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Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 30
Naslov

Direktiva Sveta o ugotavljanju in določanju 
evropske ključne infrastrukture ter o oceni 
potrebe za izboljšanju njenega varovanja

Direktiva Sveta o ugotavljanju in določanju 
prednostnih sektorjev z evropskimi 
ključnimi infrastrukturami ter o oceni 
potrebe za izboljšanju njenega varovanja

Or. de
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Obrazložitev

Državam članicam Komisije ni treba obveščati o dejanskih ključnih infrastrukturah. To bi 
bilo v nasprotju z nacionalnimi varnostnimi interesi. Evropski seznam, na katerem so na enem 
mestu naštete ključne infrastrukture, ne sme obstajati. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 31
Uvodna izjava 5 a (novo)

– ob upoštevanju priporočila Evropskega 
parlamenta z dne 7. junija 2005 
Evropskega svetu in Svetu o varovanju 
kritične infrastrukture v okviru boja proti 
terorizmu1,
________________________________
1 UL C 124 E, 25.5.2006, str. 250.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 3

(3) Decembra 2005 je Svet za pravosodje in 
notranje zadeve pozval Komisijo, naj poda 
predlog za Evropski program za varovanje 
ključne infrastrukture (EPCIP), in odločil, da 
mora ta predlog temeljiti na pristopu 
upoštevanja vseh nevarnosti s prednostno 
nalogo preprečevanja groženj terorizma. V 
skladu s tem pristopom je treba upoštevati 
človeške, tehnološke grožnje in naravne 
nesreče v postopku varovanja ključne 
infrastrukture, grožnja terorizma pa mora 
biti na prvem mestu. Če se ugotovi, da je 
stopnja varnostnih ukrepov zoper posebej 
nevarno grožnjo v sektorju ključne 
infrastrukture ustrezna, se morajo 
zainteresirane strani osredotočiti na druge 
grožnje, ki so jim izpostavljene.

(3) Decembra 2005 je Svet za pravosodje in 
notranje zadeve pozval Komisijo, naj poda 
predlog za Evropski program za varovanje 
ključne infrastrukture (EPCIP), in odločil, da 
mora ta predlog temeljiti na pristopu
upoštevanja vseh nevarnosti s prednostno 
nalogo preprečevanja groženj terorizma. V 
skladu s tem pristopom je treba upoštevati 
človeške, tehnološke grožnje in naravne 
nesreče v postopku varovanja ključne 
infrastrukture, grožnja terorizma pa mora 
biti na prvem mestu. Pri tem je treba zajeti 
tudi strukturno pogojene grožnje. Če se 
ugotovi, da je stopnja varnostnih ukrepov 
zoper posebej nevarno grožnjo v sektorju 
ključne infrastrukture ustrezna, se morajo 
zainteresirane strani osredotočiti na druge 
grožnje, ki so jim izpostavljene.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 33
Uvodna izjava 4

(4) Glavna odgovornost glede varovanja 
ključne infrastrukture je zdaj v rokah držav 
članic in lastnikov/upravljavcev ključnih 
infrastruktur. To se ne sme spremeniti.

(4) Glavna odgovornost glede varovanja 
ključne infrastrukture je zdaj v rokah držav 
članic in lastnikov/upravljavcev ključnih 
infrastruktur. Države članice morajo tudi v 
prihodnje imeti končno odgovornost za 
ukrepe varovanja ključnih infrastruktur na 
svojem ozemlju.

Or. de

Obrazložitev

Naloga držav članic je, da zagotovijo varovanje ključnih infrastruktur na svojem nacionalnem 
ozemlju, v interesu nacionalne varnosti pa mora to tudi ostati njihova naloga. Na ravni EU je 
mogoče zagotoviti le podporo varovanju teh infrastruktur in omogočiti izmenjavo najboljših 
praks. Vse ostalo bi ogrožalo varnost držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 34
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Varovanje ključnih infrastruktur je 
bistveno za notranjo varnost Evropske 
unije in blaginjo njenih državljanov. 
Končno lahko uničenje ali okvara 
nekaterih infrastruktur uniči človeška 
življenja, okolje in gospodarske dobrine ter
trajno škoduje zaupanju javnosti v državno 
zaščito in socialno skrbstvo.

Or. de

Obrazložitev

Poudariti je treba vplive okvare ali uničenja nekaterih infrastruktur. Končno predpise iz 
predloga direktive upravičujejo šele mogoče posledice ali preprečevanje posledic.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 35
Uvodna izjava 5

(5) V Skupnosti obstaja določeno število 
ključnih infrastruktur, katerih okvara ali 
uničenje bi vplivala na dve ali več držav 
članic ali na državo članico, v kateri se 
takšna infrastruktura ne nahaja. To lahko 
vključuje čezmejne medsektorske vplive, ki 
izhajajo iz soodvisnosti med medsebojno 
povezano infrastrukturo. Takšno evropsko 
ključno infrastrukturo je treba ugotoviti in 
določiti s skupnim postopkom. Potrebo za
izboljšanje varovanja takšnih ključnih 
infrastruktur je treba oceniti v skladu s 
skupnim okvirom. Dvostranske sheme za 
sodelovanje med državami članicami na 
področju varovanja ključne infrastrukture 
pomenijo uveljavljen in učinkovit način za
ravnanje s čezmejno ključno infrastrukturo. 
EPCIP mora temeljiti na takšnem 
sodelovanju.

(5) V Skupnosti obstaja določeno število 
ključnih infrastruktur, katerih okvara ali 
uničenje bi vplivala na tri ali več držav 
članic ali na dve državi članici, v katerih se 
takšna infrastruktura ne nahaja. To lahko 
vključuje čezmejne medsektorske vplive, ki 
izhajajo iz soodvisnosti med medsebojno 
povezano infrastrukturo. Takšno evropsko 
ključno infrastrukturo je treba ugotoviti in 
določiti s skupnim postopkom. Na podlagi 
skupnih meril je treba sestaviti seznam 
prednostnih sektorjev s ključnimi 
evropskimi infrastrukturami. Varovanje 
takšnih ključnih infrastruktur je treba 
opredeliti v skladu s skupnim okvirom 
ravnanja, ki bo države članice zavezoval, da 
s sprejetjem ustreznih ukrepov zmanjšajo
možnost nevarnosti za ključne 
infrastrukture na svojem ozemlju.
Dvostranske sheme za sodelovanje med 
državami članicami na področju varovanja 
ključne infrastrukture pomenijo uveljavljen 
in učinkovit način za ravnanje s čezmejno 
ključno infrastrukturo. EPCIP mora temeljiti 
na takšnem sodelovanju.

Or. de

Obrazložitev

Državam članicam Komisije ni treba obveščati o dejanskih ključnih infrastrukturah, zavezane 
morajo biti le k obveščanju Komisije o prednostnih sektorjih. Komisija sestavi seznam 
predloženih informacij držav članic in na podlagi tega omogoči izmenjavo izkušenj. Tako se 
oblikuje okvir, ki ustvarja razmerje zaupanja med zadevnimi državami članicami, ključne 
varnostne informacije pa ostanejo v državi članici.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 36
Uvodna izjava 7
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(7) Vsak lastnik/upravljavec evropske 
ključne infrastrukture mora oblikovati 
varnostni načrt upravljavca, v katerem bodo 
ugotovljene ključne infrastrukturne 
zmogljivosti in navedene ustrezne varnostne 
rešitve za varovanje teh infrastrukturnih 
zmogljivosti. Varnostni načrt upravljavca 
mora upoštevati oceno šibkih točk, groženj 
in tveganj, kot tudi vse ostale zadevne 
informacije, ki jih zagotovijo organi države 
članice.

(7) Vsak lastnik/upravljavec evropske 
ključne infrastrukture mora oblikovati 
varnostni načrt upravljavca, v katerem bodo 
ugotovljene ključne infrastrukturne 
zmogljivosti in navedene ustrezne varnostne 
rešitve za varovanje teh infrastrukturnih 
zmogljivosti. Varnostni načrt upravljavca 
mora upoštevati oceno šibkih točk, groženj 
in tveganj, kot tudi vse ostale zadevne 
informacije, ki jih zagotovijo organi države 
članice. Varnostne načrte upravljavcev je 
treba posredovati pristojnim organom držav 
članic. Države članice so pristojne za 
odločanje, ali bodo na podlagi varnostnih 
načrtov posredovale informacije in katere 
informacije bodo posredovale.

Or. de

Obrazložitev

Poudariti je treba, da ta direktiva držav članic ne bo zavezovala k predložitvi podrobnosti 
varnostnih načrtov. Obvezno posredovanje teh varnostnih načrtov Komisiji in/ali drugim 
državam članicam bi povzročilo možnost ogrožanja varnosti. Državam članicam je treba 
omogočiti posredovanje teh informacij, vendar se te obveznosti ne sme predpisati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 37
Uvodna izjava 10

(10) Da se olajša izboljšanje varovanja 
evropskih ključnih infrastruktur, je treba 
razviti skupne metodologije za ugotavljanje 
in razvrščanje šibkih točk, groženj in tveganj 
za infrastrukturne zmogljivosti.

(10) Da se olajša izboljšanje varovanja 
evropskih ključnih infrastruktur, je treba 
razviti skupne metodologije za ugotavljanje 
in razvrščanje groženj in tveganj ter 
strukturnih šibkih točk za infrastrukturne 
zmogljivosti.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja potrebno opredelitev.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 38
Uvodna izjava 11

(11) Samo skupni okvir lahko zagotovi 
potrebno podlago za usklajeno izvajanje 
ukrepov za varovanje evropske ključne 
infrastrukture in jasno določi odgovornosti 
vseh zadevnih zainteresiranih strani. 
Lastnikom/upravljavcem evropske ključne 
infrastrukture mora biti omogočen dostop do 
najboljših praks in metodologij glede 
varovanja ključne infrastrukture.

(11) Samo skupni okvir lahko zagotovi 
potrebno podlago za usklajeno izvajanje 
ukrepov za varovanje evropske ključne 
infrastrukture in jasno določi odgovornosti 
vseh zadevnih zainteresiranih strani. 
Državam članicam in 
lastnikom/upravljavcem evropske ključne 
infrastrukture mora biti omogočen dostop do 
najboljših praks in metodologij glede 
varovanja ključne infrastrukture. 

Or. de

Obrazložitev

Tudi države članice želijo sodelovati pri izmenjavi najboljših praks.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 39
Uvodna izjava 14

(14) Izmenjava informacij v zvezi s ključno 
infrastrukturo mora potekati v okolju 
zaupanja in varnosti. Izmenjava informacij 
zahteva razmerje zaupanja, da družbe in 
organizacije vedo, da bodo njihovi občutljivi 
podatki ustrezno varovani. Za spodbujanje 
izmenjave informacij mora biti za 
gospodarstvo jasno, da koristi od 
posredovanja informacij o ključni 
infrastrukturi prevladajo nad stroški za 
gospodarstvo in družbo na splošno. Zato je 
treba izmenjavo informacij o varovanju 
ključne infrastrukture spodbujati.

(14) Izmenjava informacij v zvezi s ključno 
infrastrukturo mora potekati v okolju 
zaupanja in varnosti. Izmenjava informacij 
zahteva razmerje zaupanja, da družbe in 
organizacije vedo, da bodo njihovi občutljivi 
podatki ustrezno varovani. 

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva načelo subsidiarnosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 40
Uvodna izjava 15

(15) Ta direktiva dopolnjuje obstoječe 
sektorske ukrepe na ravni Skupnosti in v 
državah članicah. Če so mehanizmi 
Skupnosti že vzpostavljeni, bi se morali še 
naprej uporabljati in pomagati pri 
splošnemu izvajanju te direktive. 

(15) Ta direktiva dopolnjuje obstoječe 
sektorske ukrepe na ravni Skupnosti in v 
državah članicah. Če so mehanizmi in 
pravni predpisi Skupnosti že vzpostavljeni, 
bi se morali izvajati in uporabljati ter
pomagati pri izboljšanju javne varnosti. Pri 
tem je treba preprečiti podvajanje in 
protislovja s to direktivo ter nastanek 
dodatnih stroškov brez izboljšanja varnosti.

Or. de

Obrazložitev

Tu ne gre le za izvajanje direktive. Cilj mora biti širši, in sicer prispevanje k javni varnosti. 
Namen dodatka o preprečevanju podvajanja in protislovij je zagotoviti želeno učinkovitost 
predpisov. Zato je treba uvesti skladen in učinkovit sistem, ki ne bo posegal na druga 
področja. Poleg tega je treba preprečiti nastanek nepotrebnega birokratskega bremena brez 
izboljšanja varnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 41
Uvodna izjava 17

(17) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev te direktive, in sicer 
vzpostaviti postopek za ugotavljanje in 
določanje evropskih ključnih infrastruktur
in oblikovati skupni pristop za oceno potreb 
za izboljšanje varovanja takšnih 
infrastruktur, ter se jih zaradi obsega in 
učinkov lažje doseže na ravni Skupnosti, 
lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. 
V skladu z načelom sorazmernosti, kot ga 
določa navedeni člen, ta direktiva ne 
posega dlje, kakor je potrebno za doseganje 
teh ciljev.

(17) Ker se cilji te direktive, in sicer 
vzpostavitev postopka za ugotavljanje in 
določanje prednostnih sektorjev s ključnimi 
evropskimi infrastrukturami in oblikovanje 
skupnega pristopa za oceno potreb za 
izboljšanje varovanja takšnih infrastruktur, 
zaradi obsega in učinkov lažje dosežejo na 
ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme 
ukrepe. V zvezi s sorazmernostjo je treba 
pozornost nameniti zlasti finančni 
sprejemljivosti za lastnike ali upravljavce in 
države članice.
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Or. de

Obrazložitev

Načelo sorazmernosti je temeljno načelo, ki ga je treba sprejeti, da direktiva sploh lahko 
obstaja. Pomemben vidik načela sorazmernosti je, da so stroški lastnikov ali upravljavcev in
tudi držav članic sorazmerni ter sprejemljivi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 42
Člen 1

Ta direktiva določa postopek za ugotavljanje 
in določanje evropskih ključnih 
infrastruktur ter skupni pristop k oceni 
potreb za izboljšanje varovanja takšnih 
infrastruktur.

Ta direktiva določa postopek za ugotavljanje 
in določanje prednostnih sektorjev z 
evropskimi ključnimi infrastrukturami ter 
skupni pristop k oceni potreb za izboljšanje 
varovanja takšnih infrastruktur.

Or. de

Obrazložitev

Državam članicam Komisije ni treba obveščati o dejanskih ključnih infrastrukturah. To bi 
bilo v nasprotju z nacionalnimi varnostnimi interesi. Evropski seznam, na katerem so na enem 
mestu naštete ključne infrastrukture, ne sme obstajati. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 43
Člen 2, točka b

b) „Evropska ključna infrastruktura“ pomeni 
tiste ključne infrastrukture, katerih okvara ali 
uničenje bi resno vplivala na dve ali več 
držav članic ali na eno državo članico, če se 
ključna infrastruktura nahaja v drugi državi 
članici. To vključuje vplive, ki izhajajo iz 
medsektorskih odvisnosti na druge vrste 
infrastrukture.

b) „Evropska ključna infrastruktura“ pomeni 
tiste ključne infrastrukture, katerih okvara ali 
uničenje bi resno vplivala na dve ali več 
držav članic ali na eno državo članico – ob 
posebnem upoštevanju čezmejnih 
infrastruktur –, če se ključna infrastruktura 
nahaja v drugi državi članici. To vključuje 
vplive, ki izhajajo iz medsektorskih 
odvisnosti na druge vrste infrastrukture.

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 44
Člen 2, točka c, uvod, ter točki a in b

c) „Resnost“ pomeni vpliv okvare ali 
uničenja določene infrastrukture, glede na:

c) „Resnost“ pomeni vpliv okvare ali 
uničenja določene infrastrukture, glede na:

(a) javni vpliv (število prizadetega 
prebivalstva);

– vpliv na prebivalstvo;

(b) ekonomski vpliv (velikost gospodarske 
izgube in/ali poslabšanja proizvodov ali 
storitev);

– vpliv na notranji trg (velikost 
gospodarske izgube in/ali poslabšanja 
proizvodov ali storitev);

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja potrebno opredelitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 45
Člen 2, točka d

d) „Šibka točka“ pomeni značilnost 
elementa konstrukcije ključne infrastrukture, 
njenega izvajanja ali delovanja, zaradi 
katerega je dovzetna za okvaro ali uničenje 
zaradi grožnje in vključuje odvisnosti od 
drugih vrst infrastrukture.

d) „Strukturna šibka točka“ pomeni 
značilnost elementa konstrukcije ključne 
infrastrukture, njenega izvajanja ali 
delovanja, zaradi katerega je dovzetna za 
okvaro ali uničenje zaradi grožnje in 
vključuje odvisnosti od drugih vrst 
infrastrukture.
(Ta predlog spremembe velja za celotno 
zakonodajno besedilo; s sprejetjem predloga 
spremembe bodo v celotnem besedilu nujne 
tehnične prilagoditve.)

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja potrebno opredelitev.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 46
Člen 3, odstavek 1

1. Medsektorska in sektorska merila, ki se 
uporabijo za ugotavljanje evropskih ključnih 
infrastruktur, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 11(3). Spremenijo se 
lahko v skladu s postopkom iz člena 11(3).

1. Medsektorska in sektorska merila, ki se 
uporabijo za ugotavljanje evropskih ključnih 
infrastruktur, sprejmejo in spreminjajo 
države članice. 

Medsektorska merila, ki se uporabljajo 
horizontalno v vseh sektorjih ključne 
infrastrukture, se razvijejo ob upoštevanju 
resnosti vpliva okvare ali uničenja določene 
infrastrukture. Sprejeta bodo najpozneje [v 
enem letu po začetku veljavnosti te 
direktive]. 

Medsektorska merila, ki se uporabljajo 
horizontalno v vseh sektorjih ključne 
infrastrukture, se razvijejo ob upoštevanju 
resnosti vpliva okvare ali uničenja določene 
infrastrukture v zvezi z varnostjo ali 
zanesljivostjo preskrbe prebivalstva. 
Sprejeta bodo najpozneje [v enem letu po 
začetku veljavnosti te direktive]. 

Sektorska merila se oblikujejo za prednostne 
sektorje ob upoštevanju značilnosti
posameznih sektorjev ključne infrastrukture 
in z vključevanjem, po potrebi, zadevnih 
zainteresiranih strani. Sprejeta bodo za vsak 
prednostni sektor najpozneje eno leto po 
tem, ko bo ta sektor določen za prednostni 
sektor. 

Sektorska merila se oblikujejo za prednostne 
sektorje ob upoštevanju značilnosti 
posameznih sektorjev ključne infrastrukture 
in z vključevanjem, po potrebi, zadevnih 
zainteresiranih strani. Sprejeta bodo za vsak 
prednostni sektor najpozneje eno leto po 
tem, ko bo ta sektor določen za prednostni 
sektor. 

Or. de

Obrazložitev

Pri sprejetju izvedbenih ukrepov ali izmenjavi najboljših praks je treba uporabiti strukture, ki 
so na področju civilne zaščite že na voljo (delavnice itd.) Ustanovitev novega odbora ni 
potrebna. Poleg tega je treba pojasniti, da so pomembni tudi vplivi na prebivalstvo in ne le na 
infrastrukturo. Ta cilj je pomemben tudi v okviru člena 308 Pogodbe ES.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 47
Člen 3, odstavek 2, pododstavek 1

1. Prednostne sektorje, ki se uporabljajo za 
namene oblikovanja meril, določenih v 
odstavku 1, določi Komisija vsako leto 
izmed tistih, naštetih v Prilogi I.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Predlog Komisije ne predvideva možnosti, da bi države članice vplivale na izbiro prednostnih 
sektorjev. Vendar morajo države članice izbrati prednostne sektorje, ker imajo končno 
odgovornost za varovanje ključnih infrastruktur. Države članice lahko lažje ocenijo, kateri 
sektorji so zanje pomembni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 48
Člen 3, odstavek 3

3. Vsaka država članica ugotovi ključne 
infrastrukture, ki se nahajajo znotraj njenega 
ozemlja, kot tudi ključne infrastrukture zunaj 
svojega ozemlja, ki lahko nanjo vplivajo in 
izpolnjujejo merila, sprejeta v skladu z 
odstavkoma 1 in 2.
Vsaka država članica obvesti Komisijo o 
ključnih infrastrukturah, ki se tako 
ugotovijo najpozneje eno leto po sprejetju 
zadevnih meril, in jo po tem stalno obvešča.

3. Vsaka država članica ugotovi ključne 
infrastrukture, ki se nahajajo znotraj njenega 
ozemlja, kot tudi ključne infrastrukture zunaj 
svojega ozemlja, ki lahko nanjo vplivajo in 
izpolnjujejo merila, sprejeta v skladu z 
odstavkoma 1 in 2, najpozneje eno leto po 
sprejetju zadevnih meril in jih po tem stalno
ugotavlja.

Or. de

Obrazložitev

Državam članicam Komisije ni treba obveščati o ključnih infrastrukturah. To bi bilo v 
nasprotju z nacionalnimi varnostnimi interesi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 49
Člen 3, odstavek 3, pododstavek 1

3. Vsaka država članica ugotovi ključne 
infrastrukture, ki se nahajajo znotraj njenega 
ozemlja, kot tudi ključne infrastrukture zunaj 
svojega ozemlja, ki lahko nanjo vplivajo in 
izpolnjujejo merila, sprejeta v skladu z 
odstavkoma 1 in 2.

3. Vsaka država članica ugotovi ključne 
infrastrukture, ki se nahajajo znotraj njenega 
ozemlja, kot tudi ključne infrastrukture zunaj 
svojega ozemlja, ki lahko nanjo vplivajo in 
izpolnjujejo merila, sprejeta v skladu z 
odstavkoma 1 in 2, ob posebnem 
upoštevanju čezmejnih infrastruktur.

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 50
Člen 4, naslov

Določanje evropske ključne infrastrukture Ugotavljanje in določanje prednostnih 
sektorjev

Or. de

Obrazložitev

Državam članicam Komisije ni treba obveščati o ključnih evropskih infrastrukturah. To bi 
bilo v nasprotju z nacionalnimi varnostnimi interesi. Ker pa imajo države članice končno 
odgovornost za varovanje ključnih infrastruktur, morajo same izbrati prednostne sektorje in 
biti zavezane le k obveščanju Komisije o teh sektorjih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 51
Člen 4, odstavek -1 (novo)

-1. Vsaka država članica ugotovi 
prednostne sektorje, ki se nahajajo znotraj 
njenega ozemlja, kot tudi prednostne 
sektorje zunaj svojega ozemlja, ki lahko 
vplivajo na njeno ozemlje in izpolnjujejo 
merila, sprejeta v skladu členom 3(1) in (2).
Vsaka država članica obvesti Komisijo o 
prednostnih sektorjih, ki se tako ugotovijo,
najpozneje eno leto po sprejetju zadevnih 
meril, in jo po tem stalno obvešča.

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije ne predvideva možnosti, da bi države članice vplivale na izbiro prednostnih 
sektorjev. Vendar morajo države članice izbrati prednostne sektorje, ker imajo končno 
odgovornost za varovanje ključnih infrastruktur. Države članice lahko lažje ocenijo, kateri 
sektorji so zanje pomembni.



AM\667643SL.doc 13/19 PE 388.725v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 52
Člen 4, odstavek 1 

1. Na podlagi priglasitev v skladu z drugim 
odstavkom člena 3(3) in katerih koli drugih 
informacij, ki so na voljo, Komisija predlaga 
seznam ključnih infrastruktur, ki se 
določijo za evropske ključne infrastrukture.

1. Na podlagi priglasitev v skladu z 
odstavkom -1 in katerih koli drugih 
informacij, ki so na voljo, Komisija predlaga 
seznam prednostnih sektorjev, da na
podlagi tega omogoči izmenjavo najboljših 
praks.

Or. de

Obrazložitev

Komisija sestavi seznam predloženih informacij držav članic in na podlagi tega omogoči 
izmenjavo izkušenj. Tako se oblikuje okvir, ki ustvarja razmerje zaupanja med zadevnimi 
državami članicami, ključne varnostne informacije pa ostanejo v državi članici.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 53
Člen 4, odstavek 2 

2. Seznam ključnih infrastruktur, določenih 
kot evropska ključna infrastruktura, se 
sprejme v skladu s postopkom iz člena 
11(3). Seznam se lahko spremeni v skladu s 
postopkom iz člena 11(3).

2. Seznam prednostnih sektorjev sprejmejo 
in spreminjajo države članice. 

Or. de

Obrazložitev

Pri sprejetju izvedbenih ukrepov ali izmenjavi najboljših praks je treba uporabiti strukture, ki 
so na področju civilne zaščite že na voljo (delavnice itd.) Ustanovitev novega odbora ni 
potrebna. Poleg tega države članice prednostno sprejmejo in spreminjajo seznam, ki pa ne 
sme biti sestavljen iz ključnih evropskih infrastruktur, temveč iz prednostnih sektorjev.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 54
Člen 5, odstavek 2 

2. V varnostnem načrtu upravljavca so 
ugotovljene zmogljivosti evropske ključne 
infrastrukture in določene ustrezne varnostne 
rešitve za njihovo varovanje v skladu s 
Prilogo II. Sektorske zahteve glede 
varnostnega načrta upravljavca se lahko ob 
upoštevanju obstoječih ukrepov Skupnosti 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
11(3). 

2. V varnostnem načrtu upravljavca so 
ugotovljene zmogljivosti evropske ključne 
infrastrukture in določene ustrezne varnostne 
rešitve za njihovo varovanje v skladu s 
Prilogo II. Sektorske zahteve glede 
varnostnega načrta upravljavca se lahko 
sprejmejo ob upoštevanju obstoječih 
ukrepov Skupnosti. 

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 11(2) odloči, da skladnost z ukrepi, ki 
se uporabljajo za posamezne sektorje, 
naštete v Prilogi I, izpolnjujejo zahteve za 
vzpostavitev in posodobitev varnostnega 
načrta upravljavca. 

Komisija in države članice lahko odločijo, 
da skladnost z ukrepi, ki se uporabljajo za 
posamezne sektorje, naštete v Prilogi I, 
izpolnjujejo zahteve za vzpostavitev in 
posodobitev varnostnega načrta upravljavca.

Or. de

Obrazložitev

Pri sprejetju izvedbenih ukrepov ali izmenjavi najboljših praks je treba uporabiti strukture, ki 
so na področju civilne zaščite že na voljo (delavnice itd.) Ustanovitev novega odbora ni 
potrebna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 55
Člen 5, odstavek 3, pododstavek 1

Lastnik/upravljavec evropske ključne 
infrastrukture predloži varnostni načrt 
upravljavca zadevnemu organu države 
članice v enem letu po določitvi ključne 
infrastrukture za evropsko ključno 
infrastrukturo.

Lastnik/upravljavec evropske ključne 
infrastrukture predloži varnostni načrt 
upravljavca zadevnemu organu države 
članice v enem letu po določitvi ključne 
infrastrukture za evropsko ključno 
infrastrukturo. Pristojni organ sprejme 
odločitev o posredovanju teh informacij 
drugim državam članicam ali Komisiji.

Or. de
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Obrazložitev

Poudariti je treba, da ta direktiva držav članic ne bo zavezovala k predložitvi podrobnosti 
varnostnih načrtov. Obvezno posredovanje teh varnostnih načrtov Komisiji in/ali drugim 
državam članicam bi povzročilo možnost ogrožanja varnosti. Državam članicam je treba 
omogočiti posredovanje teh informacij, vendar se te obveznosti ne sme predpisati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 56
Člen 7, odstavek 2

Vsaka država članica Komisiji poroča na 
podlagi povzetka o vrstah šibkih točk, 
tveganj in groženj, ugotovljenih v vsakem 
sektorju, navedenem v Prilogi I, v roku 18 
mesecev po sprejetju seznama iz člena 4(2) 
in zatem vsaki dve leti.

Vsaka država članica Komisiji poroča na 
podlagi povzetka o vrstah strukturnih šibkih 
točk, tveganj in groženj, ugotovljenih v
ključnih evropskih infrastrukturah, v roku 
18 mesecev po sprejetju seznama iz člena 
4(2) in zatem vsaki dve leti.

Enoten obrazec za ta poročila se oblikuje v 
skladu s postopkom iz člena 11(3).

Enoten obrazec za ta poročila oblikujejo 
države članice in Komisija.

Or. de

Obrazložitev

Pri sprejetju izvedbenih ukrepov ali izmenjavi najboljših praks je treba uporabiti strukture, ki 
so na področju civilne zaščite že na voljo (delavnice itd.) Ustanovitev novega odbora ni 
potrebna. V Prilogi I so navedeni le mogoči sektorji, ki pa ne vsebujejo ključnih evropskih 
infrastruktur.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 57
Člen 7, odstavek 3

3. Komisija na podlagi posameznega 
sektorja oceni, ali se za evropske ključne 
infrastrukture zahtevajo posebni varnostni 
ukrepi. 

3. Komisija in države članice na podlagi 
posameznega sektorja ocenijo, ali se za 
evropske ključne infrastrukture zahtevajo 
posebni varnostni ukrepi. 

Or. de
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Obrazložitev

Države članice morajo biti vključene v oceno ključnih sektorjev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 58
Člen 7, odstavek 3

3. Komisija na podlagi posameznega 
sektorja oceni, ali se za evropske ključne 
infrastrukture zahtevajo posebni varnostni 
ukrepi.

3. Komisija na podlagi posameznega 
sektorja oceni, ali se za evropske ključne 
infrastrukture zahtevajo posebni varnostni 
ukrepi. Pri tem je treba uporabiti tudi 
najboljše ukrepe in metodologije 
(predhodni nadzor vlakov visokih hitrosti, 
video nadzor na železniških postajah itd.)

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 59
Člen 7, odstavek 4

4. V skladu s postopkom iz člena 11(3) se 
lahko oblikujejo skupne metodologije za 
izvedbo ocen šibkih točk, tveganj in groženj 
glede evropskih ključnih infrastruktur na 
podlagi posameznega sektorja. 

4. Skupne metodologije se lahko oblikujejo 
za izvedbo ocen strukturnih šibkih točk, 
tveganj in groženj glede evropskih ključnih 
infrastruktur na podlagi posameznega 
sektorja. 

Or. de

Obrazložitev

Pri sprejetju izvedbenih ukrepov ali izmenjavi najboljših praks je treba uporabiti strukture, ki 
so na področju civilne zaščite že na voljo (delavnice itd.) Ustanovitev novega odbora ni 
potrebna. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 60
Člen 8
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Komisija podpira lastnike/upravljavce 
določenih evropskih ključnih infrastruktur z 
zagotavljanjem dostopa do razpoložljivih 
najboljših praks in metodologij, povezanih z 
varovanjem ključne infrastrukture.

Komisija na zahtevo držav članic podpira 
lastnike/upravljavce določenih evropskih 
ključnih infrastruktur z zagotavljanjem 
dostopa do razpoložljivih najboljših praks in 
metodologij, povezanih z varovanjem 
ključne infrastrukture.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja vključitev držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 61
Člen 10, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da se 
informacije o varovanju ključne 
infrastrukture, posredovane državam 
članicam ali Komisiji, uporabijo izključno za 
namen varovanja ključnih infrastruktur. 

3. Države članice in Komisija zagotovijo, da 
se informacije o varovanju ključne 
infrastrukture, posredovane državam 
članicam, uporabijo izključno za namen 
varovanja ključnih infrastruktur. 

Or. de

Obrazložitev

Poleg držav članic mora tudi Komisija zagotoviti, da se posredovane informacije uporabljajo 
le za varovanje ključnih infrastruktur. Poleg tega države članice nimajo podatkov o tem, ali 
Komisija te informacije uporablja izključno za navedene namene.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 62
Člen 10, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da se 
informacije o varovanju ključne 
infrastrukture, posredovane državam 
članicam ali Komisiji, uporabijo izključno za 
namen varovanja ključnih infrastruktur. 

3. Države članice in Komisija zagotovijo, da 
se informacije o varovanju ključne 
infrastrukture, posredovane državam 
članicam ali Komisiji, uporabijo izključno za 
namen varovanja ključnih infrastruktur. 

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 63
Člen 11

1. Komisiji pomaga Odbor, ki ga sestavljajo 
predstavniki vsake kontaktne točke za 
varovanje ključne infrastrukture. 

črtano

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 
1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 
Sklepa. 
3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabita člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES 
ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa. 
Rok, določen s členom 5(6) Sklepa 
1999/468/ES, je en mesec. 
4. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Or. de

Obrazložitev

Pri sprejetju izvedbenih ukrepov ali izmenjavi najboljših praks je treba uporabiti strukture, ki 
so na področju civilne zaščite že na voljo (delavnice itd.) Ustanovitev novega odbora ni 
potrebna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 64
Člen 12, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do 31. decembra 2007. 
Komisiji takoj posredujejo besedila 
navedenih predpisov ter primerjalno tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do 31. decembra 2008. 
Komisiji takoj posredujejo besedila 
navedenih predpisov ter primerjalno tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

Or. de
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Obrazložitev

Podaljšanje roka za prenos je nujno, ker do konca leta 2007 ne bo mogoče izvesti prenosa 
direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Herbert Reul

Predlog spremembe 65
Priloga I, naslov

Seznam sektorjev ključne infrastrukture Seznam mogočih sektorjev ključne 
infrastrukture

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen pojasnitvi.


