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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 30
Pavadinimas

Tarybos direktyva dėl Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir 
priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų 
apsaugą vertinimo

Taybos direktyva dėl prioritetinių sektorių, 
turinčių Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų, nustatymo ir 
priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų 
apsaugą vertinimo

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų pranešti Komisijai apie konkrečius savo ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus. Tai prieštarautų nacionalionio saugumo interesams. Išsamus 
Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų sąrašas neturėtų būti sudarytas tokia 
suvestine forma.
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Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender

Pakeitimas 31
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. birželio 
7 d. rekomendaciją Europos Vadovų 
Tarybai ir Tarybai dėl ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos kovojant 
su terorizmu1,
________________________________

OL C 124E, 2006 5 25, p. 250.

Or. es

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 32
3 konstatuojamoji dalis 

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

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

Or. de
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 33
4 konstatuojamoji dalis

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

(4) Šiuo metu pagrindinė atsakomybė už 
ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugą 
tenka valstybėms narėms ir ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų savininkams 
ir (arba) operatoriams. Valstybėms narėms 
ir toliau turėtų tekti pagrindinė atsakomybė 
imantis ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugos priemonių savo 
teritorijoje.

Or. de

Pagrindimas

Užtikrinti ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumą yra valstybių narių užduotis. 
Siekiant nacionalinio saugumo ji ir turėtų likti valstybių narių užduotimi. ES lygmeniu galima 
tik suteikti paramą šių infrastruktūros objektų apsaugai ir sudaryti galimybes keistis 
pažangiąja patirtimi. Visa kita keltų pavojų valstybių narių saugumui.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 34
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsauga turi nepaprastai didelę 
reikšmę Europos Sąjungos vidaus 
saugumui ir piliečių gerovei. Sunaikinus 
tam tikrus infrastruktūros objektus arba 
sutrikdžius jų veiklą būtų sunaikinta 
žmonių gyvybė, aplinka ir materialus turtas 
bei ilgam pakirstas visuomenės 
pasitikėjimas valstybės apsauga ir globa.

Or. de

Pagrindimas

Reikia atkreipti dėmesį į tam tikrų infrastruktūros objektų sunaikinimo ir jų veiklos 
sutrikdymo poveikį. Juk tik nurodžius galimą poveikį arba tai, kokio poveikio siekiama 
išvengti, galima pateisinti pasiūlymo dėl direktyvos nuostatas.
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 35
5 konstatuojamoji dalis

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

(5) Bendrijoje yra konkrečių ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų, kurių veiklą 
sutrikdžius arba kuriuos sunaikinus būtų 
pakenkta trims ar daugiau valstybių narių 
arba dviems kitoms valstybėms narėms nei 
ta, kurioje tas ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektas yra. Tai gali būti 
tarpvalstybinis įvairius sektorius apimantis 
poveikis, atsiradęs dėl susijusios 
infrastruktūros objektų tarpusavio 
priklausomybės.  Tokius Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektus reikėtų 
nustatyti ir jiems priskirti taikant bendrą 
tvarką. Vadovaujantis bendrais kriterijais 
turi būti sudarytas prioritetinių sektorių, 
turinčių ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų, sąrašas. Tokie ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektai turėtų būti saugomi 
taikant bendrą veiklos sistemą, pagal kurią 
valstybės narės, naudodamos tam tikras 
priemones, savo teritorijoje galėtų 
sumažinti ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektams galintį kilti 
pavojų. Dvišalės valstybių narių 
bendradarbiavimo ypatingos svarbos 
infrastruktūros apsaugos srityje sistemos yra 
tinkamai sukurtos ir veiksmingos priemonės 
tarpvalstybinių ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų problemoms spręsti. 
EPCIP turėtų būti grindžiama tokiu 
bendradarbiavimu.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės privalėtų pranešti Komisijai ne apie konkrečius ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus, bet turėtų būti tiesiog įpareigotos pranešti apie prioritetinius 
sektorius. Komisija turėtų apibendrinti iš valstybių narių gautą informaciją, kad, atsižvelgiant 
į ją, būtų sudarytos galimybės keistis patirtimi. Taip būtų sukurta sistema, kuri padėtų rastis 
pasitikėjimui tarp suinteresuotųjų šalių, o su saugumu susijusi svarbiausia informacija liktų 
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valstybėse narėse.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 36
7 konstatuojamoji dalis

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

(7) Kiekvienas Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objekto savininkas ir (arba) 
operatorius parengia operatoriaus saugumo 
planą, nustatantį ypatingos svarbos turtą ir 
nurodantį atitinkamus su saugumu susijusius 
sprendimus jam apsaugoti. Sudarant 
operatoriaus saugumo planą reikėtų 
atsižvelgti į pažeidžiamumo, grėsmės ir 
rizikos vertinimus bei kitą susijusią 
valstybės narės valdžios institucijų pateiktą 
informaciją. Šie operatoriaus saugumo 
planai turėtų būti perduoti valstybių narių 
atsakingoms institucijoms. Valstybių narių 
kompetencijai priklauso spręsti, ar 
atsižvelgiant į operatoriaus saugumo 
planus perduoti informaciją, ir jei taip, 
kokią informaciją.

Or. de

Pagrindimas

Būtina pažymėti, kad, vadovaujantis šia direktyva, valstybės narės neprivalo pateikti išsamios 
informacijos apie opratoriaus saugumo planus. Jeigu perduoti saugumo planus Komisijai ir 
(arba) kitoms valstybėms narėms būtų privaloma, galbūt kiltų pavojus saugumui. Taigi 
neturėtų būti nustatyta pareiga perduoti informaciją, bet valstybės narės turėtų turėti 
galimybę tai daryti.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 37
10 konstatuojamoji dalis

(10) Siekiant palengvinti Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugos 
gerinimą, reikėtų sukurti bendras metodikas 
infrastruktūros objektų turto
pažeidžiamumui, jam kylančiai grėsmei ir 

(10) Siekiant palengvinti Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugos 
gerinimą, reikėtų sukurti bendras metodikas 
infrastruktūros objektų turtui kylančiai 
grėsmei ir rizikai bei jų struktūriniam 
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rizikai nustatyti bei klasifikuoti. pažeidžiamumui nustatyti bei klasifikuoti.

Or. de

Pagrindimas

Būtina sukonkretinti.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 38
11 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės taip pat suinteresuotos keistis pažangiąja patirtimi.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 39
14 konstatuojamoji dalis

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

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

apsaugoti. 

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiama į subsidiarumo principą.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 40
15 konstatuojamoji dalis

Šia direktyva papildomos esamos sektoriaus 
priemonės Bendrijos lygmeniu ir valstybėse 
narėse. Ten, kur Bendrijos mechanizmai jau 
priimti, jie turėtų ir toliau būti taikomi, ir 
prisidės prie bendro šios direktyvos 
įgyvendinimo. 

Šia direktyva papildomos esamos sektoriaus 
priemonės Bendrijos lygmeniu ir valstybėse 
narėse. Ten, kur Bendrijos mechanizmai ir 
teisės aktai jau priimti, jie turėtų ir toliau 
būti įgyvendinami ir taikomi, kad būtų 
prisidėta prie viešojo saugumo gerinimo. 
Tai darant reikia vengti priimti su direktyva  
sutampančių ir jai prieštaraujančių 
nuostatų bei nustatyti papildomų išlaidų 
nesuteikiant papildomos naudos saugomo 
srityje.

Or. de

Pagrindimas

Svarbu ne tik įgyvendinti šią direktyvą. Tikslas visų pirma turėtų būti prisidėti prie 
visuomenės saugumo didinimo. Papildymu apie siekį vengti dubliavimosi ir prieštaraujančių 
nuostatų siekiama užtikrinti, kad nuostatos turėtų norimą poveikį. Taigi reikia nuoseklios ir 
veiksmingos sistemos, kurios dalys nepanaikintų viena kitos. Siekiama išvengti nereikalingos 
saugumo nesuteikiančios biurokratinės naštos.
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 41
17 konstatuojamoji dalis

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

Kadangi šios direktyvos tikslus, būtent 
sukurti prioritetinių sektorių, turinčių
Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų, nustatymo ir priskyrimo jiems 
tvarką bei bendrą būtinybės gerinti tokių 
infrastruktūros objektų apsaugą vertinimo 
strategiją, dėl veiksmų masto galima geriau 
įgyvendinti Bendrijos lygmeniu, Bendrija 
gali priimti priemones. Taikant 
proporcingumo principą visų pirma reikėtų 
atsižvelgti į reikalavimų priimtinumą 
finansiniu požiūriu savininkams arba 
operatoriams ir valstybėms narėms.

Or. de

Pagrindimas

Proporcingumo principas nepaprastai svarbus ir turi būti atspindimas direktyvoje siekiant, 
kad jos buvimas būtų pateisinamas. Svarbus proporcingumo principo aspektas yra tai, kad 
savininkų arba operatorių ir valstybių narių sąnaudos turi būti proporcingos ir priimtinos.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 42
1 straipsnis

Šia direktyva nustatoma Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir 
priskyrimo jiems tvarka bei bendra 
būtinybės gerinti tokių infrastruktūros 
objektų apsaugą vertinimo strategija.

Šia direktyva nustatoma prioritetinių 
sektorių, turinčių Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų, nustatymo ir 
priskyrimo jiems tvarka bei bendra 
būtinybės gerinti tokių infrastruktūros 
objektų apsaugą vertinimo strategija.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų pranešti Komisijai apie konkrečius savo ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus. Tai prieštarautų nacionalionio saugumo interesams. Išsamus 
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Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų sąrašas neturėtų būti sudarytas tokia 
suvestine forma.

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender

Pakeitimas 43
2 straipsnio b punktas

b) Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektai – tai ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektai, kurių veiklą 
sutrikdžius arba kuriuos sunaikinus būtų 
rimtai pakenkta dviem ar daugiau valstybių 
narių arba vienai valstybei narei, jei 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektas 
yra kitoje valstybėje narėje. Tai apima 
poveikį dėl įvairių sektorių priklausomybės 
nuo kitų rūšių infrastruktūros objektų.

b) Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektai – tai ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektai, kurių veiklą 
sutrikdžius arba kuriuos sunaikinus būtų 
rimtai pakenkta dviem ar daugiau valstybių 
narių, ypač jų tarpvalstybiniams 
infrstruktūros objektams, arba vienai 
valstybei narei, jei ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektas yra kitoje valstybėje 
narėje. Tai apima poveikį dėl įvairių sektorių 
priklausomybės nuo kitų rūšių 
infrastruktūros objektų.

Or. es

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 44
2 straipsnio c punkto įžanga ir a ir b punktai

c) Rimtumas – tai konkretaus infrastruktūros 
objekto veiklos sutrikdymo arba jo 
sunaikinimo padariniai atsižvelgiant į:

c) Rimtumas – tai konkretaus infrastruktūros 
objekto veiklos sutrikdymo arba jo 
sunaikinimo padariniai atsižvelgiant į:

(a) poveikį visuomenei (poveikį patyrusių 
gyventojų skaičius),

– poveikį gyventojams,

(b) ekonominį poveikį (ekonominio 
nuostolio ir (arba) produktų ar paslaugų 
pablogėjimo svarba),

– poveikį vidaus rinkai (ekonominio 
nuostolio ir (arba) produktų ar paslaugų 
pablogėjimo svarba),

Or. de

Pagrindimas

Būtina sukonkretinti.
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 45
2 straipsnio d punktas

d) Pažeidžiamumas – tai ypatingos svarbos 
infrastruktūros objekto konstrukcijos, 
įgyvendinimo ar veiklos elemento ypatybė, 
dėl kurios jis tampa jautrus jo veiklą 
trikdančiam ar naikinančiam grėsmės 
poveikiui, ir apima priklausomybę nuo kitų 
rūšių infrastruktūros objektų.

d) Struktūrinis pažeidžiamumas – tai 
ypatingos svarbos infrastruktūros objekto 
konstrukcijos, įgyvendinimo ar veiklos 
elemento ypatybė, dėl kurios jis tampa 
jautrus jo veiklą trikdančiam ar 
naikinančiam grėsmės poveikiui, ir apima 
priklausomybę nuo kitų rūšių infrastruktūros 
objektų.
(Šis pakeitimas taikomas visam teisėkūros 
tekstui, ir jį priėmus reikės techniškai 
sutvarkyti visą tekstą.)

Or. de

Pagrindimas

Būtina sukonkretinti.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 46
3 straipsnio 1 dalis

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

1. Bendrus ir sektoriams skirtus kriterijus
Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektams nustatyti priima ir iš dalies keičia 
valstybės narės. 

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

Visiems ypatingos svarbos infrastruktūros 
sektoriams horizontaliai taikomi bendri 
kriterijai nustatomi atsižvelgiant į 
konkrečiam infrastruktūros objektui daromo 
jo veiklą trikdančio ar jį naikinančio 
poveikio, susijusio su gyventojų saugumu ir 
(arba) tiekimo saugumu, rimtumą. Jie 
vėliausiai priimami [praėjus vieneriems 
metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo]. 

Sektoriams skirti kriterijai nustatomi 
prioritetiniams sektoriams atsižvelgiant į 
atskirų ypatingos svarbos infrastruktūros 

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

sektorių ypatumus ir dalyvaujant 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims.  Jie 
priimami kiekvienam prioritetiniam 
sektoriui vėliausiai praėjus vieneriems 
metams nuo priskyrimo prie prioritetinio 
sektoriaus. 

Or. de

Pagrindimas

Priimant įgyvendinimo priemones ar keičiantis pažangiąja patirtimi reikėtų naudotis 
struktūromis, kurios jau veikia nelaimių prevencijos sektoriuje (seminarai ir kt.). Naujo 
komiteto steigti nėra būtina. Be to, reikėtų paaiškinti, kad svarbus ne tik poveikis 
infrastruktūrai, bet ir gyventojams. Šis tikslas svarbus ir atsižvelgiant į EB sutarties 308 
straipsnyje nustatytą teisinį pagrindą.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 47
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenumatoma galimybės, kad valstybės narės galėtų daryti įtaką 
nustatant prioritetinius sektorius. Vis dėlto, kadangi pagrindinė atsakomybė už ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugą tenka valstybėms narėms, jos turėtų atrinkti 
prioritetinius sektorius. Jos gali geriau spręsti, kokie sektoriai svarbūs šaliai.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 48
3 straipsnio 3 dalis

3. Kiekviena valstybė narė nustato jos 
teritorijoje esančius ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus ir jai poveikį daryti 
galinčius už jos teritorijos ribų esančius 

3. Kiekviena valstybė narė nustato jos 
teritorijoje esančius ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus ir jai poveikį daryti 
galinčius už jos teritorijos ribų esančius 
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ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, 
kurie atitinka pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis 
priimtus kriterijus. 
Vėliausiai per vienerius metus nuo 
atitinkamų kriterijų priėmimo dienos 
kiekviena valstybė narė praneša Komisijai 
apie tokiu būdu nustatytus prioritetinius 
sektorius, o paskui tai daro nuolatos. 

ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, 
kurie atitinka pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis 
priimtus kriterijus, vėliausiai per vienerius 
metus nuo atitinkamų kriterijų priėmimo, o 
paskui tai daro nuolatos.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų pranešti Komisijai apie savo ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektus. Tai prieštarautų nacionalionio saugumo interesams.

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender

Pakeitimas 49
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

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

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

Or. es

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 50
4 straipsnio pavadinimas

Objektų priskyrimas Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektams

Prioritetinių sektorių nustatymas ir
priskyrimas jiems

Or. de
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Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų pranešti Komisijai apie Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektus. Tai prieštarautų nacionalionio saugumo interesams. Kadangi pagrindinė 
atsakomybė už ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą tenka valstybėms narėms, 
jos pačios turėtų nustatyti prioritetinius sektorius ir turėtų būti tik įpareigotos pranešti 
Komisijai apie šiuos sektorius. 

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 51
4 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1. Kiekviena valstybė narė nustato savo 
teritorijoje esančius prioritetinius sektorius 
ir jiems poveikį daryti galinčius už jos 
teritorijos ribų esančius prioritetinius 
sektorius; nustatant šiuos sektorius turėtų 
būti taikomi pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis 
priimti kriterijai. 
Vėliausiai per vienerius metus nuo 
atitinkamų kriterijų priėmimo dienos 
kiekviena valstybė narė praneša Komisijai 
apie tokiu būdu nustatytus prioritetinius 
sektorius, o paskui tai daro nuolatos. 

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenumatoma galimybės, kad valstybės narės galėtų daryti įtaką 
nustatant prioritetinius sektorius. Vis dėlto, kadangi pagrindinė atsakomybė už ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugą tenka valstybėms narėms, jos turėtų atrinkti 
prioritetinius sektorius. Jos gali geriau spręsti, kokie sektoriai svarbūs šaliai.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 52
4 straipsnio 1 dalis 

1. Komisija, remdamasi pagal 3 straipsnio 3 1. Komisija, remdamasi pagal –1 dalį 
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dalį pateiktais pranešimais ir visa kita turima 
informacija, pasiūlo ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų, kuriuos reikėtų 
priskirti Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektams, sąrašą.

pateiktais pranešimais ir visa kita turima 
informacija, pasiūlo prioritetinių sektorių 
sąrašą, kad juo vadovaujantis būtų sudaryta 
galimybė keistis pažangiąja patirtimi.

Or. de

Pagrindimas

Komisija turėtų apibendrinti iš valstybių narių gautą informaciją, kad, atsižvelgiant į ją, būtų 
sudarytos galimybės keistis patirtimi. Taip būtų sukurta sistema, kuri padėtų rastis 
pasitikėjimui tarp suinteresuotųjų šalių, o su saugumu susijusi svarbiausia informacija liktų 
valstybėse narėse.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 53
4 straipsnio 2 dalis 

2. Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektams priskirtų 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
sąrašas patvirtinamas 11 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta tvarka. Šis sąrašas gali būti iš 
dalies keičiamas taikant 11 straipsnio 3 
dalyje nurodytą tvarką.

2. Prioritetinių sektorių sąrašą tvirtina ir iš 
dalies keičia valstybės narės. 

Or. de

Pagrindimas

Priimant įgyvendinimo priemones ar keičiantis pažangiąja patirtimi reikėtų naudotis 
struktūromis, kurios jau veikia nelaimių prevencijos sektoriuje (seminarai ir kt.). Naujo 
komiteto steigti nėra būtina. Be to, sąrašą sudarytų ir iš dalies keistų pirmiausia valstybės 
narės, ir tikslas būtų sudaryti ne Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, bet 
prioritetinių sektorių sąrašą.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 54
5 straipsnio 2 dalis 
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2. Operatoriaus saugumo plane nurodomas 
Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
turtas ir nustatomi atitinkami su saugumu 
susiję sprendimai jo apsaugai užtikrinti 
remiantis II priedu.  Konkrečiam sektoriui 
skirti reikalavimai dėl operatoriaus saugumo 
plano atsižvelgiant į esamas Bendrijos 
priemones gali būti priimti taikant 11 
straipsnio 3 dalyje nurodytą tvarką. 

2. Operatoriaus saugumo plane nurodomas 
Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
turtas ir nustatomi atitinkami su saugumu 
susiję sprendimai jo apsaugai užtikrinti 
remiantis II priedu.  Gali būti priimti 
konkrečiam sektoriui skirti reikalavimai dėl 
operatoriaus saugumo plano atsižvelgiant į 
esamas Bendrijos priemones.  

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

Komisija ir valstybės narės gali nuspręsti, 
kad priemonių, taikomų konkretiems I 
priede išvardytiems sektoriams, laikymasis 
tenkina reikalavimą sudaryti ir atnaujinti 
operatoriaus saugumo planą.

Or. de

Pagrindimas

Priimant įgyvendinimo priemones ar keičiantis pažangiąja patirtimi reikėtų naudotis 
struktūromis, kurios jau veikia nelaimių prevencijos sektoriuje (seminarai ir kt.). Naujo 
komiteto steigti nėra būtina.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 55
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

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

Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objekto savininkas ir (arba) operatorius per 
vienerius metus nuo ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų priskyrimo Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektams 
atitinkamai valstybės narės valdžios 
institucijai pateikia operatoriaus saugumo 
planą. Atitinkama institucija sprendžia, ar 
perduoti šią informaciją valstybėms narėms 
arba Komisijai.

Or. de

Pagrindimas

Būtina pažymėti, kad, vadovaujantis šia direktyva, valstybės narės neprivalo pateikti išsamios 
informacijos apie saugumo planus. Jeigu perduoti saugumo planus Komisijai ir (arba) kitoms 
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valstybėms narėms būtų privaloma, galbūt kiltų pavojus saugumui. Taigi neturėtų būti 
nustatyta pareiga perduoti informaciją, bet valstybės narės turėtų turėti galimybę tai daryti.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 56
7 straipsnio 2 dalis

Kiekviena valstybė narė per 18 mėnesių nuo 
4 straipsnio 2 dalyje numatyto sąrašo 
priėmimo pateikia Komisijai ataskaitą, 
apibendrintai nurodydama kiekvienam I 
priede minimam sektoriui būdingą 
pažeidžiamumo, rizikos ir grėsmės pobūdį, o 
vėliau tai daro kartą per dvejus metus.

Kiekviena valstybė narė per 18 mėnesių nuo 
4 straipsnio 2 dalyje numatyto sąrašo 
priėmimo pateikia Komisijai ataskaitą, 
apibendrintai nurodydama Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektams būdingą struktūrinio 
pažeidžiamumo, rizikos ir grėsmės pobūdį, o 
vėliau tai daro kartą per dvejus metus.

Bendra šių ataskaitų forma nustatoma
taikant 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
tvarką.

Bendrą šių ataskaitų formą nustato 
valstybės narės ir Komisija.

Or. de

Pagrindimas

Priimant įgyvendinimo priemones ar keičiantis pažangiąja patirtimi reikėtų naudotis
struktūromis, kurios jau veikia nelaimių prevencijos sektoriuje (seminarai ir kt.). Naujo 
komiteto steigti nėra būtina. I priede nurodyti tik galimi sektoriai, kuriems galbūt nepriskirti 
jokie Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektai.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 57
7 straipsnio 3 dalis

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

3. Komisija ir valstybės narės, 
atsižvelgdamos į sektorius, įvertina, ar 
Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektams reikia ypatingų apsaugos 
priemonių. 

Or. de
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Pagrindimas

Valstybės narės turėtų dalyvauti įvertinant ypatingos svarbos sektorius.

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender

Pakeitimas 58
7 straipsnio 3 dalis

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

3. Komisija, atsižvelgdama į sektorius, 
įvertina, ar Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektams reikia ypatingų 
apsaugos priemonių. Tai atliekant 
atsižvelgiama į esamą pažangią patirtį ir 
metodikas (išankstiniai patikrinimai 
greituosiuose traukiniuose, kameros stotyse 
ir t. t.).

Or. es

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 59
7 straipsnio 4 dalis

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

4. Bendros metodikos Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektams kylančio 
struktūrinio pažeidžiamumo, grėsmės ir 
rizikos vertinimui atlikti gali būti kuriamos 
atsižvelgiant į sektorius.

Or. de

Pagrindimas

Priimant įgyvendinimo priemones ar keičiantis pažangiąja patirtimi reikėtų naudotis 
struktūromis, kurios jau veikia nelaimių prevencijos sektoriuje (seminarai ir kt.). Naujo 
komiteto steigti nėra būtina. 
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 60
8 straipsnis

Komisija padeda Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektams priskirtų objektų 
savininkams ir (arba) operatoriams, leisdama 
pasinaudoti su ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsauga susijusia 
turima gerąja patirtimi ir metodikomis.

Komisija valstybių narių paraginta padeda 
Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektams priskirtų objektų savininkams ir 
(arba) operatoriams, leisdama pasinaudoti su 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
apsauga susijusia turima gerąja patirtimi ir 
metodais.

Or. de

Pagrindimas

Užtikrinama, kad įtraukiamos valstybės narės.

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 61
10 straipsnio 3 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Ne tik valstybės narės, bet ir Komisija turi užtikrinti, kad perduota informacija būtų 
naudojama tik ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos tikslais. Be to, valstybės 
narės negali užtikrinti, kad Komsija šią informaciją naudoja nurodytais tikslais.

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender

Pakeitimas 62
10 straipsnio 3 dalis

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

valstybėms narėms arba Komisijai pateikta 
informacija apie ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugą nėra 
naudojama kitais nei ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos tikslais. 

Or. es

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 63
11 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas, kurį sudaro 
kiekvienos ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugos 
institucijos ryšiams atstovas. 

Išbraukta.

2. Jei daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 
7 straipsniai atsižvelgiant į jo 8 straipsnio 
nuostatas. 
3. Jei daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 
7 straipsniai atsižvelgiant į jo 8 straipsnio 
nuostatas. 
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 
dalyje nustatytas laikotarpis – vienas
mėnuo. 
4. Komitetas priima savo darbo tvarkos 
taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Priimant įgyvendinimo priemones ar keičiantis pažangiąja patirtimi reikėtų naudotis 
struktūromis, kurios jau veikia nelaimių prevencijos sektoriuje (seminarai ir kt.). Naujo 
komiteto steigti nėra būtina.
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 64
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki 2008 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų 
ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Or. de

Pagrindimas

Reikia pratęsti įgyvendinimo terminą, nes nerealu, kad teisės aktai bus įgyvendinti iki 2007 m.  

Pakeitimą pateikė Herbert Reul

Pakeitimas 65
I priedo pavadinimas

Ypatingos svarbos infrastruktūros sektorių 
sąrašas

Galimų ypatingos svarbos infrastruktūros 
sektorių sąrašas

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinimas.
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