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Priekšlikums Padomes direktīvai par Eiropas kritisko infrastruktūru apzināšanas un 
noteikšanas procedūru un vajadzību novērtēšanu to aizsardzības uzlabošanai

Priekšlikums direktīvai (COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS) – Grozījuma 
akts)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 30
Nosaukums

Priekšlikums Padomes direktīvai par 
Eiropas kritisko infrastruktūru apzināšanas 
un noteikšanas procedūru un vajadzību 
novērtēšanu to aizsardzības uzlabošanai

Padomes direktīva par prioritāru nozaru ar
Eiropas kritiskajām infrastruktūrām
apzināšanas un noteikšanas procedūru un 
vajadzību novērtēšanu to aizsardzības 
uzlabošanai

Or. de
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Pamatojums

Dalībvalstu pienākums nav paziņot Komisijai par konkrētām kritiskām infrastruktūrām. Tas 
būtu pretrunā ar valsts drošības interesēm. Nedrīkst būt Eiropas kritisko infrastruktūru 
saraksta šādā koncentrētā veidā.

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender

Grozījums Nr. 31
5.a apsvērums (jauns)

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2005. gada 7. jūnija ieteikumu 
Eiropadomei un Padomei par kritisku 
infrastruktūru aizsardzību saistībā ar 
terorisma apkarošanu1,
________________________________
1 OV C 124 E, 25.05.2006, 250. lpp.

Or. es

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 32
3. apsvērums

(3) Tieslietu un iekšlietu padome 2005. gada 
decembrī aicināja Komisiju sniegt 
priekšlikumu Eiropas programmai par 
kritisko infrastruktūru aizsardzību (EPKIA) 
un nolēma, ka tai jābalstās uz jebkāda veida 
apdraudējuma pieeju, uzsverot terorisma 
draudu novēršanu. Saskaņā ar šo pieeju 
kritisko infrastruktūru aizsardzības procesā 
jāņem vērā cilvēka radītās katastrofas, 
tehnoloģiskie draudi un dabas katastrofas,. 
bet prioritāra uzmanība terorisma draudu 
novēršanai. Ja aizsardzības pasākumi 
attiecībā uz ļoti augsta līmeņa draudiem nav 
pietiekami kritiskās infrastruktūras nozarē, 
ieinteresētajām personām jāpievērš 
uzmanība citiem draudiem, pret kuriem tie 
joprojām ir neaizsargāti.

Tieslietu un iekšlietu padome 2005. gada 
decembrī aicināja Komisiju sniegt 
priekšlikumu Eiropas programmai par 
kritisko infrastruktūru aizsardzību (EPKIA) 
un nolēma, ka tai jābalstās uz jebkāda veida 
apdraudējuma pieeju, uzsverot terorisma 
draudu novēršanu. Saskaņā ar šo pieeju 
kritisko infrastruktūru aizsardzības procesā 
jāņem vērā cilvēka radītās katastrofas,
tehnoloģiskie draudi un dabas katastrofas, 
turklāt jāņem vērā ar struktūru saistīti 
draudi, bet prioritāra uzmanība jāpievērš
terorisma draudu novēršanai. Ja aizsardzības 
pasākumi attiecībā uz ļoti augsta līmeņa 
draudiem nav pietiekami kritiskās 
infrastruktūras nozarē, ieinteresētajām 
personām jāpievērš uzmanība citiem 
draudiem, pret kuriem tie joprojām ir 
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neaizsargāti.

Or. de

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 33
4. apsvērums

(4) Primāri atbildīgas par kritisko 
infrastruktūru aizsardzību ir dalībvalstis un 
kritisko infrastruktūru īpašnieki/ 
apsaimniekotāji. Šo kārtību nevajadzētu 
mainīt.

(4) Primāri atbildīgas par kritisko 
infrastruktūru aizsardzību ir dalībvalstis un 
kritisko infrastruktūru īpašnieki/ 
apsaimniekotāji. Dalībvalstīm arī turpmāk 
jāuzņemas galīgā atbildība par kritisko 
infrastruktūru aizsardzības pasākumiem 
valsts teritorijā.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu uzdevums ir nodrošināt kritisko infrastruktūru aizsardzību valsts robežās, un 
valsts drošības apsvērumu dēļ tam joprojām jābūt dalībvalstu uzdevumam. Eiropas līmenī 
iespējams tikai atbalstīt šo infrastruktūru aizsardzību un sekmēt pārbaudītu metožu apmaiņu.  
Viss pārējais, iespējams, apdraudētu dalībvalstu drošību.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 34
4.a apsvērums (jauns)

(4.a) Kritisko infrastruktūru aizsardzība ir 
ārkārtīgi svarīga Eiropas kopienas iekšējai 
drošībai un iedzīvotāju labklājībai. 
Noteiktu infrastruktūru sagraušana vai tām 
nodarīts kaitējums neapšaubāmi var 
iznīcināt cilvēku dzīvības, vidi un 
materiālas vērtības, kā arī negatīvi ietekmēt 
sabiedrības uzticību valsts aizsardzībai un 
sociālajai nodrošināšanai.

Or. de
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Pamatojums

Jāuzsver noteiktu infrastruktūru darbības pārtraukšanas vai iznīcināšanas sekas, jo šajā 
direktīvas priekšlikumā iekļautos noteikumus attaisno tikai iespējamās sekas un, attiecīgi, šo 
seku novēršana.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 35
5. apsvērums

(5) Kopienā ir vairākas kritiskās 
infrastruktūras, kuru darbības pārtraukšana 
vai iznīcināšana var ietekmēt vienu vai 
vairākas dalībvalstis vai kādu konkrētu 
dalībvalsti, kurā neatrodas minētā kritiskā 
infrastruktūra. Tas var radīt pārrobežu 
daudznozaru ietekmi, jo pastāv saistītu 
infrastruktūru savstarpēja atkarība. Šādas 
Eiropas infrastruktūras būtu jāapzina un 
jānosaka ar vienotu procedūru. Vajadzība
uzlabot šādu kritisko infrastruktūru 
jānovērtē vienotā programmā. . Divpusējas 
dalībvalstu sadarbības shēmas kritisko 
infrastruktūru aizsardzības jomā veido labi 
izveidotus un efektīvus līdzekļus darbā ar 
pārrobežu kritisko infrastruktūru. EPKIA 
jāveido uz šādas sadarbības pamatiem.

(5) Kopienā ir vairākas kritiskās 
infrastruktūras, kuru darbības pārtraukšana 
vai iznīcināšana var ietekmēt trīs vai 
vairākas dalībvalstis vai divas citas 
dalībvalstis, kurās neatrodas minētā kritiskā 
infrastruktūra. Tas var radīt pārrobežu 
daudznozaru ietekmi, jo pastāv saistītu 
infrastruktūru savstarpēja atkarība. Šādas 
Eiropas infrastruktūras jāapzina un jānosaka 
ar vienotu procedūru. Pamatojoties uz 
kopējiem kritērijiem, jāsastāda saraksts, 
kurā norādītas prioritārās nozares ar 
Eiropas kritiskām infrastruktūrām. 
Jānosaka darbības programma šādu 
kritisko infrastruktūru aizsardzības
uzlabošanai, kas dod dalībvalstīm iespēju 
ar atbilstīgu pasākumu palīdzību mazināt 
iespējamos draudus to valsts teritorijā 
esošajām kritiskajām infrastruktūrām.
Divpusējas dalībvalstu sadarbības shēmas 
kritisko infrastruktūru aizsardzības jomā 
veido labi izveidotus un efektīvus līdzekļus 
darbā ar pārrobežu kritisko infrastruktūru. 
EPKIA jāveido uz šādas sadarbības 
pamatiem.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu pienākums nav paziņot Komisijai par konkrētām kritiskām infrastruktūrām, tām 
jānosauc Komisijai tikai prioritārās nozares. Komisijai jāapkopo no dalībvalstīm saņemtā 
informācija, lai, pamatojoties uz to, varētu sekmēt pieredzes apmaiņu. Tā veidojas sistēma, 
kas rada uzticību starp iesaistītajiem, kamēr svarīga drošības informācija joprojām ir 
dalībvalsts noslēpums.
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 36
7. apsvērums

7) Katram Eiropas kritiskās infrastruktūras 
īpašniekam/apsaimniekotājam jāizveido 
operatora drošības plāns, kas apzina 
kritiskos objektus, nosakot atbilstīgus 
drošības risinājumus to aizsardzībai. 
Apsaimniekotāju drošības plānā jāņem vērā 
neaizsargātības, draudu un riska 
novērtējumi, kā arī cita būtiska informācija, 
ko sniedz dalībvalstu iestādes.

7) Katram Eiropas kritiskās infrastruktūras 
īpašniekam/apsaimniekotājam jāizveido 
operatora drošības plāns, kas apzina 
kritiskos objektus, nosakot atbilstīgus 
drošības risinājumus to aizsardzībai. 
Apsaimniekotāju drošības plānā jāņem vērā 
neaizsargātības, draudu un riska 
novērtējumi, kā arī cita būtiska informācija, 
ko sniedz dalībvalstu iestādes. Šie drošības 
plāni jāiesniedz atbildīgajās iestādēs. 
Dalībvalstu kompetencē ir izlemt, vai tās 
paziņo par informāciju un kādu 
informāciju tās paziņo, pamatojoties uz 
drošības plāniem.

Or. de

Pamatojums

Jāsaglabā noteikums, ka dalībvalstis, pamatojoties uz šo direktīvu, nebūs spiestas detalizēti 
ziņot par drošības plāniem. Šo drošības plānu obligāta paziņošana Komisijai un/vai citām 
dalībvalstīm, iespējams, apdraudētu drošību. Tādēļ nedrīkst noteikt pienākumu, taču 
dalībvalstīm jādod iespēja paziņot šo informāciju.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 37
10. apsvērums

Lai veicinātu Eiropas kritiskās 
infrastruktūras aizsardzību, jāievieš vienota 
metodika, lai identificētu un klasificētu 
neaizsargātību, draudus un risku 
infrastruktūras objektiem.

Lai veicinātu Eiropas kritiskās 
infrastruktūras aizsardzību, jāievieš vienota 
metodika, lai identificētu un klasificētu 
struktūras neaizsargātību, draudus un risku 
infrastruktūras objektiem.

Or. de

Pamatojums

Vajadzīgs precizējums.
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 38
11. apsvērums

Vienīgi kopējs satvars var sniegt vajadzīgo 
atbalstu saskaņotai pasākumu īstenošanai, lai 
aizsargātu Eiropas kritisko infrastruktūru un 
skaidri definētu visu ieinteresēto personu 
attiecīgo atbildību. Eiropas kritisko 
infrastruktūru īpašniekim/apsaimniekotājiem 
jāsniedz piekļuve paraugpraksei un 
metodikai attiecībā uz kritiskās 
infrastruktūras aizsardzību.

Vienīgi kopējs satvars var sniegt vajadzīgo 
atbalstu saskaņotai pasākumu īstenošanai, lai 
aizsargātu Eiropas kritisko infrastruktūru un 
skaidri definētu visu ieinteresēto personu 
attiecīgo atbildību. Dalībvalstīm un Eiropas 
kritisko infrastruktūru 
īpašniekiem/apsaimniekotājiem jāsniedz 
piekļuve paraugpraksei un metodikai 
attiecībā uz kritiskās infrastruktūras 
aizsardzību. 

Or. de

Pamatojums

Arī dalībvalstis ir ieinteresētas piedalīties pārbaudītu metožu apmaiņā.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 39
14. apsvērums

(14) Informācijas sniegšanai attiecībā uz 
kritisko informāciju jānotiek uzticības un 
drošības gaisotnē. Informācijas sniegšanai 
nepieciešama tādu uzņēmumu un 
organizāciju savstarpēja uzticēšanās, kas ir 
pārliecinātas, ka to konfidenciāli dati tiks 
pietiekami aizsargāti. Lai veicinātu 
informācijas apmaiņu, nozarē jābūt 
skaidrībai par to, ka ieguvums no 
informācijas sniegšanas attiecībā uz 
kritisko infrastruktūru būs lielāks par 
izdevumiem nozarei un sabiedrībai 
kopumā. Tādēļ ir jāveicina informācijas 
par kritisko infrastruktūru apmaiņa.

(14) Informācijas sniegšanai attiecībā uz 
kritisko informāciju jānotiek uzticības un 
drošības gaisotnē. Informācijas sniegšanai 
nepieciešama tādu uzņēmumu un 
organizāciju savstarpēja uzticēšanās, kas ir 
pārliecinātas, ka to konfidenciāli dati tiks 
pietiekami aizsargāti. 

Or. de
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Pamatojums

Subsidiaritātes principa ievērošana.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 40
15. apsvērums

(15) Šī direktīva papildina esošos nozaru 
pasākumus Kopienas līmenī un dalībvalstīs. 
Ja Kopienas mehānismi jau ir ieviesti, ir 
jāturpina tos izmantot; to izmantošana 
nodrošinās direktīvas vispārēju īstenošanu. 

(15) Šī direktīva papildina esošos nozaru 
pasākumus Kopienas līmenī un dalībvalstīs. 
Ja Kopienas mehānismi un tiesību akti jau ir 
ieviesti, tie jātransponē un jālieto; to 
izmantošana veicinās sabiedrības drošības 
paaugstināšanu. Šajā procesā jānovērš 
pārklāšanās un pretrunas ar šo direktīvu, 
kā arī papildu izdevumi, kas neveicina 
lielākus ieguvumus drošības jomā.

Or. de

Pamatojums

Runa nav tikai par direktīvas transponēšanu. Daudz svarīgākam jābūt mērķim palielināt 
sabiedrības drošību. Papildinājumam par pārklāšanos un pretrunām jānodrošina noteikumu 
vēlamā iedarbība. Tātad vajadzīga saistīta un efektīva sistēma, kas nav pretrunā pati ar sevi. 
Jānovērš arī lieki birokrātiski apgrūtinājumi, kas nedod ieguldījumu drošības jomā.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 41
17. apsvērums

Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, Eiropas 
kritisko infrastruktūru apzināšanas un 
noteikšanas procedūras un vienotas pieejas 
izveidi vajadzību novērtēšanai to 
aizsardzības uzlabošanai dalībvalstis nevar 
veiksmīgi sasniegt un tādēļ, ņemot vērā 
rīcības apjomu, to var labāk panākt 
Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā tas noteikts Līguma 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 

Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, prioritāro 
nozaru ar Eiropas kritiskām 
infrastruktūrām apzināšanas un noteikšanas 
procedūras un vienotas pieejas izveidi 
vajadzību novērtēšanai to aizsardzības 
uzlabošanai, ņemot vērā rīcības apjomu, var 
labāk panākt Kopienas līmenī, Kopiena var
pieņemt pasākumus. Attiecībā uz samērību 
īpaši jāņem vērā finansiālā pieņemamība 
īpašniekiem vai apsaimniekotājiem un 
dalībvalstīm.



PE 388.725v01-00 8/19 AM\667643LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

neparedz neko vairāk, kā vajadzīgs minēto 
mērķu sasniegšanai.

Or. de

Pamatojums

Samērības princips ir ārkārtīgi svarīgs princips, kura klātbūtne ir jāapstiprina, lai šai 
direktīvai būtu tiesības pastāvēt. Samērības principa svarīgs aspekts ir īpašnieku vai 
apsaimniekotāju, kā arī dalībvalstu izdevumu samērība un pieņemamība.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 42
1. pants

Ar šī direktīvu izveido Eiropas kritisko
infrastruktūru apzināšanas un noteikšanas 
procedūru un vienotu pieeju vajadzību 
novērtēšanai, lai uzlabotu minēto 
infrastruktūru aizsardzību.

Ar šo direktīvu izveido prioritāro nozaru ar 
Eiropas kritiskajām infrastruktūrām
apzināšanas un noteikšanas procedūru un 
vienotu pieeju vajadzību novērtēšanai, lai 
uzlabotu minēto infrastruktūru aizsardzību.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu pienākums nav paziņot Komisijai par konkrētām kritiskām infrastruktūrām. Tas 
būtu pretrunā ar valsts drošības interesēm. Nedrīkst būt Eiropas kritisko infrastruktūru 
saraksta šādā koncentrētā veidā.

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender

Grozījums Nr. 43
2. panta b) punkts

b) „Eiropas kritiskā infrastruktūra“ nozīmē, 
ka kritisko infrastruktūru darbības 
pārtraukšanai vai iznīcināšanai būtu būtiska 
ietekme uz vienu vai vairākām dalībvalstīm 
vai uz vienu dalībvalsti, ja kritiskā 
infrastruktūra atrodas citā dalībvalstī. 
Tostarp ir daudznozaru atkarība no cita 
veida infrastruktūrām.

b) „Eiropas kritiskā infrastruktūra“ nozīmē, 
ka kritisko infrastruktūru darbības 
pārtraukšanai vai iznīcināšanai būtu būtiska 
ietekme uz vienu vai vairākām dalībvalstīm, 
īpaši ņemot vērā pārrobežu infrastruktūras,
vai uz vienu dalībvalsti, ja kritiskā 
infrastruktūra atrodas citā dalībvalstī. 
Tostarp ir daudznozaru atkarība no cita 
veida infrastruktūrām.

Or. es
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 44
2. panta c) punkta ievaddaļa un a) un b) punkti

c) „Nopietnība“ nozīmē konkrētas 
infrastruktūras traucējumu vai iznīcināšanas 
sekas vērtēs, saistībā ar

c) „Nopietnība” nozīmē konkrētas 
infrastruktūras traucējumu vai iznīcināšanas 
sekas vērtēs, saistībā ar

(a) ietekmi uz sabiedrību (skarto iedzīvotāju 
skaits);

- ietekmi uz iedzīvotājiem;

(b) ietekmi uz ekonomiku (ekonomisko 
zaudējumu nozīmīgums/produktu vai 
pakalpojumu vērtības zaudēšana);

- ietekmi uz kopējo tirgu (ekonomisko 
zaudējumu nozīmīgums/produktu vai 
pakalpojumu vērtības zaudēšana);

Or. de

Pamatojums

Vajadzīgs precizējums.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 45
2. panta d) punkts

d) „Neaizsargātība“ nozīmē kritiskās 
infrastruktūras uzbūves, īstenošanas vai 
darbības elementa īpašības, kas to pakļauj 
infrastruktūras traucējumu vai iznīcināšanas 
draudiem, kuri ietver atkarības no cita veida 
infrastruktūras.

d) „struktūras neaizsargātība” nozīmē 
kritiskās infrastruktūras uzbūves, īstenošanas 
vai darbības elementa īpašības, kas to 
pakļauj infrastruktūras traucējumu vai 
iznīcināšanas draudiem, kuri ietver atkarības 
no cita veida infrastruktūras.
(Šis grozījums attiecas uz visu normatīvo 
tekstu; pieņemot šo grozījumu, vajadzīgi 
tehniski pielāgojumi visā tekstā.) 

Or. de

Pamatojums

Vajadzīgs precizējums.
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 46
3. panta 1. punkts

1. Daudzpusējos un nozaru kritērijus, kas 
jāizmanto, lai apzinātu Eiropas kritiskās 
infrastruktūras pieņem saskaņā ar 11. panta 
3. punkta procedūru. Tos groza saskaņā ar 
11. panta 3. punktā minēto procedūru.

1. Daudzpusējos un nozaru kritērijus, kas 
jāizmanto, lai apzinātu Eiropas kritiskās 
infrastruktūras pieņem un grozījumus tajos 
izdara dalībvalstis. 

Daudzpusējos kritērijus, ko piemēro 
horizontāli visām kritiskās infrastruktūras 
nozarēm, pieņem, ņemot vērā konkrētas 
infrastruktūras darba pārtraukšanas vai 
iznīcināšanas seku nopietnību. Tos pieņem 
vēlākais [gadu pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā]. 

Daudzpusējos kritērijus, ko piemēro 
horizontāli visām kritiskās infrastruktūras 
nozarēm, pieņem, ņemot vērā konkrētas 
infrastruktūras darba pārtraukšanas vai 
iznīcināšanas seku nopietnību saistībā ar 
iedzīvotāju drošību vai apgādes drošību. 
Tos pieņem vēlākais [gadu pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā]. 

Nozaru kritērijus pieņem prioritārām 
nozarēm, ņemot vērā konkrēto 
infrastruktūras nozaru īpašības un, ja 
nepieciešams, iesaistot attiecīgās 
ieinteresētās personas. Tās apstiprina katru 
prioritāro nozari vismaz gadu pēc tās 
noteikšanas kā prioritāru nozari. 

Nozaru kritērijus pieņem prioritārām 
nozarēm, ņemot vērā konkrēto 
infrastruktūras nozaru īpašības un, ja 
nepieciešams, iesaistot attiecīgās 
ieinteresētās personas. Tās apstiprina katru 
prioritāro nozari vismaz gadu pēc tās 
noteikšanas kā prioritāru nozari. 

Or. de

Pamatojums

Lai izdotu īstenošanas pasākumus vai veiktu pārbaudītu metožu apmaiņu, jāizmanto 
struktūras, kas jau ir katastrofu aizsardzības rīcībā (semināri utt.). Nav jāveido jauna 
komiteja. Turklāt jāpaskaidro, ka svarīga ir ne tikai ietekme uz infrastruktūru, bet arī ietekme 
uz iedzīvotājiem. Šis mērķis ir svarīgs, ņemot vērā arī EK līguma 308. pantā noteikto 
kompetences principu.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 47
3. panta 2. punkta 1. daļa

1. Prioritārās nozares, kas izmantojamas ar 
mērķi izstrādāt kritērijus, kas sniegti 
1. pantā, Komisija apzina ik gadu no to 
nozaru vidus, kas iekļauti I pielikumā.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Komisijas priekšlikumā dalībvalstīm nav paredzēta nekāda iespēja ietekmēt prioritārās 
nozares. Taču, tā kā dalībvalstis uzņemas galveno atbildību par kritisko infrastruktūru 
aizsardzību, prioritārās nozares ir jāizvēlas tām. Tās spēj labāk novērtēt, kuras nozares ir 
svarīgas viņu valstij.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 48
3. panta 3. punkts

3. Katra dalībvalsts apzina kritiskās 
infrastruktūras, kas atrodas tās teritorijā, kā 
arī kritiskās infrastruktūras ārpus tās 
teritorijas, kurām var būt ietekme uz šo 
valsti un kuras atbilst 1. un 2. panta 
kritērijiam.

Katra dalībvalsts informē Komisiju par 
kritiskajām infrastruktūrām, kas par tādām 
atzītas, vēlākais vienu gadu pēc atbilstošo 
kritēriju pieņemšanas un turpmāk pastāvīgi.

3. Katra dalībvalsts apzina kritiskās 
infrastruktūras, kas atrodas tās teritorijā, kā 
arī kritiskās infrastruktūras ārpus tās 
teritorijas, kurām var būt ietekme uz šo 
valsti un kuras atbilst 1. un 2. panta 
kritērijiem, vēlākais vienu gadu pēc 
atbilstošo kritēriju pieņemšanas un turpmāk 
pastāvīgi.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu pienākums nav paziņot Komisijai par konkrētām kritiskām infrastruktūrām. Tas 
būtu pretrunā ar valsts drošības interesēm.

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender

Grozījums Nr. 49
3. panta 3. punkta 1. daļa

3. Katra dalībvalsts apzina kritiskās 
infrastruktūras, kas atrodas tās teritorijā, kā 
arī kritiskās infrastruktūras ārpus tās 
teritorijas, kurām var būt ietekme uz šo 
valsti un kuras atbilst 1. un 2. panta 
kritērijiam.

3. Katra dalībvalsts apzina kritiskās 
infrastruktūras, kas atrodas tās teritorijā, kā 
arī kritiskās infrastruktūras ārpus tās 
teritorijas, kurām var būt ietekme uz šo 
valsti un kuras atbilst 1. un 2. panta 
kritērijiem, īpaši ņemot vērā pārrobežu 
infrastruktūras.

Or. es
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 50
4. panta virsraksts

Eiropas kritiskās infrastruktūras noteikšana Prioritāro nozaru apzināšana un noteikšana

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu pienākums nav paziņot Komisijai par konkrētām kritiskām infrastruktūrām. Tas 
būtu pretrunā ar valsts drošības interesēm. Tā kā dalībvalstis uzņemas galveno atbildību par 
kritisko infrastruktūru aizsardzību, prioritārās nozares ir jānosaka tām, un to pienākums ir 
nosaukt Komisijai tikai prioritārās nozares.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 51
4. panta -1. punkts (jauns)

-1. Katra dalībvalsts paziņo par 
prioritārajām nozarēm tās teritorijā un 
ārpus tās, kas var ietekmēt apstākļus, kuri 
jāievēro, izstrādājot saskaņā ar 3. panta 
1. un 2. punktu pieņemtos kritērijus.
Katra dalībvalsts informē Komisiju par 
šādā veidā apzinātajām prioritārajām 
nozarēm, vēlākais, vienu gadu pēc 
atbilstošo kritēriju pieņemšanas un 
turpmāk pastāvīgi.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā dalībvalstīm nav paredzēta nekāda iespēja ietekmēt prioritārās 
nozares. Taču, tā kā dalībvalstis uzņemas galveno atbildību par kritisko infrastruktūru 
aizsardzību, prioritārās nozares jāizvēlas viņām. Tās spēj labāk novērtēt, kuras nozares ir 
svarīgas viņu valstij.
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 52
4. panta 1. punkts

1. Pamatojoties uz paziņojumiem saskaņā ar 
3. panta 3. punkta otro daļu un citu tās 
rīcībā esošu informāciju, Komisija piedāvā 
kritisko infrastruktūru sarakstu, kas 
noteiktas kā Eiropas kritiskās 
infrastruktūras.

1. Pamatojoties uz paziņojumiem saskaņā ar 
1. pantu un citu tās rīcībā esošu informāciju, 
Komisija piedāvā prioritāro nozaru
sarakstu, lai, pamatojoties uz to, veicinātu 
pārbaudītu metožu apmaiņu.

Or. de

Pamatojums

Komisijai jāapkopo no dalībvalstīm saņemtā informācija, lai, pamatojoties uz to, varētu 
sekmēt pieredzes apmaiņu. Tā veidojas sistēma, kas rada uzticību starp iesaistītajiem, kamēr 
svarīga drošības informācija joprojām ir dalībvalsts noslēpums.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 53
4. panta 2. punkts

2. To infrastruktūru sarakstu, kas noteiktas 
kā Eiropas kritiskās infrastruktūras, 
pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktu. 
Sarakstu var grozīt saskaņā ar 11. panta 3. 
punktā minēto procedūru.

2. Prioritāro nozaru sarakstu pieņem un 
grozījumus tajā izdara dalībvalstis.

Or. de

Pamatojums

Lai izdotu īstenošanas pasākumus vai veiktu pārbaudītu metožu apmaiņu, jāizmanto 
struktūras, kas jau ir katastrofu aizsardzības rīcībā (semināri utt.). Nav jāveido jauna 
komiteja. Turklāt sarakstu galvenokārt izstrādā un groza dalībvalstis, un ir jāizveido nevis 
Eiropas kritisko infrastruktūru, bet gan prioritāro nozaru saraksts.
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 54
5. panta 2. punkts

2. Apsaimniekotāju drošības plāns nosaka 
Eiropas kritisko infrastruktūru objektus un 
piedāvā attiecīgus drošības risinājumus to 
aizsardzībai saskaņā ar II pielikumu. Nozarei 
raksturīgas prasības attiecībā uz 
Apsaimniekotāju drošības plānu, ņemot vērā 
esošos Kopienas pasākumus, var pieņemt
saskaņā ar 11. panta 3. punkta procedūru. 

2. Apsaimniekotāju drošības plāns nosaka 
Eiropas kritisko infrastruktūru objektus un 
piedāvā attiecīgus drošības risinājumus to 
aizsardzībai saskaņā ar II pielikumu. Var 
pieņemt nozarei raksturīgas prasības 
attiecībā uz Apsaimniekotāju drošības plānu, 
ņemot vērā esošos Kopienas pasākumus 

Rīkojoties saskaņā ar 11. panta 2. punkta 
procedūru, Komisija var lemt par to, vai 
atbilstība piemērojamiem pasākumiem I 
pielikumā minētajām īpašajam nozarēm 
atbilst prasībai pieņemt un atjaunināt 
Apsaimniekotāju drošības plānu. 

Komisija un dalībvalstis var lemt par to, vai 
atbilstība piemērojamiem pasākumiem I 
pielikumā minētajām īpašajam nozarēm 
atbilst prasībai pieņemt un atjaunināt 
Apsaimniekotāju drošības plānu.

Or. de

Pamatojums

Lai izdotu īstenošanas pasākumus vai veiktu pārbaudītu metožu apmaiņu, jāizmanto 
struktūras, kas jau ir katastrofu aizsardzības rīcībā (semināri utt.). Nav jāveido jauna 
komiteja.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 55
5. panta 3. punkta 1. daļa

Eiropas kritiskās infrastruktūras īpašnieks/ 
apsaimniekotājs iesniedz dalībvalsts 
attiecīgajai iestādei Apsaimniekotāju 
drošības plānu gadu pēc kritiskās 
infrastruktūras atzīšanas par Eiropas kritisko 
infrastruktūru.

Eiropas kritiskās infrastruktūras īpašnieks/ 
apsaimniekotājs iesniedz dalībvalsts 
attiecīgajai iestādei Apsaimniekotāju 
drošības plānu gadu pēc kritiskās 
infrastruktūras atzīšanas par Eiropas kritisko 
infrastruktūru. Atbildīgā iestāde lemj par šīs 
informācijas nodošanu citām dalībvalstīm 
vai Komisijai.

Or. de
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Pamatojums

Jāsaglabā noteikums, ka dalībvalstis, pamatojoties uz šo direktīvu, nebūs spiestas paziņot 
drošības plānu sīkākas detaļas. Šo drošības plānu obligāta paziņošana Komisijai un/vai citām 
dalībvalstīm, iespējams, apdraudētu drošību . Tādēļ nedrīkst noteikt pienākumu, taču 
dalībvalstīm jādod iespēja paziņot šo informāciju.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 56
7. panta 2. punkts

Katra dalībvalsts iesniedz Komisijai 
kopsavilkumu par konkrētu neaizsargātību, 
draudiem un riskiem katra no nozarēm, kas 
minētas I pielikumā, 18 mēnešus pēc 
4. panta 2. punktā minētā saraksta 
pieņemšanas un pēc tam ik pēc diviem 
gadiem.

Katra dalībvalsts iesniedz Komisijai 
kopsavilkumu par konkrētu struktūras
neaizsargātību, draudiem un riskiem 
Eiropas kritiskajās infrastruktūrās 18 
mēnešus pēc 4. panta 2. punktā minētā 
saraksta pieņemšanas un pēc tam ik pēc 
diviem gadiem.

Vienotu ziņojumu formu pieņem saskaņā ar 
11. panta 3. punktā minēto procedūru.

Vienotu ziņojumu formu pieņem dalībvalstis 
un Komisija.

Or. de

Pamatojums

Lai izdotu īstenošanas pasākumus vai veiktu pārbaudītu metožu apmaiņu, jāizmanto 
struktūras, kas jau ir katastrofu aizsardzības rīcībā (semināri utt.). Nav jāveido jauna 
komiteja. I pielikumā iekļautas tikai iespējamās nozares, kurās zināmos apstākļos var nebūt 
Eiropas infrastruktūru.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 57
7. panta 3. punkts

3. Komisija novērtē pēc nozarēm, vai 
Eiropas kritiskajai infrastruktūrai ir vajadzīgi 
īpaši aizsardzības pasākumi. 

3. Komisija un dalībvalstis novērtē pēc 
nozarēm, vai Eiropas kritiskajai 
infrastruktūrai ir vajadzīgi īpaši aizsardzības 
pasākumi. 

Or. de
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Pamatojums

Dalībvalstis jāiesaista kritisko nozaru vērtēšanā.

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender

Grozījums Nr. 58
7. panta 3. punkts

3. Komisija novērtē pēc nozarēm, vai 
Eiropas kritiskajai infrastruktūrai ir vajadzīgi 
īpaši aizsardzības pasākumi.

3. Komisija novērtē pēc nozarēm, vai 
Eiropas kritiskajai infrastruktūrai ir vajadzīgi 
īpaši aizsardzības pasākumi. Novērtējot 
izmanto pārbaudītas metodes un 
pasākumus (iepriekšēju kontroli 
ātrvilcienos, bagāžas glabātavu uzraudzību 
dzelzceļa stacijās utt.).

Or. es

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 59
7. panta 4. punkts

4. Vienotu metodiku neaizsargātības, riska 
un draudu novērtējumiem attiecībā uz 
Eiropas kritiskajām infrastruktūrām var 
izstrādāt pa nozarēm saskaņā ar 11. panta 
3. punktā minēto procedūru. 

4. Kopējas metodes struktūras
neaizsargātības, riska un draudu 
novērtējumiem attiecībā uz Eiropas 
kritiskajām infrastruktūrām var izstrādāt pa 
nozarēm 

Or. de

Pamatojums

Lai izdotu īstenošanas pasākumus vai veiktu pārbaudītu metožu apmaiņu, jāizmanto 
struktūras, kas jau ir katastrofu aizsardzības rīcībā (semināri utt.). Nav jāveido jauna 
komiteja. 

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 60
8. pants
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Komisija atbalsta noteikto Eiropas kritisko 
infrastruktūru īpašniekus/apsaimniekotājus, 
sniedzot piekļuvi piejamām paraugpraksēm 
un metodikai, kas attiecas uz kritisko 
infrastruktūru aizsardzību.

Pēc dalībvalstu pieprasījuma Komisija 
atbalsta noteikto Eiropas kritisko 
infrastruktūru īpašniekus/apsaimniekotājus, 
sniedzot piekļuvi pieejamām paraugpraksēm 
un metodikai, kas attiecas uz kritisko 
infrastruktūru aizsardzību

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu iesaistes nodrošināšana.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 61
10. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kritiskās 
infrastruktūras aizsardzības informācija, kas 
iesniegta dalībvalstīm vai Komisijai, tiek 
izmantota tikai kritiskās informācijas 
aizsardzības mērķiem. 

3. Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka 
kritiskās infrastruktūras aizsardzības 
informācija, kas iesniegta dalībvalstīm, tiek 
izmantota tikai kritiskās informācijas 
aizsardzības mērķiem. 

Or. de

Pamatojums

Ne tikai dalībvalstīm, bet arī Komisijai jānodrošina, lai iesniegtā informācija tiktu izmantota 
vienīgi kritisko infrastruktūru aizsardzībai. Turklāt Komisijā dalībvalstis nespēj nodrošināt 
to, lai šo informāciju lietotu tikai minētajam nolūkam.

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender

Grozījums Nr. 62
10. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kritiskās 
infrastruktūras aizsardzības informācija, kas 
iesniegta dalībvalstīm vai Komisijai, tiek 
izmantota tikai kritiskās informācijas 
aizsardzības mērķiem. 

3. Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka 
kritiskās infrastruktūras aizsardzības 
informācija, kas iesniegta dalībvalstīm vai 
Komisijai, tiek izmantota tikai kritiskās 
informācijas aizsardzības mērķiem. 

Or. es
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 63
11. pants

1. Komisijai palīdz komiteja, kurā ir katra 
KIA kontaktpunkta pārstāvji. 

svītrots

2. Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, 
ņemot vērā minētā Lēmuma 8. panta 
noteikumus. 
3. Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, 
ņemot vērā minētā Lēmuma 8. panta 
noteikumus. 
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
paredzētais laika posms ir viens mēnesis. 
4. Komiteja pieņem savu reglamentu.

Or. de

Pamatojums

Lai izdotu īstenošanas pasākumus vai veiktu pārbaudītu metožu apmaiņu, jāizmanto 
struktūras, kas jau ir katastrofu aizsardzības rīcībā (semināri utt.). Nav jāveido jauna 
komiteja.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 64
12. panta 1. punkta 1. daļa

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
vēlākais līdz 2007. gada 31. decembrim 
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis 
tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību 
aktu noteikumus un minēto aktu un šīs 
direktīvas korelācijas tabulu. Kad 
dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver 
atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci 
pievieno to oficiālai publikācijai. 

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
vēlākais līdz 2008. gada 31. decembrim 
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis 
tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību 
aktu noteikumus un minēto aktu un šīs 
direktīvas korelācijas tabulu. Kad 
dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver 
atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci 
pievieno to oficiālai publikācijai. 
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Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas 
atsauces.

Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas 
atsauces.

Or. de

Pamatojums

Jāpagarina transponēšanas termiņš, jo transponēšana līdz 2007. gada beigām ir nereāla.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul

Grozījums Nr. 65
I pielikuma virsraksts

Kritiskās infrastruktūras nozaru saraksts Kritiskās infrastruktūras iespējamo nozaru 
saraksts

Or. de

Pamatojums

Paskaidrojums.


