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Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 30
Titlu

Directiva Consiliului privind identificarea şi 
clasarea infrastructurilor critice europene şi 
evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a 
protecţiei acestora

Directiva Consiliului privind identificarea şi 
clasarea sectoarelor prioritare cu 
infrastructuri critice europene şi evaluarea 
necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei 
acestora

Or. de
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Justificare

Die Mitgliedstaaten sollen der Kommission nicht ihre konkreten kritischen Infrastrukturen 
mitteilen müssen. Dies würde den nationalen Sicherheitsinteressen widersprechen. Eine 
europäische Liste kritischer Infrastrukturen darf es in dieser gebündelten Form nicht geben.

Amendament depus de Inés Ayala Sender

Amendamentul 31
Considerentul 5a (nou)

- având în vedere Recomandarea sa din 7 
iunie 2005 către Consiliul European şi 
către Consiliu privind protecţia 
infrastructurilor critice în cadrul luptei 
împotriva terorismului1

________________________________
1 JO. C 124 E din 25.5.2006, p. 250.

Or. es

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 32
Considerentul 3

(3) în decembrie 2005, Consiliul Justiţie şi 
afaceri interne a invitat Comisia să prezinte 
o propunere de program european de 
protecţie a infrastructurilor critice şi a decis 
că acest program trebuie să se bazeze pe o 
abordare care să presupună acoperirea 
tuturor riscurilor, fiind orientat cu prioritate 
către combaterea ameninţării teroriste. 
Conform acestei abordări, riscurile de 
origine umană, ameninţările tehnologice şi 
calamităţile naturale trebuie luate în 
considerare în procesul de protecţie a 
infrastructurilor critice, dar se va acorda 
prioritate ameninţărilor teroriste; Dacă, într-
un sector de infrastructuri critice, nivelul 
măsurilor de protecţie împotriva unei 
ameninţări caracterizate printr-un grad 
ridicat este considerat adecvat, părţile 
implicate trebuie să se concentreze asupra 

(3) în decembrie 2005, Consiliul Justiţie şi 
afaceri interne a invitat Comisia să prezinte 
o propunere de program european de 
protecţie a infrastructurilor critice şi a decis 
că acest program trebuie să se bazeze pe o 
abordare care să presupună acoperirea 
tuturor riscurilor, fiind orientat cu prioritate 
către combaterea ameninţării teroriste. 
Conform acestei abordări, riscurile de 
origine umană, ameninţările tehnologice şi 
calamităţile naturale trebuie luate în 
considerare în procesul de protecţie a 
infrastructurilor critice. Trebuie de 
asemenea luate în considerare şi 
ameninţările condiţionate structural. Se va 
acorda prioritate ameninţărilor teroriste. 
Dacă, într-un sector de infrastructuri critice, 
nivelul măsurilor de protecţie împotriva unei 
ameninţări caracterizate printr-un grad 
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altor pericole în faţa cărora sunt încă 
vulnerabile;

ridicat este considerat adecvat, părţile 
implicate trebuie să se concentreze asupra 
altor pericole în faţa cărora sunt încă 
vulnerabile;

Or. de

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 33
Considerentul 4

(4) responsabilitatea primară pentru protecţia 
infrastructurilor critice revine în prezent 
statelor membre şi proprietarilor/operatorilor 
de infrastructuri critice. Acest lucru nu ar 
trebui să se schimbe;

(4) responsabilitatea primară pentru protecţia 
infrastructurilor critice revine în prezent 
statelor membre şi proprietarilor/operatorilor 
de infrastructuri critice. Statelor membre 
trebuie să le revină în continuare 
responsabilitatea finală pentru măsurile de 
protecţie a infrastructurilor critice situate 
pe teritoriul lor.

Or. de

Justificare

Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, den Schutz kritischer Infrastrukturen innerhalb ihrer 
nationalen Grenzen sicherzustellen, und im Interesse der nationalen Sicherheit muss dies 
auch Aufgabe der Mitgliedstaaten bleiben. Auf EU-Ebene kann lediglich eine Unterstützung 
für den Schutz dieser Infrastrukturen gewährt und ein Austausch bewährter Praktiken 
ermöglicht werden. Alles andere würde ein Sicherheitsrisiko für die Mitgliedstaaten 
darstellen.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 34
Considerentul 4a (nou)

(4a) Protecţia infrastructurilor critice 
prezintă o importanţă deosebită pentru 
securitatea internă a Uniunii Europene şi 
bunăstarea cetăţenilor acesteia. În ultimă 
instanţă, distrugerea sau deteriorarea 
anumitor infrastructuri poate avea efecte 
devastatoare asupra vieţii umane, a 
mediului şi a bunurilor economice şi, de 
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asemenea, pe termen lung, poate determina 
scăderea încrederii opiniei publice în 
capacitatea statului de a asigura protecţie şi 
asistenţă.

Or. de

Justificare

Die Auswirkungen einer (Zer-) Störung von bestimmten Infrastrukturen müssen 
hervorgehoben werden. Schließlich rechtfertigen erst die möglichen Folgen bzw. die 
Vermeidung dieser Folgen die im Richtlinienvorschlag enthaltenen Regelungen.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 35
Considerentul 5

(5) există un anumit număr de infrastructuri 
critice în cadrul Comunităţii a căror 
întrerupere sau distrugere ar afecta două sau 
mai multe state membre sau un stat
membru, altul decât cel în care este 
localizată infrastructura critică. Aceasta 
poate să includă efectele transfrontaliere 
intersectoriale ce rezultă din relaţiile de 
interdependenţă între infrastructurile 
interconectate. Asemenea infrastructuri 
critice europene ar trebui identificate şi 
clasificate prin intermediul unei proceduri 
comune. Necesitatea de a îmbunătăţi
protecţia infrastructurilor critice de acest fel 
ar trebui evaluată într-un cadru comun. 
Programele bilaterale de cooperare între 
statele membre în domeniul protecţiei 
infrastructurilor critice constituie un mijloc 
bine stabilit şi eficient de protejare a 
infrastructurilor critice transfrontaliere. 
Programul european de protecţie a 
infrastructurilor critice ar trebui să se bazeze 
pe o asemenea cooperare;

(5) există un anumit număr de infrastructuri 
critice în cadrul Comunităţii a căror 
întrerupere sau distrugere ar afecta trei sau 
mai multe state membre sau cel puţin două 
state membre, altele decât cele în care este 
localizată infrastructura critică. Aceasta 
poate să includă efectele transfrontaliere 
intersectoriale ce rezultă din relaţiile de 
interdependenţă între infrastructurile 
interconectate. Asemenea infrastructuri 
critice europene ar trebui identificate şi 
clasificate prin intermediul unei proceduri 
comune. Pe baza unor criterii comune, 
trebuie stabilită o listă a sectoarelor 
prioritare ale infrastructurilor critice 
europene. Protecţia unor astfel de 
infrastructuri critice trebuie realizată într-un 
cadru de acţiune comun, care să permită 
statelor membre să reducă potenţialul de 
risc al infrastructurilor critice de pe 
teritoriul lor prin măsuri corespunzătoare.
Programele bilaterale de cooperare între 
statele membre în domeniul protecţiei 
infrastructurilor critice constituie un mijloc 
bine stabilit şi eficient de protejare a 
infrastructurilor critice transfrontaliere. 
Programul european de protecţie a 
infrastructurilor critice ar trebui să se bazeze 
pe o asemenea cooperare;
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Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sollen der Kommission nicht ihre konkreten kritischen Infrastrukturen 
mitteilen müssen, sondern sie sollen lediglich verpflichtet werden, ihre vorrangigen Sektoren 
der Kommission zu benennen. Die Kommission soll die von den Mitgliedstaaten erhaltenen 
Informationen zusammenfügen, um auf dieser Grundlage einen Erfahrungsaustausch zu
ermöglichen. Es wird hierdurch ein Rahmen gebildet, der Vertrauen zwischen den Betroffen 
schafft, wobei die essentiellen Sicherheitsinformationen intern im Mitgliedstaat verbleiben.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 36
Considerentul 7

(7) fiecare proprietar/operator de 
infrastructură critică europeană trebuie să 
stabilească un Plan de securitate pentru 
operatori, care să cuprindă elementele 
esenţiale şi să definească măsurile relevante 
de securitate pentru protecţia acestora. 
Planul de securitate pentru operatori ar 
trebui să ia în considerare evaluarea 
punctelor vulnerabile, a ameninţărilor şi a 
riscurilor, precum şi alte informaţii relevante 
furnizate de autorităţile statelor membre.

(7) fiecare proprietar/operator de 
infrastructură critică europeană trebuie să 
stabilească un Plan de securitate pentru 
operatori, care să cuprindă elementele 
esenţiale şi să definească măsurile relevante 
de securitate pentru protecţia acestora. 
Planul de securitate pentru operatori ar 
trebui să ia în considerare evaluarea 
punctelor vulnerabile, a ameninţărilor şi a 
riscurilor, precum şi alte informaţii relevante 
furnizate de autorităţile statelor membre. 
Planurile de securitate trebuie transmise 
autorităţilor competente din statele 
membre. Statele membre hotărăsc dacă şi, 
respectiv, ce fel de informaţii transmit cu 
privire la planurile de securitate.

Or. de

Justificare

Es ist notwendig festzuhalten, dass die Mitgliedstaaten auf der Grundlage dieser Richtlinie 
nicht gezwungen werden, Einzelheiten der Sicherheitspläne weiterzugeben. Eine 
verpflichtende Übermittlung dieser Sicherheitspläne an die Kommission und/oder andere 
Mitgliedstaaten würde dazu führen, dass möglicherweise ein Sicherheitsrisiko entsteht. Eine 
Verpflichtung darf deshalb nicht festgeschrieben werden, aber den Mitgliedstaaten sollte die 
Weitergabe dieser Informationen möglich sein.
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Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 37
Considerentul 10

(10) Pentru a facilita îmbunătăţirea protecţiei 
infrastructurilor critice europene, ar trebui 
definite metode comune pentru determinarea 
şi clasarea ameninţărilor, a riscurilor şi a 
vulnerabilităţilor unor infrastructuri critice.

(10) Pentru a facilita îmbunătăţirea protecţiei 
infrastructurilor critice europene, ar trebui 
definite metode comune pentru determinarea 
şi clasarea ameninţărilor, a riscurilor şi a 
vulnerabilităţilor structurale ale unor 
infrastructuri critice.

Or. de

Justificare

Notwendige Konkretisierung.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 38
Considerentul 11

(11) doar un cadru comun poate să asigure 
baza necesară pentru punerea coerentă în 
aplicare a măsurilor de protecţie a 
infrastructurilor critice europene şi să 
definească în mod clar atribuţiile 
corespunzătoare tuturor părţilor interesate. 
Proprietarilor/operatorilor de infrastructuri 
critice europene ar trebui să li se permită 
accesul la cele mai bune practici şi 
metodologii în materie de protecţie a 
infrastructurilor critice;

(11) doar un cadru comun poate să asigure 
baza necesară pentru punerea coerentă în 
aplicare a măsurilor de protecţie a 
infrastructurilor critice europene şi să 
definească în mod clar atribuţiile 
corespunzătoare tuturor părţilor interesate. 
Statelor membre şi 
proprietarilor/operatorilor de infrastructuri 
critice europene ar trebui să li se permită 
accesul la cele mai bune practici şi 
metodologii în materie de protecţie a 
infrastructurilor critice; 

Or. de

Justificare

Auch die Mitgliedstaaten haben ein Interesse daran, am Austausch bewährter Praktiken 
teilzuhaben.
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Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 39
Considerentul 14

(14) schimbul de informaţii privind 
infrastructurile importante ar trebui să se 
desfăşoare într-un mediu de siguranţă şi de 
încredere. Schimbul de informaţii necesită o 
relaţie de încredere, astfel încât 
întreprinderile şi organizaţiile să fie 
conştiente de faptul că datele lor importante 
vor fi suficient protejate. Pentru a încuraja 
schimbul de informaţii privind 
infrastructurile importante ar trebui să li se 
explice în mod clar  întreprinderilor că 
beneficiile furnizării informaţiilor privind 
infrastructurile importante depăşesc cu 
mult costurile efectuate de întreprinderi şi 
de societate în general.

(14) schimbul de informaţii privind 
infrastructurile critice ar trebui să se 
desfăşoare într-un mediu de siguranţă şi de 
încredere. Schimbul de informaţii necesită o 
relaţie de încredere, astfel încât 
întreprinderile şi organizaţiile să fie 
conştiente de faptul că datele lor importante 
vor fi suficient protejate; 

Or. de

Justificare

Beachtung des Subsidiaritätsprinzips.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 40
Considerentul 15

(15) prezenta directivă completează măsurile 
sectoriale existente la nivelul Comunităţii şi 
în statele membre. În cazul în care 
mecanismele comunitare sunt deja instituite, 
acestea ar trebui să fie utilizate în 
continuare şi astfel să contribuie la 
aplicarea generală a prezentei directive.

(15) prezenta directivă completează măsurile 
sectoriale existente la nivelul Comunităţii şi 
în statele membre. În cazul în care astfel de 
mecanisme şi dispoziţii legislative sunt deja 
disponibile la nivel comunitar, acestea 
trebuie puse în practică şi aplicate pentru a 
contribui la îmbunătăţirea siguranţei 
publice. În acest sens, trebuie evitate orice 
suprapunere sau contradicţie cu prezenta 
directivă, cât şi apariţia unor costuri 
suplimentare fără beneficii din punct de 
vedere al siguranţei.

Or. de
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Justificare

Es geht nicht allein um die Umsetzung der Richtlinie. Ziel muss vielmehr sein, einen Beitrag 
für die öffentliche Sicherheit zu leisten. Die Ergänzung der Vermeidung von 
Überschneidungen und Widersprüchen soll gewährleisten, dass die Regelungen ihre Wirkung 
entfalten, die gewünscht ist. Also ist ein kohärentes und effizientes System, das sich nicht 
gegenseitig aushebelt, erforderlich. Außerdem sind unnötige bürokratische Lasten ohne 
Sicherheitsgewinn zu vermeiden.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 41
Considerentul 17

(17) întrucât obiectivele prezentei directive, 
şi anume stabilirea unei proceduri pentru 
identificarea şi clasarea infrastructurilor 
critice europene şi definirea unei abordări 
comune pentru evaluarea necesităţii de a 
îmbunătăţi protecţia unor astfel de 
infrastructuri, nu pot să fie realizate într-un 
mod satisfăcător de către statele membre şi 
pot fi, prin urmare, în virtutea dimensiunilor 
acţiunii, mai bine realizate la nivelul 
Comunităţii, aceasta ar putea adopta măsuri 
în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii, după cum se prevede în 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporţionalităţii, astfel cum este 
prevăzut în articolul menţionat, prezenta 
directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar 
în vederea atingerii acelor obiective;

(17) Întrucât obiectivele prezentei directive, 
respectiv, instituirea unei proceduri pentru 
identificarea şi clasarea sectoarelor 
prioritare ale infrastructurilor critice 
europene şi definirea unei abordări comune 
pentru evaluarea necesităţii de îmbunătăţire 
a acestor infrastructuri, pot fi realizate mai 
bine la nivel comunitar, datorită amplorii 
acestora, Comunitatea poate adopta măsuri. 
În aplicarea principiului proporţionalităţii, 
se va avea în vedere justificarea din punct 
de vedere financiar pentru proprietari sau 
operatori şi, respectiv, pentru statele 
membre.

Or. de

Justificare

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist ein essentieller Grundsatz, dessen Vorliegen zu 
bejahen sein muss, damit die Richtlinie eine Existenzberechtigung hat. Dabei ist ein wichtiger 
Aspekt des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, dass die Kosten für die Eigentümer oder 
Betreiber sowie für die Mitgliedstaaten verhältnismäßig und zumutbar sind.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 42
Articolul 1
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Prezenta directivă stabileşte o procedură de 
identificare şi clasare a infrastructurilor 
critice europene, precum şi o abordare 
comună pentru evaluarea necesităţii de 
îmbunătăţire a protecţiei acestora.

Prezenta directivă stabileşte o procedură de 
identificare şi clasare a sectoarelor 
prioritare ale infrastructurilor critice 
europene, precum şi o abordare comună 
pentru evaluarea necesităţii de îmbunătăţire 
a protecţiei acestora.

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sollen der Kommission nicht ihre konkreten kritischen Infrastrukturen 
mitteilen müssen. Dies würde den nationalen Sicherheitsinteressen widersprechen. Eine 
europäische Liste kritischer Infrastrukturen darf es in dieser gebündelten Form nicht geben.

Amendament depus de Inés Ayala Sender

Amendamentul 430
Articolul 2 litera (b)

(b) „infrastructurile critice europene” 
înseamnă infrastructurile critice a căror 
întrerupere sau distrugere ar afecta 
semnificativ două sau mai multe state 
membre, sau un singur stat membru dacă 
infrastructura critică este localizată într-un 
alt stat membru. Aceasta include efectele ce 
rezultă din relaţiile intersectoriale de 
dependenţă asupra altor tipuri de 
infrastructuri;

(b) „infrastructurile critice europene” 
înseamnă infrastructurile critice a căror 
întrerupere sau distrugere ar afecta 
semnificativ două sau mai multe state 
membre - cu accent pe infrastructurile 
critice transfrontaliere - sau un singur stat 
membru dacă infrastructura critică este 
localizată într-un alt stat membru. Aceasta 
include efectele ce rezultă din relaţiile 
intersectoriale de dependenţă asupra altor 
tipuri de infrastructuri;

Or. es

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 44
Articolul 2 litera (c) Introducere şi literele (a) şi (b)

c) „Gravitatea” Gradul implicaţiilor unei 
întreruperi sau distrugeri ale unei anumite 
infrastructuri, în special

c) „Gravitatea” Gradul implicaţiilor unei 
întreruperi sau distrugeri ale unei anumite 
infrastructuri, în special

(a) efectul asupra populaţiei (numărul 
persoanelor afectate);

- efectul asupra cetăţenilor;

(b) efectul economic (amploarea pierderilor - efectul asupra pieţei interne (amploarea 
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economice şi/sau degradarea calităţii 
produselor şi a serviciilor);

pierderilor economice şi/sau degradarea 
calităţii produselor şi a serviciilor);

Or. de

Justificare

Notwendige Konkretisierung.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 45
Articolul 2 litera (d)

d) „vulnerabilităţi”: o caracteristică a 
componentei concepţiei, utilizării sau 
funcţionării unei infrastructuri critice, care o 
expune la o ameninţare de întrerupere sau de 
distrugere şi include legăturile de 
dependenţă cu alte tipuri de infrastructuri;

d) „vulnerabilităţi structurale”: o 
caracteristică a componentei concepţiei, 
utilizării sau funcţionării unei infrastructuri 
critice, care o expune la o ameninţare de 
întrerupere sau de distrugere şi include 
legăturile de dependenţă cu alte tipuri de 
infrastructuri;

Această modificare se aplică întregului text 
legislativ supus examinării; adoptarea sa 
impune adaptări tehnice în întregul text.) 

Or. de

Justificare

Notwendige Konkretisierung.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 46
Articolul 3 alineatul (1)

(1) Criteriile intersectoriale şi sectoriale care 
vor fi folosite pentru a identifica 
infrastructurile critice europene se vor 
adopta în conformitate cu procedura 
menţionată în articolul 11 alineatul (3). 
Acestea pot fi modificate în conformitate cu 
procedura menţionată în articolul 11 
alineatul (3).

(1) Criteriile intersectoriale şi sectoriale care 
vor fi folosite pentru a identifica 
infrastructurile critice europene se vor 
adopta şi modifica de către statele membre. 

Criteriile intersectoriale cu o aplicare 
orizontală în toate sectoarele de 

Criteriile intersectoriale cu o aplicare 
orizontală în toate sectoarele de 
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infrastructuri critice sunt definite în funcţie 
de gravitatea efectului întreruperii sau 
distrugerii unei anumite infrastructuri. 
Acestea sunt adoptate la cel târziu [un an de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive]. 

infrastructuri critice sunt definite în funcţie 
de gravitatea efectului întreruperii sau 
distrugerii unei anumite infrastructuri,
avându-se în vedere siguranţa şi respectiv 
asigurarea aprovizionării populaţiei. 
Acestea sunt adoptate la cel târziu [un an de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive]. 

Criteriile sectoriale sunt definite pentru 
sectoarele prioritare, luând în considerare 
caracteristicile sectoarelor individuale de 
infrastructuri critice, cu implicarea, dacă este 
cazul, a părţilor interesate relevante. Acestea 
sunt adoptate pentru fiecare sector prioritar 
în parte, la cel mult un an de la clasarea ca 
sector prioritar. 

Criteriile sectoriale sunt definite pentru 
sectoarele prioritare, luând în considerare 
caracteristicile sectoarelor individuale de 
infrastructuri critice, cu implicarea, dacă este 
cazul, a părţilor interesate relevante. Acestea 
sunt adoptate pentru fiecare sector prioritar 
în parte, la cel mult un an de la clasarea ca 
sector prioritar. 

Or. de

Justificare

Für den Erlass von Durchführungsmaßnahmen oder für den Austausch von bewährten 
Praktiken sollte auf Strukturen zurückgegriffen werden, die im Katastrophenschutz bereits 
vorhanden sind (Workshops etc). Die Einrichtung eines neuen Ausschusses ist nicht
erforderlich. Außerdem soll klargestellt werden, dass nicht nur die Auswirkungen auf die 
Infrastruktur, sondern auch auf die Bevölkerung von Bedeutung sind. Dieses Ziel ist auch mit 
Blick auf die Kompetenzgrundlage des Art. 308 EG-Vertrag wichtig.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 47
Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf

(2) Sectoarele prioritare care vor fi folosite 
în scopul definirii criteriilor prevăzute la 
alineatul (1) se identifică anual de către 
Comisie din rândul sectoarelor  menţionate 
în anexa I.

eliminat

Or. de

Justificare

Der Kommissionsvorschlag sieht keine Möglichkeit der Einflussnahme der Mitgliedstaaten 
auf die Auswahl der vorrangigen Sektoren vor. Da die Mitgliedstaaten aber die letzte 
Verantwortung für den Schutz kritischer Infrastrukturen tragen, sollen sie die vorrangigen 
Sektoren auswählen. Sie können besser beurteilen, welche Sektoren von Bedeutung für ihr 
Land sind.
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Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 48
Articolul 3 alineatul (3)

(3) Fiecare stat membru identifică 
infrastructurile critice aflate pe teritoriul său, 
precum şi infrastructurile critice din afara 
teritoriului său, care pot avea un impact 
asupra sa, în funcţie de criteriile adoptate în 
conformitate cu alineatele (1) şi (2).

Fiecare stat membru înştiinţează Comisia 
în legătură cu infrastructurile critice astfel 
identificate, la cel târziu un an de la 
adoptarea criteriilor relevante şi ulterior, în 
mod periodic.

(3) Fiecare stat membru identifică 
infrastructurile critice aflate pe teritoriul său, 
precum şi infrastructurile critice din afara 
teritoriului său, care pot avea un impact 
asupra sa, în funcţie de criteriile adoptate în 
conformitate cu alineatele (1) şi (2), la cel 
târziu un an de la adoptarea criteriilor 
relevante şi ulterior, în mod periodic.

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sollen der Kommission nicht ihre kritischen Infrastrukturen mitteilen 
müssen. Dies würde den nationalen Sicherheitsinteressen widersprechen.

Amendament depus de Inés Ayala Sender

Amendamentul 49
Articolul 3 alineatul (3) primul paragraf

(3) Fiecare stat membru identifică 
infrastructurile critice aflate pe teritoriul său, 
precum şi infrastructurile critice din afara 
teritoriului său, care pot avea un impact 
asupra sa, în funcţie de criteriile adoptate în 
conformitate cu alineatele (1) şi (2).

(3) Fiecare stat membru identifică 
infrastructurile critice aflate pe teritoriul său, 
precum şi infrastructurile critice din afara 
teritoriului său, care pot avea un impact 
asupra sa, în funcţie de criteriile adoptate în 
conformitate cu alineatele (1) şi (2), cu 
accent puternic pe infrastructurile critice 
transfrontaliere.

Or. es
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Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 50
Articolul 4 titlu

Clasarea infrastructurilor critice europene Identificarea şi clasarea sectoarelor 
prioritare

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sollen der Kommission nicht ihre kritischen europäischen Infrastrukturen 
mitteilen müssen. Dies würde den nationalen Sicherheitsinteressen widersprechen. Da die 
Mitgliedstaaten die letzte Verantwortung für den Schutz kritischer Infrastrukturen tragen, 
sollen sie die vorrangigen Sektoren selber bestimmen und lediglich verpflichtet werden, die 
vorrangigen Sektoren der Kommission zu benennen.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 51
Articolul 4 alineatul (-1) (nou)

(-1). Fiecare stat membru identifică 
sectoarele prioritare de pe teritoriul său, 
precum şi pe cele situate în afara 
teritoriului său, care ar putea avea impact 
asupra acestuia şi care urmează a fi 
utilizate pentru elaborarea criteriilor 
prevăzute la alineatele (1) şi (2) din 
articolul 3.
Fiecare stat membru înştiinţează Comisia 
în legătură cu sectoarele prioritare astfel 
identificate la cel târziu un an de la 
adoptarea criteriilor relevante şi ulterior, în 
mod periodic.

Or. de

Justificare

Der Kommissionsvorschlag sieht keine Möglichkeit der Einflussnahme der Mitgliedstaaten 
auf die Auswahl der vorrangigen Sektoren vor. Da die Mitgliedstaaten aber die letzte 
Verantwortung für den Schutz kritischer Infrastrukturen tragen, sollen sie die vorrangigen 
Sektoren auswählen. Sie können besser beurteilen, welche Sektoren von Bedeutung für ihr 
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Land sind.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 52
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Pe baza notificărilor efectuate în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (3) al 
doilea paragraf şi a tuturor celorlalte 
informaţii de care dispune, Comisia propune 
o listă a infrastructurilor critice care 
urmează a fi clasate ca infrastructuri 
critice europene.

(1) Pe baza notificărilor efectuate în 
conformitate cu alineatul (-1) din prezentul 
articol şi a tuturor celorlalte informaţii de 
care dispune, Comisia propune o listă a 
sectoarelor prioritare, pe baza căreia să se 
faciliteze un schimb de cele mai bune 
practici.

Or. de

Justificare

Die Kommission soll die von den Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen zusammenfügen, 
um auf dieser Grundlage einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Es wird hierdurch ein 
Rahmen gebildet, der Vertrauen zwischen den Betroffen schafft, wobei die essentiellen 
Sicherheitsinformationen intern im Mitgliedstaat verbleiben.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 53
Articolul 4 alineatul (2)

(2) Lista infrastructurilor critice clasificate 
ca infrastructuri critice europene este 
adoptată în conformitate cu procedura 
menţionată în articolul 11 alineatul (3).
Lista poate fi modificată în conformitate cu 
procedura menţionată în articolul 11 
alineatul (3).

(2) Lista sectoarelor prioritare este adoptată 
şi modificată de către statele membre.

Or. de

Justificare

Für den Erlass von Durchführungsmaßnahmen oder für den Austausch von bewährten 
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Praktiken sollte auf Strukturen zurückgegriffen werden, die im Katastrophenschutz bereits 
vorhanden sind (Workshops etc). Die Einrichtung eines neuen Ausschusses ist nicht 
erforderlich. Außerdem wird die Liste vorrangig von den Mitgliedstaaten ausgearbeitet und 
geändert und es soll keine Liste kritischer europäischen Infrastrukturen, sondern eine Liste 
vorrangiger Sektoren festgestellt werden.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 54
Articolul 5 alineatul (2)

(2) Acest plan de securitate identifică 
elementele esenţiale ale infrastructurilor 
critice europene şi defineşte măsurile de 
securitate necesare pentru protecţia acestora, 
în conformitate cu anexa II. În conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 11 
alineatul (3), pot fi adoptate cerinţe 
sectoriale specifice, ţinându-se cont de 
măsurile comunitare existente privind planul 
de securitate. 

(2) Acest plan de securitate identifică 
elementele esenţiale ale infrastructurilor 
critice europene şi defineşte măsurile de 
securitate necesare pentru protecţia acestora, 
în conformitate cu anexa II. Pot fi adoptate 
cerinţe sectoriale specifice, ţinându-se cont 
de măsurile comunitare existente privind 
planul de securitate. 

Acţionând în conformitate cu procedura 
menţionată în articolul 11 alineatul (2),
Comisia poate considera că respectarea 
măsurilor aplicabile sectoarelor specifice 
enumerate în anexa 1 satisface cerinţa de 
stabilire şi actualizare a unui Plan de 
securitate pentru operatori. 

Comisia şi statele membre pot considera că 
respectarea măsurilor aplicabile sectoarelor 
specifice enumerate în anexa 1 satisface 
cerinţa de stabilire şi actualizare a unui Plan 
de securitate pentru operatori.

Or. de

Justificare

Für den Erlass von Durchführungsmaßnahmen oder für den Austausch von bewährten 
Praktiken sollte auf Strukturen zurückgegriffen werden, die im Katastrophenschutz bereits 
vorhanden sind (Workshops etc). Die Einrichtung eines neuen Ausschusses ist nicht 
erforderlich.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 55
Articolul 5 alineatul (3) primul paragraf

Proprietarul/operatorul unei infrastructuri 
critice europene transmite Planul de 

Proprietarul/operatorul unei infrastructuri 
critice europene transmite Planul de 



PE 388.725v01-00 16/21 AM\667643RO.doc
Traducere externă

RO

securitate pentru operatori către autorităţile 
competente din statele membre în termen de 
un an de la clasificarea infrastructurii critice 
ca infrastructură critică europeană.

securitate pentru operatori către autorităţile 
competente din statele membre în termen de 
un an de la clasificarea infrastructurii critice 
ca infrastructură critică europeană. 
Autoritatea competentă decide cu privire la 
transmiterea acestor informaţii altor state 
membre sau Comisiei.

Or. de

Justificare

Es ist notwendig festzuhalten, dass die Mitgliedstaaten auf der Grundlage dieser Richtlinie 
nicht gezwungen werden, Einzelheiten der Sicherheitspläne weiterzugeben. Eine 
verpflichtende Übermittlung dieser Sicherheitspläne an die Kommission und/oder andere 
Mitgliedstaaten würde dazu führen, dass möglicherweise ein Sicherheitsrisiko entsteht. Eine 
Verpflichtung darf deshalb nicht festgeschrieben werden, aber den Mitgliedstaaten sollte die 
Weitergabe dieser Informationen möglich sein.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 56
Articolul 7 alineatul (2)

În decurs de 18 luni de la adoptarea listei 
prevăzute la articolul 4 alineatul (2) iar după 
aceea, o dată la doi ani, fiecare stat membru 
prezintă Comisiei un raport general privind 
tipurile de zone vulnerabile, ameninţările şi 
riscurile întâlnite în fiecare sector menţionat 
în anexa I.

În decurs de 18 luni de la adoptarea listei 
prevăzute la articolul 4 alineatul (2) iar după 
aceea, o dată la doi ani, fiecare stat membru 
prezintă Comisiei un raport general privind 
tipurile de zone structurale vulnerabile, 
ameninţările şi riscurile întâlnite în
infrastructurile critice europene.

Pentru aceste rapoarte se va dezvolta un 
model comun, în conformitate cu procedura 
menţionată în articolul 11 alineatul (3)

Pentru aceste rapoarte Comisia şi statele 
membre vor dezvolta un model comun.

Or. de

Justificare

Für den Erlass von Durchführungsmaßnahmen oder für den Austausch von bewährten 
Praktiken sollte auf Strukturen zurückgegriffen werden, die im Katastrophenschutz bereits 
vorhanden sind (Workshops etc). Die Einrichtung eines neuen Ausschusses ist nicht 
erforderlich. Anhang I enthält lediglich mögliche Sektoren, die aber gegebenenfalls keine 
kritischen europäischen Infrastrukturen enthalten.
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Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 57
Articolul 7 alineatul (3)

(3) Comisia evaluează la nivel sectorial dacă 
se impun anumite măsuri de protecţie pentru 
infrastructurile critice europene. 

(3) Comisia şi statele membre evaluează la 
nivel sectorial dacă se impun anumite măsuri 
de protecţie pentru infrastructurile critice 
europene. 

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sollen in die Prüfung der kritischen Sektoren eingebunden werden.

Amendament depus de Inés Ayala Sender

Amendamentul 58
Articolul 7 alineatul (3)

(3) Comisia evaluează la nivel sectorial dacă 
se impun anumite măsuri de protecţie pentru 
infrastructurile critice europene.

(3) Comisia evaluează la nivel sectorial dacă 
se impun anumite măsuri de protecţie pentru 
infrastructurile critice europene. Se vor 
utiliza pentru aceasta metode şi măsuri 
recunoscute (controale preliminare în 
trenurile de mare viteză, supravegheri cu 
ajutorul camerelor de luat vederi în incinta 
gărilor etc.).

Or. es

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 59
Articolul 7 alineatul (4)

(4) Se pot adopta metodologii comune, la 
nivel sectorial, pentru a evalua punctele 
vulnerabile, ameninţările şi riscurile cu 
privire la infrastructurile critice europene, în 
conformitate cu procedura menţionată în 

(4) Se pot adopta metodologii comune, la 
nivel sectorial, pentru a evalua punctele 
structurale vulnerabile, ameninţările şi 
riscurile cu privire la infrastructurile critice 
europene. 
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articolul 11 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Für den Erlass von Durchführungsmaßnahmen oder für den Austausch von bewährten 
Praktiken sollte auf Strukturen zurückgegriffen werden, die im Katastrophenschutz bereits 
vorhanden sind (Workshops etc). Die Einrichtung eines neuen Ausschusses ist nicht 
erforderlich. 

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 60
Articolul 8

Comisia sprijină proprietarii/operatorii de 
infrastructuri critice clasate ca infrastructuri 
critice europene, asigurându-le accesul la 
informaţii cu privire la cele mai bune 
practici şi metode în materie de protecţie a 
infrastructurilor critice.

La solicitarea statelor membre, Comisia 
sprijină proprietarii/operatorii de 
infrastructuri critice clasate ca infrastructuri 
critice europene, asigurându-le accesul la 
informaţii cu privire la cele mai bune 
practici şi metode în materie de protecţie a 
infrastructurilor critice.

Or. de

Justificare

Sicherstellung der Einbeziehung der Mitgliedstaaten.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 61
Articolul 10 alineatul (3)

(3) Statele membre garantează că 
informaţiile privind protecţia 
infrastructurilor critice, transmise altor state 
membre sau Comisiei, nu sunt folosite în 
niciun alt scop, în afară de protecţia 
infrastructurilor critice. 

(3) Statele membre şi Comisia garantează că 
informaţiile privind protecţia 
infrastructurilor critice, transmise altor state 
membre, nu sunt folosite în niciun alt scop, 
în afară de protecţia infrastructurilor critice. 

Or. de



AM\667643RO.doc 19/21 PE 388.725v01-00
Traducere externă

RO

Justificare

Nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die Kommission muss sicherstellen, dass 
übermittelte Informationen lediglich zum Schutz kritischer Infrastrukturen verwendet werden. 
Des Weiteren ist es den Mitgliedstaaten nicht möglich, bei der Kommission sicherzustellen, 
dass diese Informationen nur zu dem angegeben Zweck verwendet.

Amendament depus de Inés Ayala Sender

Amendamentul 62
Articolul 10 alineatul (3)

(3) Statele membre garantează că 
informaţiile privind protecţia 
infrastructurilor critice, transmise altor state 
membre sau Comisiei, nu sunt folosite în 
niciun alt scop, în afară de protecţia 
infrastructurilor critice. 

(3) Statele membre şi Comisia garantează că 
informaţiile privind protecţia 
infrastructurilor critice, transmise altor state 
membre sau Comisiei, nu sunt folosite în 
niciun alt scop, în afară de protecţia 
infrastructurilor critice. 

Or. es

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 63
Articolul 11

(1) Comisia este asistată de către un 
comitet compus din reprezentanţi ai 
punctelor de contact pentru chestiuni 
legate de protecţia infrastructurilor critice. 

eliminat

(2) Dacă se face referire la acest alineat, se
vor aplica Articolele 3 şi 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
din Articolul 8.
(3) Dacă se face referire la acest alineat, se 
vor aplica Articolele 5 şi 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
din Articolul 8.
Perioada la care se face referire în 
Articolul 5, alineatul (6) al Deciziei 
1999/468/CE va fi stabilită la o lună. 
(4) Comisia va adopta Regulamentul său de 
Procedură.
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Or. de

Justificare

Für den Erlass von Durchführungsmaßnahmen oder für den Austausch von bewährten 
Praktiken sollte auf Strukturen zurückgegriffen werden, die im Katastrophenschutz bereits 
vorhanden sind (Workshops etc). Die Einrichtung eines neuen Ausschusses ist nicht 
erforderlich.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 64
Articolul 12 alineatul (1) primul paragraf

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege şi actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la cel târziu 31decembrie 
2007. Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele acestor dispoziţii, precum şi 
un tabel de corespondenţă între dispoziţiile 
respective şi prezenta directivă.

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege şi actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la cel târziu 31 decembrie 
2008. Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele acestor dispoziţii, precum şi 
un tabel de corespondenţă între dispoziţiile 
respective şi prezenta directivă.

Or. de

Justificare

Die Verlängerung der Umsetzungsfrist ist erforderlich, weil eine Umsetzung bis Ende 2007 
nicht realistisch ist.

Amendament depus de Herbert Reul

Amendamentul 65
Anexa I titlu

Lista sectoarelor cu infrastructuri critice Lista posibilelor sectoare cu infrastructuri 
critice

Or. de

Justificare

Klarstellung.
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