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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 30
Titel

Voorstel voor een richtlijn van de Raad 
inzake de inventarisatie van Europese 
kritieke infrastructuur, de aanmerking van 
infrastructuur als Europese kritieke 
infrastructuur en de beoordeling van de 
noodzaak de bescherming van dergelijke 
infrastructuur te verbeteren

Voorstel voor een richtlijn van de Raad 
inzake de inventarisatie van prioritaire 
sectoren met kritieke Europese
infrastructuur, de aanmerking van 
infrastructuur als Europese kritieke 
infrastructuur en de beoordeling van de 
noodzaak de bescherming van dergelijke 
infrastructuur te verbeteren

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten niet verplicht worden de Commissie hun kritieke infrastructuur mee te 
delen. Dit zou in strijd zijn met de nationale veiligheidsbelangen. Er dient geen Europese lijst 
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van kritieke infrastructuur in deze gebundelde vorm te bestaan.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender

Amendement 31
Visum 5 bis (nieuw)

- gezien zijn aanbeveling van 7 juni 2005 
aan de Europese Raad en de Raad inzake 
de bescherming van kritieke infrastructuur 
in het kader van de terrorismebestrijding1.
_________________
1 PB C 124 E van 25.5.2006, blz. 250. 

Or. es

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 32
Overweging 3

(3) In december 2005 heeft de Raad 
Justitie en Binnenlandse Zaken de 
Commissie verzocht een voorstel voor een 
Europees programma voor de bescherming 
van kritieke infrastructuur (EPCIP) in te 
dienen en besloten dat dit gebaseerd moet 
zijn op een alle risico's omvattende aanpak, 
waarbij de bestrijding van terroristische 
dreigingen als prioriteit zou gelden. Bij een 
dergelijke aanpak dient in het proces ter 
bescherming van kritieke infrastructuur 
rekening te worden gehouden met van de 
mens uitgaande, technologische dreigingen 
en natuurrampen, maar dient voorrang te 
worden gegeven aan terroristische 
dreigingen. Indien het niveau van de 
beschermingsmaatregelen tegen een 
bijzonder grote dreiging in een bepaalde 
sector met kritieke infrastructuur toereikend 
wordt geacht, moeten de betrokken partijen 
zich concentreren op andere dreigingen 
waarvoor zij nog gevoelig zijn.

(3) In december 2005 heeft de Raad 
Justitie en Binnenlandse Zaken de 
Commissie verzocht een voorstel voor een 
Europees programma voor de bescherming 
van kritieke infrastructuur (EPCIP) in te 
dienen en besloten dat dit gebaseerd moet 
zijn op een alle risico's omvattende aanpak, 
waarbij de bestrijding van terroristische 
dreigingen als prioriteit zou gelden. Bij een 
dergelijke aanpak dient in het proces ter 
bescherming van kritieke infrastructuur 
rekening te worden gehouden met van de 
mens uitgaande, technologische dreigingen 
en natuurrampen, met inbegrip van 
dreigingen van structurele aard, maar er 
dient voorrang te worden gegeven aan 
terroristische dreigingen. Indien het niveau 
van de beschermingsmaatregelen tegen een 
bijzonder grote dreiging in een bepaalde 
sector met kritieke infrastructuur toereikend 
wordt geacht, moeten de betrokken partijen 
zich concentreren op andere dreigingen 
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waarvoor zij nog gevoelig zijn.

Or. de

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 33
Overweging 4

(4) De hoofdverantwoordelijkheid voor 
de bescherming van kritieke infrastructuur 
ligt momenteel bij de lidstaten en de 
eigenaren/exploitanten van dergelijke 
infrastructuur. Dat dient zo te blijven.

(4) De hoofdverantwoordelijkheid voor 
de bescherming van kritieke infrastructuur 
ligt momenteel bij de lidstaten en de 
eigenaren/exploitanten van dergelijke 
infrastructuur. De lidstaten moeten ook in 
de toekomst de eindverantwoordelijkheid 
hebben voor de maatregelen ter 
bescherming van kritieke infrastructuur op 
hun grondgebied.

Or. de

Motivering

Het is de taak van de lidstaten te zorgen voor bescherming van kritieke infrastructuur binnen 
hun nationale grenzen, en in het belang van de nationale veiligheid moet dit ook de taak van 
de lidstaten blijven. Op EU-niveau kan alleen steun voor de bescherming van deze 
infrastructuur worden gewaarborgd en kan een uitwisseling van beproefde methoden 
mogelijk worden gemaakt. Al het overige zou een veiligheidsrisico voor de lidstaten vormen.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 34
Overweging 4 bis (nieuw)

4 bis. De bescherming van kritieke 
infrastructuur is van essentiële betekenis 
voor de binnenlandse veiligheid in de 
Europese Unie en voor het welzijn van 
haar onderdanen. Tenslotte kan 
vernietiging of beschadiging van bepaalde 
infrastructuur mensenlevens kosten en het 
milieu en economische goederen 
vernietigen en tevens het vertrouwen van 
het publiek in bescherming en voorzorg 
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door de overheid nadelig beïnvloeden.

Or. de

Motivering

Er dient te worden gewezen op de gevolgen van vernietiging van beschadiging van bepaalde 
infrastructuur. Tenslotte rechtvaardigen de mogelijke gevolgen, respectievelijk het voorkomen 
van deze gevolgen, de regelingen die in het voorstel voor een richtlijn zijn opgenomen.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 35
Overweging 5

(5) Er zijn een aantal kritieke 
infrastructuurvoorzieningen in de 
Gemeenschap waarvan de ontwrichting of 
vernietiging invloed zou kunnen hebben in 
twee of meer lidstaten of in een andere 
lidstaat dan die waarin de kritieke 
infrastructuur zich bevindt. Het kan daarbij 
met name gaan om grensoverschrijdende, 
sectoroverstijgende effecten die het gevolg 
zijn van interdependenties tussen onderling 
gekoppelde infrastructuurvoorzieningen. Om
dergelijke Europese kritieke infrastructuur 
in kaart te brengen en om infrastructuur 
als Europese kritieke infrastructuur aan te 
merken, dient gebruik te worden gemaakt 
van een gemeenschappelijke procedure. De 
vraag of het nodig is de bescherming van 
dergelijke kritieke infrastructuur te 
verbeteren, moet op grond van een 
gemeenschappelijke regeling worden 
beoordeeld. Bilaterale programma's voor 
samenwerking tussen de lidstaten op het 
gebied van de bescherming van kritieke 
infrastructuur hebben hun nut en 
doeltreffendheid bewezen in geval van 
grensoverschrijdende kritieke infrastructuur. 
Het Europees programma voor de 
bescherming van kritieke infrastructuur moet 
op een dergelijke samenwerking worden 
gebaseerd.

(5) Er zijn een aantal kritieke 
infrastructuurvoorzieningen in de 
Gemeenschap waarvan de ontwrichting of 
vernietiging invloed zou kunnen hebben in 
drie of meer lidstaten of in ten minste twee
andere lidstaten dan die waarin de kritieke 
infrastructuur zich bevindt. Het kan daarbij 
met name gaan om grensoverschrijdende, 
sectoroverstijgende effecten die het gevolg 
zijn van interdependenties tussen onderling 
gekoppelde infrastructuurvoorzieningen. 
Dergelijke Europese kritieke infrastructuur 
zou volgens een gemeenschappelijke 
procedure in kaart moeten worden 
gebracht en als Europese kritieke 
infrastructuur moeten worden aangemerkt.
Aan de hand van gemeenschappelijke 
criteria moet een lijst worden opgesteld van 
prioritaire sectoren met kritieke Europese 
infrastructuur. Bovendien moet er een 
gemeenschappelijk actiekader ter
bescherming van dergelijke kritieke 
infrastructuur worden vastgesteld dat de 
lidstaten in staat stelt de mogelijke risico´s 
voor kritieke infrastructuur op hun 
grondgebied door passende maatregelen te 
beperken. Bilaterale programma's voor 
samenwerking tussen de lidstaten op het 
gebied van de bescherming van kritieke 
infrastructuur hebben hun nut en 
doeltreffendheid bewezen in geval van 
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grensoverschrijdende kritieke infrastructuur. 
Het Europees programma voor de 
bescherming van kritieke infrastructuur moet 
op een dergelijke samenwerking worden 
gebaseerd.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten niet verplicht worden de Commissie hun concrete kritieke infrastructuur 
mede te delen, maar moeten alleen hun prioritaire sectoren aangeven. De Commissie moet de 
van de lidstaten verkregen informatie bundelen om op deze basis een uitwisseling van 
ervaring mogelijk te maken. Zo wordt een kader gevormd dat vertrouwen tussen de 
betrokkenen wekt, waarbij de essentiële veiligheidsinformatie intern bij de lidstaten blijft.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 36
Overweging 7

(7) Elke eigenaar/exploitant van Europese 
kritieke infrastructuur dient een 
beveiligingsplan op te stellen, waarin de 
kritieke infrastructuur wordt 
geïnventariseerd en waarin passende 
beveiligingsmaatregelen voor de 
bescherming ervan worden aangereikt. In het 
beveiligingsplan van de exploitant moet 
rekening worden gehouden met de 
kwetsbaarheids-, dreigings- en 
risicoanalyses alsmede met andere, door de 
autoriteiten van de lidstaat verstrekte 
relevante informatie.

(7) Elke eigenaar/exploitant van Europese 
kritieke infrastructuur dient een 
beveiligingsplan op te stellen, waarin de 
kritieke infrastructuur wordt 
geïnventariseerd en waarin passende 
beveiligingsmaatregelen voor de 
bescherming ervan worden aangereikt. In het 
beveiligingsplan van de exploitant moet 
rekening worden gehouden met de 
kwetsbaarheids-, dreigings- en 
risicoanalyses alsmede met andere, door de 
autoriteiten van de lidstaat verstrekte 
relevante informatie. De veiligheidsplannen 
moeten aan de bevoegde instanties van de 
lidstaten worden meegedeeld. Het is de 
bevoegdheid van de lidstaten om te 
beslissen welke informatie zij op basis van 
de veiligheidsplannen doorgeven.

Or. de

Motivering

Er dient op te worden gewezen dat de lidstaten op basis van deze richtlijn niet worden 
gedwongen bijzonderheden over de veiligheidsplannen mee te delen. Een verplichte doorgifte 
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van deze veiligheidsplannen aan de Commissie en/of andere lidstaten kan een eventueel 
veiligheidsrisico scheppen. Er mag derhalve geen verplichting worden vastgelegd, maar de 
lidstaten moeten wel de mogelijkheid hebben om deze informatie door te geven.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 37
Overweging 10

(10) Teneinde het gemakkelijker te maken 
de bescherming van Europese kritieke 
infrastructuur te verbeteren, dienen 
gemeenschappelijke methoden voor de 
inventarisatie en classificatie van met 
betrekking tot infrastructuurvoorzieningen 
bestaande kwetsbaarheden, dreigingen en 
risico's te worden uitgewerkt.

(10) Teneinde het gemakkelijker te maken 
de bescherming van Europese kritieke 
infrastructuur te verbeteren, dienen 
gemeenschappelijke methoden voor de 
inventarisatie en classificatie van met 
betrekking tot infrastructuurvoorzieningen 
bestaande kwetsbaarheden, dreigingen en 
risico’s en structurele kwetsbaarheden te 
worden uitgewerkt.

Or. de

Motivering

Noodzakelijke verduidelijking.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 38
Overweging 11

(11) Alleen een gemeenschappelijk kader 
kan de vereiste basis voor een coherente 
uitvoering van maatregelen ter bescherming 
van Europese kritieke infrastructuur en een 
duidelijke afbakening van de respectieve 
bevoegdheden van alle belanghebbenden 
verschaffen. De eigenaren/exploitanten van 
Europese kritieke infrastructuur dienen 
toegang te krijgen tot beproefde methoden 
ter bescherming van kritieke infrastructuur.

(11) Alleen een gemeenschappelijk kader 
kan de vereiste basis voor een coherente 
uitvoering van maatregelen ter bescherming 
van Europese kritieke infrastructuur en een 
duidelijke afbakening van de respectieve 
bevoegdheden van alle belanghebbenden 
verschaffen. De lidstaten en de 
eigenaren/exploitanten van Europese 
kritieke infrastructuur dienen toegang te 
krijgen tot beproefde methoden ter 
bescherming van kritieke infrastructuur.

Or. de
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Motivering

Ook de lidstaten hebben er belang bij om aan de uitwisseling van beproefde methoden deel te 
nemen.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 39
Overweging 14

(14) Informatie over de bescherming van 
kritieke infrastructuur moet worden 
uitgewisseld op basis van vertrouwen en 
vertrouwelijkheid. De uitwisseling van 
informatie vereist een zodanige 
vertrouwensrelatie dat ondernemingen en 
organisaties weten dat hun gevoelige 
gegevens voldoende beschermd zijn. 
Teneinde de uitwisseling van informatie 
aan te moedigen, dient het voor het 
bedrijfsleven duidelijk te zijn dat de 
voordelen van de uitwisseling van 
informatie over kritieke infrastructuur 
opwegen tegen de kosten ervan voor het 
bedrijfsleven en de samenleving in het 
algemeen. De uitwisseling van informatie 
over de bescherming van kritieke 
infrastructuur moet derhalve worden 
aangemoedigd.

(14) Informatie over de bescherming van 
kritieke infrastructuur moet worden 
uitgewisseld op basis van vertrouwen en 
vertrouwelijkheid. De uitwisseling van 
informatie vereist een zodanige 
vertrouwensrelatie dat ondernemingen en 
organisaties weten dat hun gevoelige 
gegevens voldoende beschermd zijn. 

Or. de

Motivering

Inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 40
Overweging 15

(15) Deze richtlijn vult op het niveau van de 
Gemeenschap en in de lidstaten bestaande 
sectorspecifieke maatregelen aan. Waar op 
het niveau van de Gemeenschap reeds 

(15) Deze richtlijn vult op het niveau van de 
Gemeenschap en in de lidstaten bestaande 
sectorspecifieke maatregelen aan. Waar op 
het niveau van de Gemeenschap reeds 
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mechanismen bestaan, moeten deze verder 
worden gebruikt en zullen deze tot de 
volledige uitvoering van deze richtlijn 
bijdragen.

mechanismen en wettelijke voorschriften 
bestaan, moeten deze worden uitgevoerd en 
toegepast om bij te dragen tot de 
verbetering van de openbare veiligheid.

Or. de

Motivering

Het gaat niet alleen om de omzetting van de richtlijn in nationaal recht. Het doel is veeleer 
om bij te dragen aan de openbare veiligheid. Door overlappingen en tegenspraken te 
vermijden moet worden gezorgd dat de regelingen het gewenste effect sorteren. Daarvoor is 
een samenhangend en doelmatig systeem zonder wederzijdse tegenwerking nodig. Bovendien 
moet onnodige bureaucratische rompslomp die geen extra veiligheid oplevert, worden 
vermeden.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 41
Overweging 17

(17) Daar de doelstellingen van deze 
richtlijn, namelijk de instelling van een 
procedure voor de inventarisatie van 
Europese kritieke infrastructuur en voor de 
aanmerking van infrastructuur als Europese 
kritieke infrastructuur, alsmede de 
uitwerking van een gemeenschappelijke 
aanpak om te beoordelen of het nodig is de 
bescherming van dergelijke infrastructuur te 
verbeteren, niet voldoende door de lidstaten 
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
wegens de omvang van het optreden beter 
door de Gemeenschap kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

(17) Daar de doelstellingen van deze 
richtlijn, namelijk de instelling van een 
procedure voor de inventarisatie van 
prioritaire sectoren met kritieke Europese
infrastructuur en voor de aanmerking van 
infrastructuur als Europese kritieke 
infrastructuur, alsmede de uitwerking van 
een gemeenschappelijke aanpak om te 
beoordelen of het nodig is de bescherming 
van dergelijke infrastructuur te verbeteren, 
wegens de omvang van het optreden beter 
door de Gemeenschap kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap
maatregelen nemen. Gezien het 
evenredigheidsbeginsel dient er met name 
op te worden gelet in hoeverre de 
eigenaren/exploitanten en de lidstaten de 
financiële lasten kunnen opbrengen.

Or. de
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Motivering

Het beginsel van evenredigheid is een essentieel principe dat moet worden onderschreven wil 
de richtlijn een reden van bestaan hebben. Bovendien is het een belangrijk aspect van het 
evenredigheidsbeginsel dat de kosten voor de eigenaren/exploitanten en voor de lidstaten 
redelijk en draaglijk zijn.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 42
Artikel 1

Bij deze richtlijn wordt een procedure 
ingesteld voor de inventarisatie van 
Europese kritieke infrastructuur en voor de 
aanmerking van infrastructuur als Europese 
kritieke infrastructuur, alsmede een 
gemeenschappelijke aanpak om te 
beoordelen of het nodig is de bescherming 
van dergelijke infrastructuur te verbeteren.

Bij deze richtlijn wordt een procedure 
ingesteld voor de inventarisatie van 
prioritaire sectoren met kritieke Europese 
infrastructuur en voor de aanmerking van 
infrastructuur als Europese kritieke 
infrastructuur, alsmede een 
gemeenschappelijke aanpak om te 
beoordelen of het nodig is de bescherming 
van dergelijke infrastructuur te verbeteren.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten niet verplicht worden de Commissie hun kritieke infrastructuur mee te 
delen. Dit zou in strijd zijn met de nationale veiligheidsbelangen. Er dient geen Europese lijst 
van kritieke infrastructuur in deze gebundelde vorm te bestaan.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender

Amendement 43
Artikel 2, letter b)

b) "Europese kritieke (ook wel: "vitale") 
infrastructuur": die kritieke infrastructuur 
waarvan de verstoring of vernietiging een 
belangrijke invloed zou hebben in twee of 
meer lidstaten, of in een enkele lidstaat, 
indien dit een andere lidstaat is dan die waar 
de kritieke infrastructuur zich bevindt. Het 
betreft bijvoorbeeld effecten die het gevolg 
zijn van sectoroverstijgende 
afhankelijkheden van andere soorten 

b) "Europese kritieke (ook wel: "vitale") 
infrastructuur": die kritieke infrastructuur 
waarvan de verstoring of vernietiging een 
belangrijke invloed zou hebben in twee of 
meer lidstaten, met speciale aandacht voor 
grensoverschrijdende infrastructuur, of in 
een enkele lidstaat, indien dit een andere 
lidstaat is dan die waar de kritieke 
infrastructuur zich bevindt. Het betreft 
bijvoorbeeld effecten die het gevolg zijn van 
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infrastructuur; sectoroverstijgende afhankelijkheden van 
andere soorten infrastructuur;

Or. es

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 44
Artikel 2, letter c), inleidend gedeelte en punten 1 en 2

c) "ernst": de impact van de verstoring of 
vernietiging van een bepaalde 
infrastructuurvoorziening, rekening houdend 
met: 
• de gevolgen voor het publiek (aantal 
getroffen personen); 
• de economische gevolgen (omvang van het 
economisch verlies en/of de 
kwaliteitsvermindering van producten of 
diensten);

c) "ernst": de impact van de verstoring of 
vernietiging van een bepaalde 
infrastructuurvoorziening, rekening houdend 
met: 
• de gevolgen voor de burgers; 

• de gevolgen voor de interne markt 
(omvang van het economisch verlies en/of 
de kwaliteitsvermindering van producten of 
diensten);

Or. de

Motivering

Noodzakelijke verduidelijking.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 45
Artikel 2, letter d)

d) "kwetsbaarheid": een kenmerk van een 
onderdeel van het ontwerp, de uitvoering of 
het functioneren van kritieke infrastructuur 
dat deze vatbaar maakt voor verstoring of 
vernietiging door een dreiging, waaronder 
afhankelijkheid van andere soorten 
infrastructuur;

d) "structurele kwetsbaarheid": een kenmerk 
van een onderdeel van het ontwerp, de 
uitvoering of het functioneren van kritieke 
infrastructuur dat deze vatbaar maakt voor 
verstoring of vernietiging door een dreiging, 
waaronder afhankelijkheid van andere 
soorten infrastructuur;
(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetstekst; goedkeuring van dit amendement 
maakt technische aanpassingen in de gehele 
tekst noodzakelijk.)



AM\667643NL.doc 11/21 PE 388.725v01-00

NL

Or. de

Motivering

Noodzakelijke verduidelijking.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 46
Artikel 3, lid 1

1. De voor de inventarisatie van Europese 
kritieke infrastructuur te gebruiken 
sectoroverstijgende en sectorspecifieke 
criteria worden vastgesteld overeenkomstig 
de in artikel 11, lid 3, bedoelde procedure. 
Zij kunnen worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 11, lid 3, 
bedoelde procedure.
De sectoroverstijgende criteria die 
horizontaal van toepassing zijn op alle 
sectoren met kritieke infrastructuur worden 
uitgewerkt met inachtneming van de ernst 
van het effect van de verstoring of 
vernietiging van een bepaalde 
infrastructuurvoorziening. Zij worden 
uiterlijk [een jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] vastgesteld.

De sectorspecifieke criteria worden voor 
prioritaire sectoren uitgewerkt met 
inachtneming van de kenmerken van de 
afzonderlijke sectoren met kritieke 
infrastructuur en, waar nodig, worden de 
relevante belanghebbende partijen daarbij 
betrokken. Deze criteria worden voor elke 
prioritaire sector uiterlijk één jaar na de 
aanmerking ervan als prioritaire sector 
vastgesteld.

1. De voor de inventarisatie van Europese 
kritieke infrastructuur te gebruiken 
sectoroverstijgende en sectorspecifieke 
criteria worden door de lidstaten vastgesteld 
en gewijzigd.

De sectoroverstijgende criteria die 
horizontaal van toepassing zijn op alle 
sectoren met kritieke infrastructuur worden 
uitgewerkt met inachtneming van de ernst 
van het effect van de verstoring of 
vernietiging van een bepaalde 
infrastructuurvoorziening en met het oog op 
de veiligheid, respectievelijk de veiligheid 
van de voorziening van de bevolking. Zij 
worden uiterlijk [een jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] 
vastgesteld.

De sectorspecifieke criteria worden voor 
prioritaire sectoren uitgewerkt met 
inachtneming van de kenmerken van de 
afzonderlijke sectoren met kritieke 
infrastructuur en, waar nodig, worden de 
relevante belanghebbende partijen daarbij 
betrokken. Deze criteria worden voor elke 
prioritaire sector uiterlijk één jaar na de 
aanmerking ervan als prioritaire sector 
vastgesteld.

Or. de

Motivering

Bij het vaststellen van uitvoeringsmaatregelen en bij de uitwisseling van beproefde methoden 
moet worden uitgegaan van reeds aanwezige structuren voor rampenbestrijding (workshops 
e.d.). Oprichting van een nieuwe commissie is niet noodzakelijk. Bovendien moet duidelijk 
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worden gemaakt dat niet alleen de gevolgen voor de infrastructuur maar ook de gevolgen 
voor de bevolking van belang zijn. Dit doel is eveneens belangrijk gezien de in artikel 308 
EG-Verdrag opgenomen bevoegdheid. 

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 47
Artikel 3, lid 2, alinea 1

2. Jaarlijks kiest de Commissie de in bijlage 
I vermelde prioritaire sectoren waarvoor de 
in lid 1 bedoelde criteria moeten worden 
uitgewerkt.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Het Commissievoorstel geeft de lidstaten niet de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de 
keuze van de prioritaire sectoren. Omdat de lidstaten echter de eindverantwoordelijkheid 
hebben voor de bescherming van kritieke infrastructuur, moeten zij ook de prioritaire 
sectoren kiezen. Zij kunnen beter beoordelen welke sectoren voor hun land van belang zijn.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 48
Artikel 3, lid 3

3. Elke lidstaat stelt een inventaris op van de 
kritieke infrastructuur die zich op zijn 
grondgebied bevindt en van de kritieke 
infrastructuur buiten zijn grondgebied die 
invloed kan hebben op zijn grondgebied en 
die voldoet aan de overeenkomstig de leden 
1 en 2 vastgestelde criteria. 

Elke lidstaat stelt de Commissie uiterlijk 
één jaar na de vaststelling van de relevante 
criteria en vervolgens doorlopend in kennis 
van de kritieke infrastructuur die aldus is 
geïnventariseerd.

3. Elke lidstaat stelt,.uiterlijk één jaar na de 
vaststelling van de relevante criteria en 
vervolgens doorlopend, een inventaris op 
van de kritieke infrastructuur die zich op zijn 
grondgebied bevindt en van de kritieke 
infrastructuur buiten zijn grondgebied die 
invloed kan hebben op zijn grondgebied en 
die voldoet aan de overeenkomstig de leden 
1 en 2 vastgestelde criteria.

Or. de
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Motivering

De lidstaten moeten niet verplicht zijn de Commissie hun kritieke infrastructuur mee te delen. 
Dit zou in strijd zijn met de nationale veiligheidsbelangen.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender

Amendement 49
Artikel 3, lid 3, alinea 1

3. Elke lidstaat stelt een inventaris op van de 
kritieke infrastructuur die zich op zijn 
grondgebied bevindt en van de kritieke 
infrastructuur buiten zijn grondgebied die 
invloed kan hebben op zijn grondgebied en 
die voldoet aan de overeenkomstig de leden 
1 en 2 vastgestelde criteria.

3. Elke lidstaat stelt een inventaris op van de 
kritieke infrastructuur die zich op zijn 
grondgebied bevindt en van de kritieke 
infrastructuur buiten zijn grondgebied die 
invloed kan hebben op zijn grondgebied en 
die voldoet aan de overeenkomstig de leden 
1 en 2 vastgestelde criteria, met speciale 
aandacht voor grensoverschrijdende 
infrastructuur.

Or. es

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 50
Artikel 4, titel

Aanmerking als Europese kritieke 
infrastructuur

Inventarisatie van, en aanmerking als 
prioritaire sectoren

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten niet verplicht zijn de Commissie hun kritieke infrastructuur mee te delen. 
Dit zou in strijd zijn met de nationale veiligheidsbelangen. Omdat de lidstaten de 
eindverantwoordelijkheid hebben voor de bescherming van kritieke infrastructuur, moeten zij 
de prioritaire sectoren zelf kiezen en alleen verplicht worden de prioritaire sectoren aan de 
Commissie mee te delen.
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Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 51
Artikel 4, lid -1 (nieuw)

-1. Elke lidstaat stelt een inventaris op van 
de kritieke infrastructuur die zich op zijn 
grondgebied bevindt en van de kritieke 
infrastructuur buiten zijn grondgebied die 
invloed kan hebben op zijn grondgebied en 
die overeenkomstig de leden 1 en 2 
vastgestelde criteria als zodanig moeten 
worden aangemerkt. 
Elke lidstaat stelt de Commissie uiterlijk 
één jaar na de vaststelling van de relevante 
criteria en vervolgens doorlopend in kennis 
van de kritieke infrastructuur die aldus is 
geïnventariseerd.

Or. de

Motivering

Het Commissievoorstel geeft de lidstaten niet de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de 
keuze van de prioritaire sectoren. Omdat de lidstaten echter de eindverantwoordelijkheid 
hebben voor de bescherming van kritieke infrastructuur, moeten zij ook de prioritaire 
sectoren kiezen. Zij kunnen beter beoordelen welke sectoren voor hun land van belang zijn.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 52
Artikel 4, lid 1

1. Op grond van de overeenkomstig artikel 
3, lid 3, tweede alinea, gedane 
kennisgevingen en van andere informatie 
waarover zij beschikt, stelt de Commissie 
een lijst voor van als Europese kritieke 
infrastructuur aan te merken kritieke 
infrastructuur.

1. Op grond van de overeenkomstig lid -1
gedane kennisgevingen en van andere 
informatie waarover zij beschikt, stelt de 
Commissie een lijst voor van prioritaire 
sectoren, om op deze basis een uitwisseling 
van beproefde methoden mogelijk te 
maken.

Or. de

Motivering

De Commissie moet de van de lidstaten verkregen informatie bundelen om op deze basis een 
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uitwisseling van ervaring mogelijk te maken. Zo wordt een kader gevormd dat vertrouwen 
tussen de betrokkenen wekt, waarbij de essentiële veiligheidsinformatie intern bij de lidstaten 
blijft.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 53
Artikel 4, lid 2

2. De lijst van als Europese kritieke 
infrastructuur aangemerkte kritieke 
infrastructuur wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 11, lid 3, 
bedoelde procedure.

De lijst kan worden gewijzigd 
overeenkomstig de in artikel 11, lid 3, 
bedoelde procedure.

2. De lijst van prioritaire sectoren wordt 
door de lidstaten vastgesteld en gewijzigd.

Or. de

Motivering

Bij het vaststellen van uitvoeringsmaatregelen en bij de uitwisseling van beproefde methoden 
moet worden uitgegaan van reeds aanwezige structuren voor rampenbestrijding (workshops 
e.d.). Oprichting van een nieuwe commissie is niet noodzakelijk. Bovendien wordt de lijst bij 
voorrang door de lidstaten opgesteld en gewijzigd en dient er geen lijst van kritieke Europese 
infrastructuur maar van prioritaire sectoren te worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 54
Artikel 5, lid 2

2. In het beveiligingsplan van de exploitant
wordt de Europese kritieke infrastructuur 
geïnventariseerd en worden passende 
beveiligingsoplossingen voor de 
bescherming ervan voorgesteld 
overeenkomstig bijlage II. Sectorspecifieke 
vereisten voor het beveiligingsplan van de 
exploitant waarin bestaande communautaire 
maatregelen in aanmerking worden 
genomen, kunnen overeenkomstig de in 
artikel 11, lid 3, bedoelde procedure worden 

2. In het beveiligingsplan van de exploitant 
wordt de Europese kritieke infrastructuur 
geïnventariseerd en worden passende 
beveiligingsoplossingen voor de 
bescherming ervan voorgesteld 
overeenkomstig bijlage II. Er kunnen 
sectorspecifieke vereisten voor het 
beveiligingsplan van de exploitant waarin 
bestaande communautaire maatregelen in 
aanmerking worden genomen, worden 
vastgesteld.
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vastgesteld.
De Commissie kan overeenkomstig de in 
artikel 11, lid 2, bedoelde procedure
beslissen dat aan de voorwaarde dat een 
beveiligingsplan van de exploitant moet 
worden opgesteld en herzien, is voldaan 
wanneer de maatregelen in acht zijn 
genomen die van toepassing zijn op 
specifieke sectoren die in bijlage I zijn 
vermeld.

De Commissie en de lidstaten kunnen
beslissen dat aan de voorwaarde dat een 
beveiligingsplan van de exploitant moet 
worden opgesteld en herzien, is voldaan 
wanneer de maatregelen in acht zijn 
genomen die van toepassing zijn op 
specifieke sectoren die in bijlage I zijn 
vermeld.

Or. de

Motivering

Bij het vaststellen van uitvoeringsmaatregelen en bij de uitwisseling van beproefde methoden 
moet worden uitgegaan van reeds aanwezige structuren voor rampenbestrijding (workshops 
e.d.). Oprichting van een nieuwe commissie is niet noodzakelijk. 

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 55
Artikel 5, lid 3, alinea 1

De eigenaar/exploitant van Europese kritieke 
infrastructuur legt het beveiligingsplan 
binnen één jaar na de aanmerking van 
kritieke infrastructuur als Europese kritieke 
infrastructuur voor aan de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat.

De eigenaar/exploitant van Europese kritieke 
infrastructuur legt het beveiligingsplan 
binnen één jaar na de aanmerking van 
kritieke infrastructuur als Europese kritieke 
infrastructuur voor aan de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat. De bevoegde 
autoriteit beslist over het doorgeven van 
deze informatie aan andere lidstaten of aan 
de Commissie.

Or. de

Motivering

Er dient op te worden gewezen dat de lidstaten op basis van deze richtlijn niet worden 
gedwongen bijzonderheden over de veiligheidsplannen mee te delen. Een verplichte doorgifte 
van deze veiligheidsplannen aan de Commissie en/of andere lidstaten kan een eventueel 
veiligheidsrisico scheppen. Er mag derhalve geen verplichting worden vastgelegd, maar de 
lidstaten moeten wel de mogelijkheid hebben om deze informatie door te geven.
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Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 56
Artikel 7, lid 2

2. Elke lidstaat brengt binnen 18 maanden na 
de vaststelling van de in artikel 4, lid 2, 
bedoelde lijst en vervolgens om de twee jaar 
een beknopt verslag uit over de 
kwetsbaarheden, dreigingen en risico's die 
zijn vastgesteld in elke in bijlage I 
genoemde sector.

Er zal een gemeenschappelijk model voor 
deze verslagen worden uitgewerkt 
overeenkomstig de in artikel 11, lid 3, 
bedoelde procedure.

2. Elke lidstaat brengt binnen 18 maanden na 
de vaststelling van de in artikel 4, lid 2, 
bedoelde lijst en vervolgens om de twee jaar 
een beknopt verslag uit over de structurele
kwetsbaarheden, dreigingen en risico's die 
zijn vastgesteld in kritieke Europese 
infrastructuur.

Er zal door de lidstaten en de Commissie
een gemeenschappelijk model voor deze 
verslagen worden uitgewerkt.

Or. de

Motivering

Bij het vaststellen van uitvoeringsmaatregelen en bij de uitwisseling van beproefde methoden 
moet worden uitgegaan van reeds aanwezige structuren voor rampenbestrijding (workshops 
e.d.). Oprichting van een nieuwe commissie is niet noodzakelijk. Bijlage I noemt alleen 
mogelijke sectoren die echter geen kritieke Europese infrastructuur hoeven te bevatten.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 57
Artikel 7, lid 3

3. De Commissie beoordeelt per sector of 
specifieke beschermingsmaatregelen vereist 
zijn voor Europese kritieke infrastructuur.

3. De Commissie en de lidstaten beoordelen
per sector of specifieke 
beschermingsmaatregelen vereist zijn voor 
Europese kritieke infrastructuur.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten wij een beoordeling van kritieke sectoren worden betrokken.
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Amendement ingediend door Inés Ayala Sender

Amendement 58
Artikel 7, lid 3

3. De Commissie beoordeelt per sector of 
specifieke beschermingsmaatregelen vereist 
zijn voor Europese kritieke infrastructuur.

3. De Commissie beoordeelt per sector of 
specifieke beschermingsmaatregelen vereist 
zijn voor Europese kritieke infrastructuur.
Hierbij wordt rekening gehouden met de 
goede praktijk en bestaande methoden 
(controle vooraf in hogesnelheidstreinen, 
camera's op stations e.d.).

Or. es

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 59
Artikel 7, lid 4

4. Er kunnen per sector gemeenschappelijke 
methoden voor kwetsbaarheids-, dreigings-
en risicoanalyses voor Europese kritieke 
infrastructuur worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 11, lid 3, 
bedoelde procedure.

4. Er kunnen per sector gemeenschappelijke 
methoden voor structurele kwetsbaarheids-, 
dreigings- en risicoanalyses voor Europese 
kritieke infrastructuur worden vastgesteld.

Or. de

Motivering

Bij het vaststellen van uitvoeringsmaatregelen en bij de uitwisseling van beproefde methoden 
moet worden uitgegaan van reeds aanwezige structuren voor rampenbestrijding (workshops 
e.d.). Oprichting van een nieuwe commissie is niet noodzakelijk. 

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 60
Artikel 8

De Commissie staat de 
eigenaren/exploitanten van als Europese 
kritieke infrastructuur aangemerkte 
infrastructuur bij door toegang te verlenen 
tot beproefde methoden voor de 

De Commissie staat op verzoek van de 
lidstaten de eigenaren/exploitanten van als 
Europese kritieke infrastructuur 
aangemerkte infrastructuur bij door toegang 
te verlenen tot beproefde methoden voor de 
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bescherming van kritieke infrastructuur. bescherming van kritieke infrastructuur.

Or. de

Motivering

De inspraak van de lidstaten wordt hiermee gewaarborgd.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 61
Artikel 10, lid 3

3. De lidstaten zien erop toe dat de aan de 
lidstaten of aan de Commissie verstrekte 
informatie over de bescherming van kritieke 
infrastructuur niet voor enig ander doel dan 
de bescherming van kritieke infrastructuur 
wordt gebruikt.

3. De lidstaten en de Commissie zien erop 
toe dat de aan de lidstaten of aan de 
Commissie verstrekte informatie over de 
bescherming van kritieke infrastructuur niet 
voor enig ander doel dan de bescherming 
van kritieke infrastructuur wordt gebruikt.

Or. de

Motivering

Niet alleen de lidstaten maar ook de Commissie moet erop toezien dat de verstrekte 
informatie alleen ter bescherming van kritieke infrastructuur wordt gebruikt. Bovendien is het 
voor de lidstaten niet mogelijk erop toe te zien dat deze informatie bij de Commissie 
uitsluitend voor het genoemde doel wordt gebruikt.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender

Amendement 62
Artikel 10, lid 3

3. De lidstaten zien erop toe dat de aan de 
lidstaten of aan de Commissie verstrekte 
informatie over de bescherming van kritieke 
infrastructuur niet voor enig ander doel dan 
de bescherming van kritieke infrastructuur 
wordt gebruikt.

3. De lidstaten en de Commissie zien erop 
toe dat de aan de lidstaten of aan de 
Commissie verstrekte informatie over de 
bescherming van kritieke infrastructuur niet 
voor enig ander doel dan de bescherming 
van kritieke infrastructuur wordt gebruikt.

Or. es
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Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 63
Artikel 11

Artikel 11
Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité dat is samengesteld uit een 
vertegenwoordiger van elk contactpunt 
voor aangelegenheden in verband met de 
bescherming van kritieke infrastructuur.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op één maand.
4. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Bij het vaststellen van uitvoeringsmaatregelen en bij de uitwisseling van beproefde methoden 
moet worden uitgegaan van reeds aanwezige structuren voor rampenbestrijding (workshops 
e.d.). Oprichting van een nieuwe commissie is niet noodzakelijk. 

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 64
Artikel 12, lid 1, alinea 1

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op 31 december 2007 aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op 31 december 2008 aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
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onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Or. de

Motivering

Verlenging van de termijn voor omzetting in nationaal recht is nodig omdat omzetting vóór 
eind 2007 niet realistisch is.

Amendement ingediend door Herbert Reul

Amendement 65
Bijlage I, titel

Lijst van sectoren met kritieke infrastructuur Lijst van mogelijke sectoren met kritieke 
infrastructuur

Or. de

Motivering

Verduidelijking


