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Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 30
Título

Proposta de Directiva do Conselho relativa à 
identificação e designação das 
infra-estruturas críticas europeias e à 
avaliação da necessidade de melhorar a sua 
protecção

Proposta de directiva do Conselho relativa à 
identificação e designação dos sectores 
prioritários com infra-estruturas críticas 
europeias e à avaliação da necessidade de 
melhorar a sua protecção

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros não devem ter a obrigação de notificar circunstanciadamente as suas 
infra-estruturas críticas. Tal seria contrário aos interesses da segurança nacional. Não deve 
existir uma lista europeia de infra-estruturas críticas sob esta forma compilada.
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Alteração apresentada por Inés Ayala Sender

Alteração 31
Citação 5 bis (nova)

– Tendo em conta a sua recomendação de 
7 de Junho de 2005 ao Conselho Europeu e 
ao Conselho sobre a protecção das 
infra-estruturas vitais no âmbito da luta 
contra o terrorismo1

_____________
1 JO C 124 E de 25.5.2006, p. 250.

Or. es

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 32
Considerando 3

(3) Em Dezembro de 2005, o Conselho 
Justiça e Assuntos Internos solicitou à 
Comissão que apresentasse uma proposta de 
programa europeu de protecção das infra-
estruturas críticas (PEPIC) e decidiu que este 
devia assentar numa abordagem de todos os 
riscos, com destaque para a luta contra as 
ameaças do terrorismo. Esta abordagem 
devia atender às ameaças humanas e 
tecnológicas e às catástrofes naturais no 
processo de protecção das infra-estruturas 
críticas, embora devesse privilegiar a 
ameaça do terrorismo. Se o nível das 
medidas de protecção contra uma dada 
ameaça de risco elevado for considerado 
adequado num sector das infra-estruturas 
críticas, as partes interessadas devem 
centrar-se noutras ameaças a que estejam 
ainda vulneráveis.

(3) (3) Em Dezembro de 2005, o Conselho 
Justiça e Assuntos Internos solicitou à 
Comissão que apresentasse uma proposta de 
programa europeu de protecção das infra-
estruturas críticas (PEPIC) e decidiu que este 
devia assentar numa abordagem de todos os 
riscos, com destaque para a luta contra as 
ameaças do terrorismo. Esta abordagem 
devia atender às ameaças humanas e 
tecnológicas e às catástrofes naturais no 
processo de protecção das infra-estruturas 
críticas, bem como, imperativamente, às 
ameaças de origem estrutural, embora 
devesse privilegiar a ameaça do terrorismo. 
Se o nível das medidas de protecção contra 
uma dada ameaça de risco elevado for 
considerado adequado num sector das 
infra-estruturas críticas, as partes 
interessadas devem centrar-se noutras 
ameaças a que estejam ainda vulneráveis.

Or. de
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Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 33
Considerando 4

(4) A principal responsabilidade pela 
protecção das infra-estruturas críticas 
incumbe actualmente aos Estados-Membros 
e aos proprietários/operadores das mesmas. 
Esta situação não deve alterar-se.

(4) A principal responsabilidade pela 
protecção das infra-estruturas críticas 
incumbe actualmente aos Estados-Membros 
e aos proprietários/operadores das mesmas. 
Os Estados-Membros devem manter a 
responsabilidade fundamental pelas 
medidas de protecção das infra-estruturas 
críticas situadas no seu território.

Or. de

Justificação

Compete aos Estados-Membros garantir a protecção das infra-estruturas críticas no interior 
das suas fronteiras e, no interesse da segurança nacional, devem manter essa competência. A 
acção comunitária deve limitar-se a apoiar a protecção dessas infra-estruturas e a 
possibilitar o intercâmbio de boas práticas. Tudo o resto representaria um risco para a 
segurança dos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 34
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) A protecção das infra-estruturas 
críticas assume uma importância 
fundamental para a segurança interna da 
União Europeia e o bem-estar dos seus 
cidadãos. A destruição ou perturbação de 
determinadas infra-estruturas pode, em 
última instância, destruir vidas humanas, o 
ambiente e bens económicos, assim como 
comprometer seriamente a confiança da 
opinião pública na protecção e na 
assistência do Estado.

Or. de

Justificação

Importa salientar as consequências de uma perturbação ou destruição de determinadas 
infra-estruturas. Em última análise, são as possíveis consequências, ou a prevenção dessas 
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consequências, que justificam as disposições contidas na proposta de directiva.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 35
Considerando 5

(5) Há um certo número de infra-estruturas 
críticas na Comunidade cuja perturbação ou 
destruição afectaria dois ou mais 
Estados-Membros, ou um Estado-Membro 
diferente daquele em que a infra-estrutura 
crítica está localizada. Pode tratar-se de 
efeitos intersectoriais transfronteiriços 
resultantes de interdependências entre 
infra-estruturas interligadas. Tais 
infra-estruturas críticas europeias devem ser 
identificadas e designadas por intermédio de 
um procedimento comum. A necessidade de 
melhorar a protecção destas infra-
estruturas deve ser avaliada no âmbito de
um enquadramento comum. Os regimes 
bilaterais de cooperação entre os 
Estados-Membros no domínio da protecção 
das infra-estruturas críticas constituem um 
meio já estabelecido e eficaz de abordar as 
infra-estruturas críticas transfronteiriças. O 
PEPIC deve assentar nessa cooperação.

(5) Há um certo número de infra-estruturas 
críticas na Comunidade cuja perturbação ou 
destruição afectaria três ou mais 
Estados-Membros, ou dois 
Estados-Membros diferentes daquele em 
que a infra-estrutura crítica está localizada. 
Pode tratar-se de efeitos intersectoriais 
transfronteiriços resultantes de 
interdependências entre infra-estruturas 
interligadas. Tais infra-estruturas críticas 
europeias devem ser identificadas e 
designadas por intermédio de um 
procedimento comum. Deve ser elaborada, 
mediante critérios comuns, uma lista de 
sectores prioritários com infra-estruturas 
críticas europeias. Além disso, deve ser 
estabelecido um enquadramento comum 
para a protecção destas infra-estruturas, 
que permita aos Estados-Membros reduzir, 
através de medidas adequadas, os 
potenciais riscos para as infra-estruturas 
críticas no seu território. Os regimes 
bilaterais de cooperação entre os 
Estados-Membros no domínio da protecção 
das infra-estruturas críticas constituem um 
meio já estabelecido e eficaz de abordar as 
infra-estruturas críticas transfronteiriças. O 
PEPIC deve assentar nessa cooperação.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros não devem ter a obrigação de notificar circunstanciadamente à 
Comissão as suas infra-estruturas críticas, devendo apenas indicar os seus sectores 
prioritários. A Comissão deve reunir as informações transmitidas pelos Estados-Membros e 
possibilitar, nessa base, um intercâmbio de experiências. Criar-se-á, dessa forma, um quadro 
gerador de confiança entre os interessados, permanecendo, no Estado-Membro, as 
informações essenciais para a segurança.
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Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 36
Considerando 7

(7) Cada proprietário/operador de 
infra-estruturas críticas europeias deve 
elaborar um plano de segurança do operador 
que identifique os activos críticos e defina 
soluções de segurança relevantes para a sua 
protecção. Este plano deve atender às 
avaliações das vulnerabilidades, ameaças e 
riscos, bem como a outras informações 
relevantes facultadas pelas autoridades dos 
Estados-Membros.

(7) Cada proprietário/operador de 
infra-estruturas críticas europeias deve 
elaborar um plano de segurança do operador 
que identifique os activos críticos e defina 
soluções de segurança relevantes para a sua 
protecção. Este plano deve atender às 
avaliações das vulnerabilidades, ameaças e 
riscos, bem como a outras informações 
relevantes facultadas pelas autoridades dos 
Estados-Membros. O plano de segurança 
deve ser notificado às autoridades 
competentes dos Estados-Membros. 
Incumbe aos Estados-Membros decidir se e 
quais informações devem transmitir com 
base no plano de segurança.

Or. de

Justificação

É necessário estabelecer que os Estados-Membros não são obrigados, por força da presente 
directiva, a transmitir detalhes sobre os seus planos de segurança. A notificação obrigatória 
desses planos de segurança à Comissão ou a outros Estados-membros comportaria eventuais 
riscos para a segurança. Não se deve impor essa obrigação aos Estados-Membros, mas 
dar-lhes sim a possibilidade de transmitir essas informações.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 37
Considerando 10

(10) Para facilitar a melhoria da protecção 
das infra-estruturas críticas europeias, 
devem ser desenvolvidas metodologias 
comuns de identificação e classificação das 
vulnerabilidades, ameaças e riscos no que 
respeita aos elementos das infra-estruturas.

(10) Para facilitar a melhoria da protecção 
das infra-estruturas críticas europeias, 
devem ser desenvolvidas metodologias 
comuns de identificação e classificação das 
ameaças, riscos e vulnerabilidades 
estruturais no que respeita aos elementos 
das infra-estruturas.
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Or. de

Justificação

Concretização necessária.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 38
Considerando 11

(11) Só um enquadramento comum pode 
permitir a aplicação coerente de medidas de 
protecção das infra-estruturas críticas 
europeias e a definição clara das 
responsabilidades individuais de todos os 
intervenientes relevantes. Os 
proprietários/operadores de infra-estruturas 
críticas europeias devem ter acesso às 
melhores práticas e metodologias em 
matéria de protecção das infra-estruturas 
críticas.

(11) Só um enquadramento comum pode 
permitir a aplicação coerente de medidas de 
protecção das infra-estruturas críticas 
europeias e a definição clara das 
responsabilidades individuais de todos os 
intervenientes relevantes. Os 
Estados-Membros e os 
proprietários/operadores de infra-estruturas 
críticas europeias devem ter acesso às 
melhores práticas e metodologias em 
matéria de protecção das infra-estruturas 
críticas.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros também têm interesse em participar no intercâmbio de boas práticas.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 39
Considerando 14

(14) O intercâmbio de informações sobre 
infra-estruturas críticas deve decorrer num 
clima de confiança e segurança. As empresas 
e organizações devem ter confiança em que 
os seus dados sensíveis serão 
adequadamente protegidos. Para promover 
o intercâmbio de informações, as empresas 
devem ter a noção clara de que os 
benefícios de fornecerem informações 
sobre infra-estruturas críticas ultrapassam 

(14) O intercâmbio de informações sobre 
infra-estruturas críticas deve decorrer num 
clima de confiança e segurança. As empresas 
e organizações devem ter confiança em que 
os seus dados sensíveis serão 
adequadamente protegidos.
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os custos que elas e, de um modo geral, a 
sociedade suportam. Deve, portanto, ser 
incentivado o intercâmbio de informações 
sobre a protecção das infra-estruturas 
críticas.

Or. de

Justificação

Respeito do princípio de subsidiariedade.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 40
Considerando 15

(15) A presente directiva complementa 
medidas sectoriais existentes a nível 
comunitário e dos Estados-Membros. 
Quando já existam mecanismos 
comunitários, devem continuar a ser 
utilizados, contribuindo assim para a 
aplicação global da presente directiva.

(15) A presente directiva complementa 
medidas sectoriais existentes a nível 
comunitário e dos Estados-Membros. 
Quando já existam disposições e 
mecanismos comunitários, devem continuar 
a ser transpostos e aplicados, contribuindo 
assim para a melhoria da segurança 
pública. É necessário evitar, a este respeito, 
sobreposições e contradições com a 
presente directiva, bem como o surgimento 
de despesas suplementares sem benefícios 
suplementares para a segurança.

Or. de

Justificação

Não se trata apenas da aplicação da directiva. O seu objectivo deve ser antes o de contribuir 
para a segurança pública. A referência ao facto de se deverem evitar sobreposições e 
contradições tem em vista garantir que as disposições permitam alcançar o efeito desejado. 
Torna-se, por conseguinte, necessário dispor de um sistema coerente e eficaz, onde não haja 
lugar a entraves recíprocos.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 41
Considerando 17
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(17) Uma vez que os objectivos da presente 
directiva, a saber, a criação de um 
procedimento para a identificação e 
designação das infra-estruturas críticas 
europeias e a concepção de uma abordagem 
comum relativamente à avaliação da 
necessidade de melhorar a protecção de tais 
infra-estruturas, não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem, devido à 
dimensão da acção, ser melhor alcançados
ao nível comunitário, a Comunidade pode 
adoptar medidas de acordo com o princípio 
da subsidiariedade definido no artigo 5.° do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
de proporcionalidade, mencionado no 
mesmo artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para atingir aqueles 
objectivos.

(17) Uma vez que os objectivos da presente 
directiva, a saber, a criação de um 
procedimento para a identificação e 
designação dos sectores prioritários com
infra-estruturas críticas europeias e a 
concepção de uma abordagem comum 
relativamente à avaliação da necessidade de 
melhorar a protecção de tais infra-estruturas, 
podem, devido à dimensão da acção, ser 
melhor alcançados ao nível comunitário, a 
Comunidade pode adoptar medidas. No que 
se refere ao princípio de proporcionalidade, 
importa ter especialmente em conta a 
razoabilidade dos custos para os 
proprietários ou operadores e os 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

O princípio da proporcionalidade é um princípio essencial que deve ser apoiado, pois só 
assim a directiva tem razão de existir. Um dos aspectos importantes desse princípio é 
precisamente o dos custos, que devem ser, para os proprietários ou operadores, assim como 
para os Estados-Membros, proporcionados e razoáveis.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 42
Artigo 1

A presente directiva estabelece um 
procedimento de identificação e designação 
das infra-estruturas críticas europeias e uma 
abordagem comum relativa à avaliação da 
necessidade de melhorar a sua protecção.

A presente directiva estabelece um 
procedimento de identificação e designação 
dos sectores prioritários com 
infra-estruturas críticas europeias e uma 
abordagem comum relativa à avaliação da 
necessidade de melhorar a sua protecção.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros não devem ter a obrigação de notificar circunstanciadamente as suas 
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infra-estruturas críticas. Tal seria contrário aos interesses da segurança nacional. Não deve 
existir uma lista europeia de infra-estruturas críticas sob esta forma compilada.

Alteração apresentada por Ayala Sender

Alteração 43
Artigo 2, alínea b)

b) "Infra-estrutura crítica europeia", as 
infra-estruturas críticas cuja perturbação ou 
destruição afectaria significativamente dois 
ou mais Estados-Membros, ou um 
Estado-Membro se a infra-estrutura crítica 
estiver localizada noutro Estado-Membro. 
Estão incluídos os efeitos resultantes de 
dependências intersectoriais em relação a 
outros tipos de infra-estruturas;

b) "Infra-estrutura crítica europeia", as 
infra-estruturas críticas, em especial as 
infra-estruturas transfronteiriças, cuja 
perturbação ou destruição afectaria 
significativamente dois ou mais 
Estados-Membros, ou um Estado-Membro 
se a infra-estrutura crítica estiver localizada 
noutro Estado-Membro. Estão incluídos os 
efeitos resultantes de dependências 
intersectoriais em relação a outros tipos de 
infra-estruturas;

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 44
Artigo 2, alínea c) ponto 1 e 2

c) "Gravidade", o impacto da perturbação ou 
destruição de uma infra-estrutura específica 
no que respeita a:

c) "Gravidade", o impacto da perturbação ou 
destruição de uma infra-estrutura específica 
no que respeita a:

• efeitos na população (número de pessoas 
afectadas);

• efeitos nos cidadãos;

• efeitos económicos (importância das 
perdas económicas e/ou da degradação de 
produtos ou serviços);

• efeitos no mercado interno (importância 
das perdas económicas e/ou da degradação 
de produtos ou serviços);

Or. de

Justificação

Concretização necessária.
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Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 45
Artigo 2, alínea d)

d) "Vulnerabilidade", uma característica de 
um elemento da concepção, aplicação ou 
funcionamento da infra-estrutura crítica que 
a torna susceptível de uma ameaça de 
perturbação ou destruição e inclui as 
dependências em relação a outros tipos de 
infra-estruturas;

d) "Vulnerabilidade estrutural", uma 
característica de um elemento da concepção, 
aplicação ou funcionamento da 
infra-estrutura crítica que a torna susceptível 
de uma ameaça de perturbação ou destruição 
e inclui as dependências em relação a outros 
tipos de infra-estruturas;

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo; se for aprovada, serão 
necessários ajustamentos técnicos em todo o 
texto.)

Or. de

Justificação

Concretização necessária.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 46
Artigo 3, nº 1

1. Os critérios transversais e sectoriais a 
utilizar para identificar as infra-estruturas 
críticas europeias serão adoptados em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 11.°. Tais critérios podem 
ser alterados em conformidade com o 
mesmo procedimento.

1. Os critérios transversais e sectoriais a 
utilizar para identificar as infra-estruturas 
críticas europeias serão adoptados e 
modificados pelos Estados-Membros.

Os critérios transversais aplicáveis 
horizontalmente a todos os sectores das 
infra-estruturas críticas serão elaborados 
tendo em conta a gravidade do efeito da 
perturbação ou destruição de uma dada 
infra-estrutura. Serão adoptados o mais 
tardar [um ano após a entrada em vigor da 
presente directiva].

Os critérios transversais aplicáveis 
horizontalmente a todos os sectores das 
infra-estruturas críticas serão elaborados 
tendo em conta a gravidade do efeito da 
perturbação ou destruição de uma dada 
infra-estrutura no que se refere à segurança 
ou à segurança de abastecimento da 
população. Serão adoptados o mais tardar 
[um ano após a entrada em vigor da 
presente directiva].
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Serão elaborados critérios sectoriais para 
sectores prioritários que atenderão às 
características específicas dos sectores das 
infra-estruturas críticas e envolvendo, se 
adequado, os intervenientes relevantes. 
Serão adoptados para todos os sectores 
prioritários o mais tardar um ano após a sua 
designação como sector prioritário.

Serão elaborados critérios sectoriais para 
sectores prioritários que atenderão às 
características específicas dos sectores das 
infra-estruturas críticas e envolvendo, se 
adequado, os intervenientes relevantes. 
Serão adoptados para todos os sectores 
prioritários o mais tardar um ano após a sua 
designação como sector prioritário.

Or. de

Justificação

Para a publicação de medidas de execução ou para o intercâmbio de práticas comprovadas, 
convém recorrer a estruturas já existentes no domínio da protecção contra catástrofes 
(workshops, nomeadamente). Não é necessária a criação de um novo comité. Além disso, 
convém clarificar que as repercussões na população são tão importantes como as 
repercussões nas infra-estruturas. Trata-se de um objectivo importante, inclusivamente em 
relação à base jurídica do artigo 308.º do Tratado CE.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 47
Artigo 3, nº 2, parágrafo 1

Os sectores prioritários utilizados para 
elaborar os critérios previstos no n.º 1 serão 
identificados anualmente pela Comissão de 
entre os enumerados no Anexo I.

Suprimido

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão não prevê qualquer possibilidade de os Estados-membros intervirem 
na escolha dos sectores prioritários. Ora, cabendo aos Estados-membros a responsabilidade 
fundamental pela protecção das infra-estruturas críticas, devem ser eles a seleccionar os 
sectores prioritários, pois estão em melhores condições para avaliar quais os sectores 
importantes para o seu país.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 48
Artigo 3, nº 3
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3. Os Estados-Membros identificam as 
infra-estruturas críticas localizadas nos seus 
territórios, bem como as infra-estruturas 
críticas fora dos seus territórios e que 
possam ter impacto neles, que satisfazem os 
critérios adoptados nos termos dos n.os 1 e 2.
Os Estados-Membros notificam à Comissão 
as infra-estruturas críticas identificadas o 
mais tardar um ano após a adopção dos 
critérios relevantes e, subsequentemente, de 
modo regular.

3. Os Estados-Membros identificam as 
infra-estruturas críticas localizadas nos seus 
territórios, bem como as infra-estruturas 
críticas fora dos seus territórios e que 
possam ter impacto neles, que satisfazem os 
critérios adoptados nos termos dos n.os 1 e 2, 
o mais tardar um ano após a adopção dos 
critérios relevantes e, subsequentemente, de 
modo regular.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros não devem ter a obrigação de notificar à Comissão as suas 
infra-estruturas críticas. Tal seria contrário aos interesses de segurança nacional.

Alteração apresentada por Ayala Sender

Alteração 49
Artigo 3, nº 3, parágrafo 1

Os Estados-Membros identificam as 
infra-estruturas críticas localizadas nos seus 
territórios, bem como as infra-estruturas 
críticas fora dos seus territórios e que 
possam ter impacto neles, que satisfazem os 
critérios adoptados nos termos dos n.os 1 e 2.

Os Estados-Membros identificam as 
infra-estruturas críticas, em especial as 
infra-estruturas transfronteiriças, 
localizadas nos seus territórios, bem como as 
infra-estruturas críticas fora dos seus 
territórios e que possam ter impacto neles, 
que satisfazem os critérios adoptados nos 
termos dos n.os 1 e 2.

Or. es

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 50
Artigo 4, rubrica

Designação das infra-estruturas críticas 
europeias

Identificação e designação dos sectores 
prioritários

Or. de
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Justificação

Os Estados-Membros não devem ter a obrigação de notificar à Comissão as suas infra-
estruturas críticas. Tal seria contrário aos interesses de segurança nacional. Uma vez que a 
responsabilidade fundamental pela protecção das infra-estruturas críticas recai nos Estados-
Membros, devem ser eles a determinar quais os sectores prioritários e apenas ser obrigados 
a notificar à Comissão esses sectores.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 51
Artigo 4, parágrafo -1 (novo) 

-1. Cada Estado-Membro identifica os 
sectores prioritários situados dentro e fora 
do seu território, susceptíveis de ter 
repercussões sobre o mesmo e que devem 
ser tidos em consideração para a definição 
dos critérios adoptados nos números 1 e 2 
do artigo 3º.
Cada Estado-Membro notifica à Comissão 
os sectores prioritários assim identificados, 
o mais tardar um ano após a adopção dos 
critérios aplicáveis, e, posteriormente, 
numa base regular.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão não prevê qualquer possibilidade de os Estados-membros intervirem 
na escolha dos sectores prioritários. Ora, cabendo aos Estados-membros a responsabilidade 
fundamental pela protecção das infra-estruturas críticas, devem ser eles a seleccionar os 
sectores prioritários, pois estão em melhores condições para avaliar quais os sectores 
importantes para o seu país.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 52
Artigo 4, nº 1 

1. Com base nas notificações efectuadas nos 
termos do n.º 3, segundo parágrafo, do 
artigo 3.° e de quaisquer outras informações 
à sua disposição, a Comissão propõe uma 

1. 1. Com base nas notificações efectuadas 
nos termos do nº 1 do presente artigo e de 
quaisquer outras informações à sua 
disposição, a Comissão propõe uma lista dos 
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lista das infra-estruturas críticas a designar 
como infra-estruturas críticas europeias.

sectores prioritários com base na qual será 
possível efectuar um intercâmbio de boas
práticas.

Or. de

Justificação

A Comissão deve reunir as informações transmitidas pelos Estados-Membros e possibilitar, 
nessa base, um intercâmbio de experiências. Criar-se-ia dessa forma um quadro gerador de 
confiança entre os interessados, permanecendo, no Estado-Membro, as informações 
essenciais para a segurança.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 53
Artigo 4, nº 2 

2. A lista das infra-estruturas designadas 
como infra-estruturas críticas europeias
será adoptada em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
11°.

2. A lista dos sectores prioritários será 
adoptada e modificada pelos 
Estados-Membros.

Esta lista pode ser alterada em 
conformidade com o mesmo procedimento.

Or. de

Justificação

Para a publicação de medidas de execução ou para o intercâmbio de práticas comprovadas, 
convém recorrer a estruturas já existentes no domínio da protecção contra catástrofes 
(workshops, nomeadamente). Não é necessária a criação de um novo comité. Além disso, 
convém clarificar que as repercussões na população são tão importantes como as 
repercussões nas infra estruturas. Trata-se de um objectivo importante, inclusivamente em 
relação à base jurídica do artigo 308.º do Tratado CE.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 54
Artigo 5, nº 2 
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2. O plano de segurança do operador deve 
indicar os activos da infra-estrutura crítica 
europeia e definir soluções de segurança 
relevantes para a sua protecção, em 
conformidade com o Anexo II. Podem ser 
adoptados, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
11.°, requisitos sectoriais específicos em 
relação ao plano de segurança do operador 
que atendam às medidas comunitárias 
existentes.

2. O plano de segurança do operador deve 
indicar os activos da infra-estrutura crítica 
europeia e definir soluções de segurança 
relevantes para a sua protecção, em 
conformidade com o Anexo II. Podem ser 
adoptados requisitos sectoriais específicos 
em relação ao plano de segurança do 
operador que atendam às medidas 
comunitárias existentes.

A Comissão, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
11.º, pode decidir que o cumprimento das 
medidas aplicáveis a sectores específicos 
constantes do Anexo I satisfaz o requisito da 
elaboração e actualização de um plano de 
segurança do operador.

A Comissão e os Estados-Membros podem
decidir que o cumprimento das medidas 
aplicáveis a sectores específicos constantes 
do Anexo I satisfaz o requisito da elaboração 
e actualização de um plano de segurança do 
operador.

Or. de

Justificação

Para a publicação de medidas de execução ou para o intercâmbio de práticas comprovadas, 
convém recorrer a estruturas já existentes no domínio da protecção contra catástrofes 
(workshops, nomeadamente). Não é necessária a criação de um novo comité.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 55
Artigo 5, nº 3, parágrafo 1 

O proprietário/operador de uma 
infra-estrutura crítica europeia apresenta o 
plano de segurança do operador à autoridade 
competente do Estado-Membro no prazo de 
um ano após a designação da infra-estrutura 
como infra-estrutura crítica europeia.

O proprietário/operador de uma 
infra-estrutura crítica europeia apresenta o 
plano de segurança do operador à autoridade 
competente do Estado-Membro no prazo de 
um ano após a designação da infra-estrutura 
como infra-estrutura crítica europeia. A 
autoridade competente decidirá sobre a 
transmissão dessas informações a outros 
Estados-Membros ou à Comissão.

Or. de
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Justificação

É necessário estabelecer que os Estados-Membros não são obrigados, por força da presente 
directiva, a transmitir detalhes sobre os seus planos de segurança. A notificação obrigatória 
desses planos de segurança à Comissão ou a outros Estados-membros comportaria eventuais 
riscos para a segurança. Não se deve impor essa obrigação aos Estados-Membros, mas sim 
dar-lhes a possibilidade de transmitir essas informações.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 56
Artigo 7, nº 2 

2. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão uma síntese dos tipos de 
vulnerabilidades, ameaças e riscos 
encontrados em cada sector referido no 
Anexo I no prazo de 18 meses após a 
adopção da lista prevista no n.º 2 do artigo 
4.° e, posteriormente, de dois em dois anos.

2. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão uma síntese dos tipos de 
vulnerabilidades, ameaças e riscos 
encontrados nas infra-estruturas críticas 
europeias no prazo de 18 meses após a 
adopção da lista prevista no n.º 2 do artigo 
4.° e, posteriormente, de dois em dois anos.

Pode ser adoptado um modelo comum de 
relatório, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 11.º.

Um modelo comum de relatório pode ser 
elaborado pelos Estados-Membros e a 
Comissão.

Or. de

Justificação

Para a publicação de medidas de execução ou para o intercâmbio de práticas comprovadas, 
convém recorrer a estruturas já existentes no domínio da protecção contra catástrofes 
(workshops, nomeadamente). Não é necessária a criação de um novo comité. O anexo I só 
contém sectores potenciais, que, eventualmente, podem não comportar infra-estruturas 
críticas europeias.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 57
Artigo 7, nº 3 

3. A Comissão determina, sector a sector, a 
necessidade de medidas de protecção 
específicas para as infra-estruturas críticas 
europeias.

3. A Comissão e os Estados-Membros 
determinam, sector a sector, a necessidade 
de medidas de protecção específicas para as 
infra-estruturas críticas europeias.
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Or. de

Justificação

Convém associar os Estados-Membros ao exame dos sectores críticos.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender

Alteração 58
Artigo 7, nº 3 

3. A Comissão determina, sector a sector, a 
necessidade de medidas de protecção 
específicas para as infra-estruturas críticas 
europeias.

3. A Comissão determina, sector a sector, a 
necessidade de medidas de protecção 
específicas para as infra-estruturas críticas 
europeias. Para o efeito, tem em conta as 
boas práticas e as metodologias existentes
(controlos prévios ao embarque nos 
comboios de alta velocidade, câmaras-vídeo 
nas estações, etc.).

Or. es

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 59
Artigo 7, nº 4 

4. Podem ser desenvolvidas a nível sectorial 
metodologias comuns para a realização das 
avaliações de vulnerabilidades, ameaças e 
riscos das infra-estruturas críticas europeias, 
em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 3 do artigo 11.°.

4. Podem ser desenvolvidas a nível sectorial 
metodologias comuns para a realização das 
avaliações de vulnerabilidades estruturais, 
ameaças e riscos das infra-estruturas críticas 
europeias.

Or. de

Justificação

Para a publicação de medidas de execução ou para o intercâmbio de práticas comprovadas, 
convém recorrer a estruturas já existentes no domínio da protecção contra catástrofes 
(workshops, nomeadamente). Não é necessária a criação de um novo comité.
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Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 60
Artigo 8 

A Comissão apoia os 
proprietários/operadores das infra-estruturas 
críticas europeias designadas, facultando o 
acesso às melhores práticas e metodologias 
disponíveis ligadas à protecção das infra-
estruturas críticas.

A Comissão deve, a pedido dos 
Estados-Membros, apoiar os 
proprietários/operadores das infra-estruturas 
críticas europeias designadas, facultando o 
acesso às melhores práticas e metodologias 
disponíveis ligadas à protecção das infra-
estruturas críticas.

Or. de

Justificação

A alteração visa assegurar o envolvimento dos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 61
Artigo 10, nº 3 

3. Os Estados-Membros asseguram que as 
informações sobre a protecção de 
infra-estruturas críticas apresentadas aos 
Estados-Membros ou à Comissão não são 
utilizadas para fins diferentes da protecção 
das infra-estruturas críticas.

3. Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram que as informações que lhes são 
transmitidas sobre a protecção de 
infra-estruturas críticas não são utilizadas 
para fins diferentes da protecção das 
infra-estruturas críticas.

Or. de

Justificação

Compete, não só aos Estados-Membros, mas também à Comissão, zelar por que as 
informações comunicadas sirvam apenas para a protecção das infra-estruturas críticas. Além 
disso, os Estados-Membros não estão em condições de garantir que a Comissão utiliza estas 
informações unicamente para os fins indicados. 

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender

Alteração 62
Artigo 10, nº 3 
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3. Os Estados-Membros asseguram que as 
informações sobre a protecção de 
infra-estruturas críticas apresentadas aos 
Estados-Membros ou à Comissão não são 
utilizadas para fins diferentes da protecção 
das infra-estruturas críticas.

3. Os Estados-Membros e a Comissão 
asseguram que as informações sobre a 
protecção de infra-estruturas críticas 
apresentadas aos Estados-Membros ou à 
Comissão não são utilizadas para fins 
diferentes da protecção das infra-estruturas 
críticas.

Or. es

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 63
Artigo 11 

Comité Suprimido
1. A Comissão é assistida por um Comité 
composto por um representante de cada 
ponto de contacto para a protecção das 
infra-estruturas críticas.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
3.° e 7.° da Decisão 1999/468/CE, tendo em 
conta o disposto no seu artigo 8°.
3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo em 
conta o disposto no seu artigo 8.º.
O prazo referido no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE é de um mês.
4. O Comité adopta o seu regulamento 
interno.

Or. de

Justificação

Para a publicação de medidas de execução ou para o intercâmbio de práticas comprovadas, 
convém recorrer a estruturas já existentes no domínio da protecção contra catástrofes 
(workshops, nomeadamente). Não é necessária a criação de um novo comité.
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Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 64
Artigo 12, nº 1, parágrafo 1 

Os Estados-Membros devem pôr em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até 31 de 
Dezembro de 2007. Os Estados-Membros 
comunicam imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Os Estados-Membros devem pôr em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até 31 de 
Dezembro de 2008. Os Estados-Membros 
comunicam imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Or. de

Justificação

A prorrogação do prazo de transposição é indispensável, já que a data de 2007 é irrealista.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 65
Anexo I, título

Lista dos sectores de infra-estruturas críticas Lista dos possíveis sectores de 
infra-estruturas críticas

Or. de

Justificação

Clarificação.


