrorizmusból eredő veszélyekkel szembeni 
küzdelemnek. E megközelítés értelmében a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmével 
kapcsolatos eljárásban figyelembe kell venni 
az ember által okozott, technológiai 
veszélyeket és a természeti katasztrófákat is, 
azonban a terrorveszélynek kell elsőbbséget 
adni. Amennyiben egy adott létfontosságú 
infrastrukturális ágazatban úgy találják, 
hogy valamely komoly veszéllyel szemben 
hozott védekezési intézkedések megfelelő 
szintűek, az érintett szereplőknek az egyéb 
olyan veszélyekre kell összpontosítaniuk, 
amelyek tekintetében továbbra is 

(3) 2005 decemberében a Bel- és 
Igazságügyi Tanács felkérte a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő javaslatot a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai 
programra (EPCIP), és úgy döntött, hogy a 
programnak összveszély-megközelítésen 
kell alapulnia, elsőbbséget adva a 
terrorizmusból eredő veszélyekkel szembeni 
küzdelemnek. E megközelítés értelmében a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmével 
kapcsolatos eljárásban figyelembe kell venni 
az ember által okozott, technológiai 
veszélyeket és a természeti katasztrófákat, 
valamint a strukturális veszélyeket is, 
azonban a terrorveszélynek kell elsőbbséget 
adni. Amennyiben egy adott létfontosságú 
infrastrukturális ágazatban úgy találják, 
hogy valamely komoly veszéllyel szemben 
hozott védekezési intézkedések megfelelő 
szintűek, az érintett szereplőknek az egyéb 
olyan veszélyekre kell összpontosítaniuk, 
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sebezhetőek. amelyek tekintetében továbbra is 
sebezhetőek.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 33
4) preambulumbekezdés 

(4) A létfontosságú infrastruktúrák 
védelmével kapcsolatos felelősség jelenleg 
elsősorban a tagállamokat és a létfontosságú 
infrastruktúrák tulajdonosait/üzemeltetőit 
terheli. Ennek így is kell maradnia.

(4) A létfontosságú infrastruktúrák 
védelmével kapcsolatos felelősség jelenleg 
elsősorban a tagállamokat és a létfontosságú 
infrastruktúrák tulajdonosait/üzemeltetőit 
terheli. A tagállamok viselik továbbá a 
területükön lévő létfontosságú 
infrastruktúrák védelmét célzó 
intézkedésekért a végső felelősséget is.

Or. de

Indokolás

A tagállamok feladata, hogy a létfontosságú infrastruktúrák védelmét országhatáraikon belül 
biztosítsák, és a nemzetbiztonság érdekében ennek tagállami hatáskörben is kell maradnia. 
Uniós szinten csupán ezen infrastruktúrák védelmének támogatását lehet biztosítani, illetve a 
bevált gyakorlatok cseréjét lehetővé tenni. Minden egyéb biztonsági kockázatot jelentene a 
tagállamok számára.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 34
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) A létfontosságú infrastruktúrák 
védelme alapvető jelentőséggel bír az 
Európai Unió belső biztonsága és a 
polgárok jóléte szempontjából. Elvégre 
bizonyos infrastruktúrák megzavarása vagy 
megsemmisítése emberi életeket követelhet, 
környezeti értékeket és gazdasági javakat 
semmisíthet meg, valamint a lakosságnak 
az állami védelembe és gondoskodásba 
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vetett bizalmát tartósan lerombolhatja.

Or. de

Indokolás

Ki kell emelni bizonyos infrastruktúrák megzavarásának vagy megsemmisítésének hatásait. 
Elvégre csak a lehetséges következmények, illetve e következmények elkerülése indokolják az 
irányelvre irányuló javaslatban foglalt rendelkezéseket.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 35
(5) preambulumbekezdés

(5) A Közösségben számos olyan 
létfontosságú infrastruktúra van, amelyek 
megzavarása vagy megsemmisítése két vagy 
több tagállamot is érintene, illetve a 
létfontosságú infrastruktúra helyétől eltérő 
másik tagállamot érintene. Ez magában 
foglalhat határokon átnyúló, több ágazatot 
érintő olyan hatásokat is, amelyek az 
összekapcsolt infrastruktúrák közötti 
kölcsönös függőségekből erednek. Az ilyen 
európai létfontosságú infrastruktúrákat 
közös eljárásban kell azonosítani és 
kijelölni. Közös keretek között kell 
értékelni, hogy szükséges-e ezen
létfontosságú infrastruktúrák védelmét 
javítani. A létfontosságú infrastruktúrák 
védelme területén a tagállamok közötti 
kétoldalú együttműködési szabályozások jól 
megalapozott és hatékony eszközt jelentenek 
a határokon átnyúló létfontosságú 
infrastruktúrák kezelésében. Az EPCIP-nek 
ilyen együttműködésre kell épülnie.

(5) A Közösségben számos olyan 
létfontosságú infrastruktúra van, amelyek 
megzavarása vagy megsemmisítése három
vagy több tagállamot is érintene, illetve a 
létfontosságú infrastruktúra helyétől eltérő 
másik két tagállamot érintene. Ez magában 
foglalhat határokon átnyúló, több ágazatot
érintő olyan hatásokat is, amelyek az 
összekapcsolt infrastruktúrák közötti 
kölcsönös függőségekből erednek. Az ilyen 
európai létfontosságú infrastruktúrákat 
közös eljárásban kellene azonosítani és 
kijelölni. Közös kritériumok alapján kell 
elkészíteni az európai létfontosságú 
infrastruktúrákkal rendelkező, prioritást 
élvező ágazatok jegyzékét. Ennek 
érdekében egy közös cselekvési keretet kell 
létrehozni ezen infrastruktúrák védelmére, 
amely a tagállamokat olyan helyzetbe 
hozza, hogy a területükön lévő 
létfontosságú infrastruktúrákat érintő 
lehetséges veszélyeket a megfelelő 
intézkedések révén csökkentsék. A 
létfontosságú infrastruktúrák védelme 
területén a tagállamok közötti kétoldalú 
együttműködési szabályozások jól 
megalapozott és hatékony eszközt jelentenek 
a határokon átnyúló létfontosságú 
infrastruktúrák kezelésében. Az EPCIP-nek 
ilyen együttműködésre kell épülnie.
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Or. de

Indokolás

A tagállamoknak nem kellene közölniük a Bizottsággal, hogy melyek a létfontosságú 
infrastruktúráik, csupán arra kellene őket kötelezni, hogy tájékoztassák a Bizottságot a 
prioritást élvező ágazatokról. A Bizottságnak a tagállamoktól kapott információkat össze kell 
foglalnia abból a célból, hogy azok alapján lehetővé tegye a tapasztalatok kicserélését. Ez egy
olyan keretet teremt az érintettek közötti bizalom megteremtéséhez, amiben a fontos 
biztonsági információk a tagállamok birtokában maradnak.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 36
(7) preambulumbekezdés 

(7) Valamennyi európai létfontosságú 
infrastruktúra 
tulajdonosának/üzemeltetőjének üzemeltetői 
biztonsági tervet kell kidolgoznia, amely 
azonosítja a létfontosságú eszközöket, és 
azok védelmére megfelelő biztonsági 
megoldásokról rendelkezik. Az üzemeltetői 
biztonsági tervnek figyelembe kell vennie a 
sebezhetőségi, veszély- és 
kockázatértékeléseket, valamint a tagállami 
hatóságok által szolgáltatott egyéb megfelelő 
információkat.

(7) Valamennyi európai létfontosságú 
infrastruktúra 
tulajdonosának/üzemeltetőjének üzemeltetői 
biztonsági tervet kell kidolgoznia, amely 
azonosítja a létfontosságú eszközöket, és 
azok védelmére megfelelő biztonsági 
megoldásokról rendelkezik. Az üzemeltetői 
biztonsági tervnek figyelembe kell vennie a 
sebezhetőségi, veszély- és 
kockázatértékeléseket, valamint a tagállami 
hatóságok által szolgáltatott egyéb megfelelő 
információkat. Ezeket a biztonsági terveket 
meg kell küldeni az illetékes tagállami 
hatóságoknak. A tagállamok hatáskörébe 
tartozik annak eldöntése, hogy a biztonsági 
tervek alapján mely információkat adják 
tovább, illetve továbbadják-e azokat.

Or. de

Indokolás

Fontos annak rögzítése, hogy a tagállamok ezen irányelv alapján nem kötelezhetők arra, hogy 
a biztonsági terveik részleteit továbbadják. E biztonsági tervek Bizottság és/vagy más 
tagállamok részére történő kötelező továbbítása esetleges biztonsági kockázat keletkezéséhez 
vezetne. Ezért nem szabad előírni ilyen kötelezettséget, azonban lehetővé kell tenni a 
tagállamok számára ezen információk továbbadását.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 37
(10) preambulumbekezdés 
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(10) Annak érdekében, hogy könnyebb 
legyen az európai létfontosságú 
infrastruktúrák védelmét javítani, közös 
módszertanokat kell kidolgozni az 
infrastrukturális eszközök sebezhetőségi 
pontjainak, valamint az azokat fenyegető 
veszélyeknek és kockázatoknak az
azonosítására és minősítésére.

(10) Annak érdekében, hogy könnyebb 
legyen az európai létfontosságú 
infrastruktúrák védelmét javítani, közös 
módszertanokat kell kidolgozni az 
infrastrukturális eszközöket fenyegető 
veszélyek és kockázatok, valamint az azokat 
érintő strukturális sebezhetőségi pontok
azonosítására és minősítésére.

Or. de

Indokolás

Szükséges pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 38
(11) preambulumbekezdés 

(11) Kizárólag közös keret biztosíthatja a 
szükséges alapot az európai létfontosságú 
infrastruktúrák védelmét célzó intézkedések 
következetes végrehajtásához, illetve 
határozhatja meg egyértelműen valamennyi
érintett szereplő feladatait. Az európai 
létfontosságú infrastruktúrák 
tulajdonosai/üzemeltetői számára 
hozzáférést kell biztosítani a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmével kapcsolatos 
bevált gyakorlatokhoz és módszertanokhoz.

(11) Kizárólag közös keret biztosíthatja a 
szükséges alapot az európai létfontosságú 
infrastruktúrák védelmét célzó intézkedések 
következetes végrehajtásához, illetve 
határozhatja meg egyértelműen valamennyi 
érintett szereplő feladatait. A tagállamok és 
az európai létfontosságú infrastruktúrák 
tulajdonosai/üzemeltetői számára 
hozzáférést kell biztosítani a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmével kapcsolatos 
bevált gyakorlatokhoz és módszertanokhoz.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak is érdekük, hogy részt vegyenek a bevált gyakorlatok cseréjében.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 39
(14) preambulumbekezdés 

(14) A létfontosságú infrastruktúrákkal (14) A létfontosságú infrastruktúrákkal 



AM\667643HU.doc 7/21 PE 388.725v01-00

Külső fordítás

HU

kapcsolatos információcserének a bizalmon 
és a biztonságon kell alapulnia. Az 
információcsere olyan bizalmi viszonyt 
követel, amelyben a vállalatok és 
szervezetek tudják, érzékeny adataik 
megfelelő védelmet kapnak. Az 
információcsere ösztönzése érdekében 
egyértelművé kell tenni az ipar számára, 
hogy a létfontosságú infrastruktúrákkal 
kapcsolatos információk nyújtásából eredő 
előnyök fontosabbak az ipar és általában a 
társadalom számára okozott költségeknél. 
Ezért ösztönözni kell a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmével kapcsolatos 
információcserét.

kapcsolatos információcserének a bizalmon 
és a biztonságon kell alapulnia. Az 
információcsere olyan bizalmi viszonyt 
követel, amelyben a vállalatok és 
szervezetek tudják, érzékeny adataik 
megfelelő védelmet kapnak. 

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elvének figyelembe vétele.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 40
(15) preambulumbekezdés 

(15) Ezen irányelv kiegészíti a fennálló 
ágazati intézkedéseket közösségi és 
tagállami szinten egyaránt. Amennyiben már 
bevezettek közösségi mechanizmusokat, 
azokat továbbra is alkalmazni kell, és e 
mechanizmusok hozzájárulnak majd ezen 
irányelv átfogó végrehajtásához.

(15) Ezen irányelv kiegészíti a fennálló 
ágazati intézkedéseket közösségi és 
tagállami szinten egyaránt. Amennyiben már 
bevezettek közösségi mechanizmusokat és 
már léteznek jogszabályok, azokat végre 
kell hajtani és alkalmazni kell, hogy 
hozzájáruljanak a közbiztonság javításához.
Ennek során el kell kerülni az ezen
irányelvvel való átfedéseket és 
ellentmondásokat, valamint olyan 
többletköltségek keletkezését, amelyek 
biztonsági szempontból nem hoznak 
eredményt.

Or. de
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Indokolás

Itt nem csak az irányelv végrehajtásáról van szó. Sokkal inkább azt kell célul kitűzni, hogy az 
hozzájáruljon a közbiztonsághoz. Az átfedések és ellentmondások elkerülésével való 
kiegészítés azt hivatott biztosítani, hogy a rendelkezések a kívánt hatást fejtsék ki. Tehát egy 
olyan koherens és hatékony rendszerre van szükség, amely nem oltja ki önmagát. Kerülni kell 
ezen kívül a biztonságot nem szolgáló, szükségtelen bürokratikus terheket.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 41
(17) preambulumbekezdés 

(17) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit –
nevezetesen azt, hogy eljárás jöjjön létre az 
európai létfontosságú infrastruktúrák
azonosítására és kijelölésére, valamint közös 
megközelítés alakuljon ki annak 
értékeléséhez, hogy szükséges-e ezen 
infrastruktúrák védelmét javítani – a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és így azok az intézkedés
terjedelme miatt közösségi szinten jobban 
megvalósíthatók, a Közösség a Szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvével 
összhangban ezen irányelv nem lépi túl az 
említett célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

(17) Mivel ezen irányelv célkitűzései –
nevezetesen az, hogy eljárás jöjjön létre az 
európai létfontosságú infrastruktúrákkal 
rendelkező, prioritást élvező ágazatok
azonosítására és kijelölésére, valamint közös 
megközelítés alakuljon ki annak 
értékeléséhez, hogy szükséges-e ezen 
infrastruktúrák védelmét javítani – azok 
terjedelme miatt közösségi szinten jobban 
megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket 
fogadhat el. Tekintettel az arányosságra, 
különösen ügyelni kell arra, hogy azok a 
tulajdonosok vagy üzemeltetők és a 
tagállamok számára pénzügyi szempontból 
elfogadhatók legyenek.

Or. de

Indokolás

Az arányosság alapelve igen lényeges és üdvözlendő alapelv, amelynek révén az irányelv 
létjogosultságot nyer. E tekintetben az arányosság alapelvének egyik fontos szempontja, hogy 
a tulajdonosokat vagy üzemeltetőket, valamint a tagállamokat terhelő költségek arányosak és 
elfogadhatóak legyenek.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 42
1. cikk

Ezen irányelv eljárást hoz létre az európai 
létfontosságú infrastruktúrák azonosítására 
és kijelölésére, valamint közös 

Ezen irányelv eljárást hoz létre az európai 
létfontosságú infrastruktúrákkal
rendelkező, prioritást élvező ágazatok
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megközelítést alakít ki annak értékeléséhez, 
hogy szükséges-e ezen infrastruktúrák 
védelmét javítani.

azonosítására és kijelölésére, valamint közös 
megközelítést alakít ki annak értékeléséhez, 
hogy szükséges-e ezen infrastruktúrák 
védelmét javítani.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak nem kellene közölniük a Bizottsággal, hogy melyek a létfontosságú 
infrastruktúráik, mivel ez ellentmondana a nemzetbiztonsági érdekeknek. A létfontosságú 
infrastruktúrák európai jegyzékének nem szabad ilyen összevont formában léteznie.

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender

Módosítás: 43
2. cikk b) pont

b) „európai létfontosságú infrastruktúra”: 
olyan létfontosságú infrastruktúra, amelynek 
megzavarása vagy megsemmisítése két vagy 
több tagállamot is jelentősen érintene, illetve 
csak egyetlen tagállamot érintene, de a 
létfontosságú infrastruktúra egy másik 
tagállamban van. Ide tartoznak azok a 
hatások is, amelyek az egyéb típusú 
infrastruktúrákkal fennálló, ágazatokon 
átnyúló szoros kapcsolatokból erednek;

b) „európai létfontosságú infrastruktúra”: 
olyan létfontosságú infrastruktúra, amelynek 
megzavarása vagy megsemmisítése két vagy 
több tagállamot is jelentősen érintene – a 
határokon átnyúló infrastruktúrák fokozott 
figyelembe vételével –, illetve csak egyetlen 
tagállamot érintene, de a létfontosságú 
infrastruktúra egy másik tagállamban van. 
Ide tartoznak azok a hatások is, amelyek az 
egyéb típusú infrastruktúrákkal fennálló, 
ágazatokon átnyúló szoros kapcsolatokból 
erednek;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 44
2. cikk c) pont, bevezetés és az a) és b) pontok

c) „súlyosság”: egy adott infrastruktúra 
megzavarása vagy megsemmisítése által 
okozott hatás, amely lehet:

c) „súlyosság”: egy adott infrastruktúra 
megzavarása vagy megsemmisítése által 
okozott hatás, amely lehet:

(a) társadalmi hatás (az érintett lakosság 
száma alapján);

- a lakosságra gyakorolt hatások;

(b) gazdasági hatás (a gazdasági veszteség - a belső piacra gyakorolt hatások (a 
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és/vagy a termékek, illetve szolgáltatások 
romlásának mértéke alapján);

gazdasági veszteség és/vagy a termékek, 
illetve szolgáltatások romlásának mértéke 
alapján);

Or. de

Indokolás

Szükséges pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 45
2. cikk d) pont

d) „sebezhetőség”: a létfontosságú 
infrastruktúra tervezésének, létrehozásának 
vagy működtetésének egyik elemét jellemző 
sajátosság, amely lehetővé teszi az 
infrastruktúra valamely veszély általi 
megzavarását vagy megsemmisítését, és 
magában foglalja az egyéb típusú 
infrastruktúrákkal fennálló szoros 
kapcsolatokat is;

d) „strukturális sebezhetőség”: a 
létfontosságú infrastruktúra tervezésének, 
létrehozásának vagy működtetésének egyik 
elemét jellemző sajátosság, amely lehetővé 
teszi az infrastruktúra valamely veszély 
általi megzavarását vagy megsemmisítését, 
és magában foglalja az egyéb típusú 
infrastruktúrákkal fennálló szoros 
kapcsolatokat is;
(Ez a módosítás a teljes jogalkotási szövegre 
érvényes; a módosító javaslat elfogadása
esetén a teljes szövegben technikai 
kiigazításra lesz szükség.)

Or. de

Indokolás

Szükséges pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 46
3. cikk (1) bekezdés

(1) Az európai létfontosságú infrastruktúrák 
azonosítására szolgáló horizontális és 
ágazati kritériumokat a 11. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 

(1) Az európai létfontosságú infrastruktúrák 
azonosítására szolgáló horizontális és 
ágazati kritériumokat a tagállamok fogadják
el és módosítják. 
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megfelelően kell elfogadni. E kritériumok a 
11. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően módosíthatók.
A valamennyi létfontosságú infrastrukturális 
ágazatra alkalmazandó horizontális 
kritériumok kidolgozása során figyelembe 
kell venni az egyes infrastruktúrák 
megzavarása vagy megsemmisítése által 
okozott hatás súlyosságát. E kritériumokat 
legkésőbb [ezen irányelv hatálybalépését 
követő egy év]-ig kell elfogadni.

A valamennyi létfontosságú infrastrukturális 
ágazatra alkalmazandó horizontális 
kritériumok kidolgozása során figyelembe 
kell venni az egyes infrastruktúrák 
megzavarása vagy megsemmisítése által 
okozott hatás súlyosságát, tekintettel a 
lakosság biztonságára, illetve ellátásuk 
biztosítására. E kritériumokat legkésőbb 
[ezen irányelv hatálybalépését követő egy 
év]-ig kell elfogadni.

Az ágazati kritériumokat a prioritást évező 
ágazatokra vonatkozóan kell kidolgozni, 
amely során figyelembe kell venni az egyes 
létfontosságú infrastrukturális ágazatok 
sajátosságait, valamint adott esetben be kell 
vonni az érintett szereplőket is. E 
kritériumokat minden egyes prioritást élvező 
ágazatra vonatkozóan legkésőbb a prioritást 
évező ágazatnak nyilvánítást követő egy 
éven belül kell elfogadni.

Az ágazati kritériumokat a prioritást évező 
ágazatokra vonatkozóan kell kidolgozni, 
amely során figyelembe kell venni az egyes 
létfontosságú infrastrukturális ágazatok 
sajátosságait, valamint adott esetben be kell 
vonni az érintett szereplőket is. E 
kritériumokat minden egyes prioritást élvező 
ágazatra vonatkozóan legkésőbb a prioritást 
évező ágazatnak nyilvánítást követő egy 
éven belül kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

A végrehajtási intézkedések elfogadása vagy a bevált gyakorlatok cseréje érdekében olyan 
struktúrákhoz kell nyúlni, amelyek már léteznek a katasztrófavédelemben (pl. workshopok, 
stb.). Egy új bizottság létrehozása nem szükséges. Ezen kívül pontosítani kell, hogy nemcsak 
az infrastruktúrára gyakorolt hatások fontosak, hanem a lakosságra gyakorolt hatások is. Ez 
a cél az EK-Szerződés 308. cikkében foglalt hatásköri alapelvekre tekintettel is fontos.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 47
3. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

1. A Bizottság évente választja ki az I. 
mellékletben felsorolt ágazatok közül 
azokat a prioritást élvező ágazatokat, 
amelyeket az (1) bekezdésben előirányzott 
kritériumok kidolgozása során figyelembe 
kell venni.

törölve

Or. de



PE 388.725v01-00 12/21 AM\667643HU.doc

Külső fordítás

HU

Indokolás

A bizottsági javaslat nem teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy befolyásolják a prioritást 
élvező ágazatok kiválasztását. Mivel azonban a tagállamok viselik a végső felelősséget a 
létfontosságú infrastruktúrák védelméért, azoknak kell kiválasztaniuk a prioritást élvező 
ágazatokat, hiszen jobban meg tudják ítélni, hogy országukban mely ágazatok bírnak 
jelentőséggel.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 48
3. cikk (3) bekezdés

(3) Minden tagállam azonosítja a területén 
található, az (1) és (2) bekezdés alapján 
elfogadott kritériumoknak megfelelő 
létfontosságú infrastruktúrákat, valamint a 
területén kívüli, e kritériumoknak megfelelő 
olyan létfontosságú infrastruktúrákat, 
amelyek kihathatnak rá.
Minden tagállam értesíti a Bizottságot az 
így azonosított létfontosságú 
infrastruktúrákról legkésőbb a megfelelő 
kritériumok elfogadását követő egy éven 
belül, ezután pedig folyamatosan.

(3) Minden tagállam azonosítja a területén 
található, az (1) és (2) bekezdés alapján 
elfogadott kritériumoknak megfelelő 
létfontosságú infrastruktúrákat, valamint a 
területén kívüli, e kritériumoknak megfelelő 
olyan létfontosságú infrastruktúrákat, 
amelyek kihathatnak rá, legkésőbb a 
megfelelő kritériumok elfogadását követő 
egy éven belül, ezután pedig folyamatosan.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak nem kellene közölniük a Bizottsággal, hogy melyek a létfontosságú 
infrastruktúráik, mivel ez ellentmondana a nemzetbiztonsági érdekeknek.

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender

Módosítás: 49
3. cikk (3) bekezdés (1) albekezdés

(3) Minden tagállam azonosítja a területén 
található, az (1) és (2) bekezdés alapján 
elfogadott kritériumoknak megfelelő 
létfontosságú infrastruktúrákat, valamint a 
területén kívüli, e kritériumoknak megfelelő 
olyan létfontosságú infrastruktúrákat, 
amelyek kihathatnak rá.

(3) Minden tagállam azonosítja a területén 
található, az (1) és (2) bekezdés alapján 
elfogadott kritériumoknak megfelelő 
létfontosságú infrastruktúrákat, valamint a 
területén kívüli, e kritériumoknak megfelelő 
olyan létfontosságú infrastruktúrákat, 
amelyek kihathatnak rá, különös tekintettel 
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a határokon átnyúló infrastruktúrákra.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 50
4. cikk cím

Az európai létfontosságú infrastruktúrák
kijelölése

A prioritást élvező ágazatok kijelölése és 
azonosítása

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak nem kellene közölniük a Bizottsággal, hogy melyek a létfontosságú 
infrastruktúráik, mivel ez ellentmondana a nemzetbiztonsági érdekeknek. Mivel a tagállamok 
viselik a végső felelősséget a létfontosságú infrastruktúrák védelméért, nekik maguknak kell a 
prioritást élvező ágazatokat meghatározniuk, és csupán arra kötelezhetők, hogy a prioritást 
élvező ágazatokról tájékoztassák a Bizottságot.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 51
4. cikk (-1) bekezdés (új)

(-1) Minden tagállam azonosítja a 3. cikk 
(1) és (2) bekezdésében elfogadott 
kritériumok kidolgozásához szükséges, a 
területén található prioritást élvező 
ágazatokat, valamint a területén kívüli 
olyan prioritást élvező ágazatokat, amelyek 
kihathatnak az előbbiekre.
Minden tagállam értesíti a Bizottságot az 
így azonosított prioritást élvező ágazatokról,
legkésőbb a megfelelő kritériumok 
elfogadását követő egy éven belül, ezután 
pedig folyamatosan.
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Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat nem teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy befolyásolják a prioritást 
élvező ágazatok kiválasztását. Mivel azonban a tagállamok viselik a végső felelősséget a 
létfontosságú infrastruktúrák védelméért, azoknak kell kiválasztaniuk a prioritást élvező 
ágazatokat, hiszen jobban meg tudják ítélni, hogy országukban mely ágazatok bírnak 
jelentőséggel.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 52
4. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság a 3. cikk (3) bekezdésének 
második albekezdése szerinti értesítések, 
valamint a rendelkezésére álló egyéb 
információk alapján javaslatot tesz az 
európai létfontosságú infrastruktúrának 
nyilvánítandó létfontosságú infrastruktúrák
listájára.

(1) Bizottság a (-1) bekezdés szerinti 
értesítések, valamint a rendelkezésére álló 
egyéb információk alapján javaslatot tesz a 
prioritást élvező ágazatok listájára, hogy 
annak alapján lehetővé tegye a bevált 
gyakorlatok cseréjét.

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak a tagállamoktól kapott információkat össze kell foglalnia abból a célból, hogy 
azok alapján lehetővé tegye a tapasztalatok kicserélését. Ez egy olyan keretet teremt az 
érintettek közötti bizalom megteremtéséhez, amelyben a fontos biztonsági információk a 
tagállamok birtokában maradnak.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 53
4. cikk (2) bekezdés

(2) Az európai létfontosságú 
infrastruktúrának nyilvánított létfontosságú 
infrastruktúrák listáját a 11. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. A lista a 11. 

(2) Az európai létfontosságú 
infrastruktúrának nyilvánított létfontosságú 
infrastruktúrák listáját a tagállamok 
fogadják el és módosítják.
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cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően módosítható.

Or. de

Indokolás

A végrehajtási intézkedések elfogadása vagy a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos 
tapasztalatok cseréje érdekében olyan struktúrákhoz kell nyúlni, amelyek már léteznek a 
katasztrófavédelemben (pl. workshopok, stb.). Egy új bizottság létrehozása nem szükséges. A 
listát pedig elsősorban a tagállamok állítják össze és módosítják, és annak nem az európai 
létfontosságú infrastruktúrákat kell tartalmaznia, hanem a prioritást élvező ágazatokat.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 54
5. cikk (2) bekezdés

(2) Az üzemeltetői biztonsági terv a II. 
mellékletben foglaltakkal összhangban 
azonosítja az európai létfontosságú 
infrastruktúra eszközeit, valamint azok 
védelmére megfelelő biztonsági 
megoldásokról rendelkezik. A 11. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően lehet elfogadni az üzemeltetői 
biztonsági tervre vonatkozó 
ágazatspecifikus, a fennálló közösségi 
intézkedéseket figyelembe vevő 
követelményeket.

(2) Az üzemeltetői biztonsági terv a II. 
mellékletben foglaltakkal összhangban 
azonosítja az európai létfontosságú 
infrastruktúra eszközeit, valamint azok 
védelmére megfelelő biztonsági 
megoldásokról rendelkezik. El lehet fogadni
az üzemeltetői biztonsági tervre vonatkozó 
ágazatspecifikus, a fennálló közösségi 
intézkedéseket figyelembe vevő 
követelményeket.

A 11. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásban a Bizottság dönthet úgy, hogy az 
I. mellékletben felsorolt bizonyos ágazatokra 
alkalmazandó intézkedéseknek való 
megfelelés mentesít az üzemeltetői 
biztonsági terv kidolgozására és frissítésére 
vonatkozó követelmény alól.

A Bizottság és a tagállamok dönthetnek
úgy, hogy az I. mellékletben felsorolt 
bizonyos ágazatokra alkalmazandó 
intézkedéseknek való megfelelés mentesít az 
üzemeltetői biztonsági terv kidolgozására és 
frissítésére vonatkozó követelmény alól.

Or. de

Indokolás

A végrehajtási intézkedések elfogadása vagy a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos 
tapasztalatok cseréje érdekében olyan struktúrákhoz kell nyúlni, amelyek már léteznek a 
katasztrófavédelemben (pl. workshopok, stb.). Egy új bizottság létrehozása nem szükséges.
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Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 55
5. cikk (3) bekezdés (1) albekezdés

Az európai létfontosságú infrastruktúra 
tulajdonosa/üzemeltetője a létfontosságú 
infrastruktúra európai létfontosságú 
infrastruktúrának nyilvánítását követő egy 
éven belül benyújtja az üzemeltetői 
biztonsági tervet az illetékes tagállami 
hatósághoz.

Az európai létfontosságú infrastruktúra 
tulajdonosa/üzemeltetője a létfontosságú 
infrastruktúra európai létfontosságú 
infrastruktúrának nyilvánítását követő egy 
éven belül benyújtja az üzemeltetői 
biztonsági tervet az illetékes tagállami 
hatósághoz. Az illetékes hatóság dönt arról, 
hogy továbbítja-e ezeket az információkat 
más tagállamoknak vagy a Bizottságnak.

Or. de

Indokolás

Rögzíteni kell, hogy a tagállamok ezen irányelv alapján nem kötelezhetők arra, hogy a 
biztonsági tervekben szereplő adatokat továbbadják. E biztonsági tervek Bizottság és/vagy 
más tagállamok részére történő kötelező továbbítása esetleg biztonsági kockázatot 
keletkezéséhez vezetne. Ezért nem szabad előírni ilyen kötelezettséget, azonban lehetővé kell 
tenni a tagállamok számára ezen információk továbbadását.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 56
7. cikk (2) bekezdés

Minden tagállam összefoglaló jelentést tesz 
a Bizottságnak az I. mellékletben említett
egyes ágazatokban előforduló sebezhetőségi 
pontok, veszélyek és kockázatok típusairól a 
4. cikk (2) bekezdésében előírt lista 
elfogadását követő 18 hónapon belül, ezután 
pedig kétévente rendszeresen.

Minden tagállam összefoglaló jelentést tesz 
a Bizottságnak az európai létfontosságú 
infrastruktúrákban előforduló strukturális
sebezhetőségi pontok, veszélyek és 
kockázatok típusairól a 4. cikk (2) 
bekezdésében előírt lista elfogadását követő 
18 hónapon belül, ezután pedig kétévente 
rendszeresen.

E jelentések közös mintáját a 11. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kell kidolgozni.

E jelentések közös mintáját a tagállamok és 
a Bizottság dolgozzák ki.

Or. de
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Indokolás

A végrehajtási intézkedések elfogadása vagy a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos 
tapasztalatok cseréje érdekében olyan struktúrákhoz kell nyúlni, amelyek már léteznek a 
katasztrófavédelemben (pl. workshopok, stb.). Egy új bizottság létrehozása nem szükséges. Az
I. melléklet csupán azokat a lehetséges ágazatokat tartalmazza, amelyek adott esetben nem 
tartalmaznak európai létfontosságú infrastruktúrákat.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 57
7. cikk (3) bekezdés

(3) A Bizottság ágazatonként értékeli, hogy 
az európai létfontosságú infrastruktúrák 
vonatkozásában szükség van-e különleges 
védekezési intézkedésekre.

(3) A Bizottság és a tagállamok
ágazatonként értékelik, hogy az európai 
létfontosságú infrastruktúrák 
vonatkozásában szükség van-e különleges 
védekezési intézkedésekre.

Or. de

Indokolás

A tagállamokat be kell vonni a létfontosságú ágazatok értékelésébe.

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender

Módosítás: 58
7. cikk (3) bekezdés

(3) A Bizottság ágazatonként értékeli, hogy 
az európai létfontosságú infrastruktúrák 
vonatkozásában szükség van-e különleges 
védekezési intézkedésekre.

(3) A Bizottság ágazatonként értékeli, hogy 
az európai létfontosságú infrastruktúrák 
vonatkozásában szükség van-e különleges 
védekezési intézkedésekre, és bevált 
intézkedésekhez és módszerekhez 
(nagysebességű vonatok előzetes 
ellenőrzése, kamerával történő megfigyelés 
pályaudvarokon, stb.) folyamodik.

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 59
7. cikk (4) bekezdés

(4) Az európai létfontosságú 
infrastruktúrákkal kapcsolatos 
sebezhetőségi, veszély- és 
kockázatértékelések közös módszertanait a 
11. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően ágazatonként lehet 
kidolgozni.

(4) Az európai létfontosságú 
infrastruktúrákkal kapcsolatos strukturális
sebezhetőségi, veszély- és 
kockázatértékelések közös módszertanait 
ágazatonként lehet kidolgozni.

Or. de

Indokolás

A végrehajtási intézkedések elfogadása vagy a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos 
tapasztalatok cseréje érdekében olyan struktúrákhoz kell nyúlni, amelyek már léteznek a 
katasztrófavédelemben (pl. workshopok, stb.). Egy új bizottság létrehozása nem szükséges.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 60
8. cikk

A Bizottság támogatja a kijelölt európai 
létfontosságú infrastruktúrák 
tulajdonosait/üzemeltetőit azáltal, hogy 
hozzáférést biztosít a létfontosságú 
infrastruktúrák védelmével kapcsolatosan 
rendelkezésre álló bevált gyakorlatokhoz és 
módszertanokhoz.

A Bizottság a tagállamok kérésére
támogatja a kijelölt európai létfontosságú 
infrastruktúrák tulajdonosait/üzemeltetőit 
azáltal, hogy hozzáférést biztosít a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmével 
kapcsolatosan rendelkezésre álló bevált 
gyakorlatokhoz és módszertanokhoz.

Or. de

Indokolás

A tagállamok bevonásának biztosítása.
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Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 61
10. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmével 
kapcsolatosan a tagállamokhoz vagy a 
Bizottsághoz eljuttatott információkat 
kizárólag a létfontosságú infrastruktúrák 
védelme céljából használják fel.

(3) A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a létfontosságú infrastruktúrák 
védelmével kapcsolatosan a hozzájuk
eljuttatott információkat kizárólag a 
létfontosságú infrastruktúrák védelme 
céljából használják fel.

Or. de

Indokolás

Nem csak a tagállamoknak, hanem a Bizottságnak is biztosítania kell, hogy a továbbított 
információkat csupán a létfontosságú infrastruktúrák védelme céljából használják fel. 
Továbbá a tagállamok számára nem lehetséges a Bizottságnál annak biztosítása, hogy ezeket 
az információkat kizárólag a megjelölt célra használják fel.

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender

Módosítás: 62
10. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
létfontosságú infrastruktúrák védelmével 
kapcsolatosan a tagállamokhoz vagy a 
Bizottsághoz eljuttatott információkat 
kizárólag a létfontosságú infrastruktúrák 
védelme céljából használják fel.

(3) A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a létfontosságú infrastruktúrák 
védelmével kapcsolatosan a tagállamokhoz 
vagy a Bizottsághoz eljuttatott információkat 
kizárólag a létfontosságú infrastruktúrák 
védelme céljából használják fel.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 63
11. cikk

(1) A Bizottság munkáját a CIP 
kapcsolattartó pontok egy-egy 
képviselőjéből álló bizottság segíti.

törölve

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
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esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. 
cikkét kell alkalmazni, tekintettel a 8. 
cikkének rendelkezéseire.
(3) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. 
cikkét kell alkalmazni, tekintettel a 8. 
cikkének rendelkezéseire. Az 1999/468/EK 
határozat 5. cikkének (6) bekezdésében 
megállapított időtartam egy hónap.
(4) A bizottság elfogadja saját eljárási 
szabályzatát.

Or. de

Indokolás

A végrehajtási intézkedések elfogadása vagy a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos 
tapasztalatok cseréje érdekében olyan struktúrákhoz kell nyúlni, amelyek már léteznek a 
katasztrófavédelemben (pl. workshopok, stb.). Egy új bizottság létrehozása nem szükséges.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 64
12. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ezen irányelvnek legkésőbb 
2007. december 31-ig megfeleljenek. 
Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az 
említett rendelkezések szövegét, valamint az 
említett rendelkezések és ezen irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ezen irányelvnek legkésőbb 
2008. december 31-ig megfeleljenek. 
Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az 
említett rendelkezések szövegét, valamint az 
említett rendelkezések és ezen irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot.

Or. de

Indokolás

Szükség van az átültetési határidő meghosszabbítására, mivel nem felel meg a valóságnak, 
hogy az átültetés 2007 végéig befejeződjön.
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Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 65
I. melléklet cím

A létfontosságú infrastrukturális ágazatok 
listája

A lehetséges létfontosságú infrastrukturális 
ágazatok listája

Or. de

Indokolás

Pontosítás.
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