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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 

respinge sau a modifica poziţia comună
*** Procedura de aviz conform

majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 

respinge sau a modifica poziţia comună
***III Procedura de codecizie (a treia lectură)

majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple 
este o indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la 
elemente ale textului legislativ propuse pentru a fi corectate în 
vederea elaborării textului final (de exemplu elemente evident 
greşite sau omise într-o anumită versiune lingvistică). Propunerile 
de corectură sunt supuse acordului serviciilor tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de directivă a Consiliului privind identificarea şi clasarea 
infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei 
acestora
(COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

(Procedură de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei către Consiliu (COM(2006)0787)

– având în vedere articolul 308 din Tratatul CE, în temeiul căruia Consiliul a consultat 
Parlamentul (C6-0053/2007),

– având în vedere concluziile Consiliului din 1 şi 2 decembrie 2005 asupra principiilor 
pentru Programul infrastructurilor critice europene,

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi 
avizele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, Comisiei pentru industrie, 
cercetare şi energie şi Comisiei pentru transport şi turism (A6-0000/2007),

1. Aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;.

2. Solicită Comisiei să îşi modifice propunerea în consecinţă, în temeiul articolului 250
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. Solicită Consiliului să notifice Parlamentul dacă intenţionează să se depărteze de la textul 
aprobat de Parlament;

4. Solicită iniţierea procedurii de conciliere în conformitate cu declaraţia comună din 4 
martie 1975 în cazul în care Consiliul intenţionează să se depărteze de la textul aprobat de 
Parlament;

5. Solicită Consiliului să consulte din nou Parlamentul dacă intenţionează să modifice în 
mod substanţial propunerea Comisiei;

6. Încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta poziţie Consiliului şi Comisiei.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 2

(2) În data de 17 noiembrie 2005 Comisia a 
adoptat o Carte Verde privind Programul

(2) În data de 17 noiembrie 2005 Comisia a 
adoptat o Carte Verde privind Programul
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privind infrastructurile critice europene 
care a furnizat opţiuni politice privind 
înfiinţarea programului şi a Reţelei de 
Alertă pentru Infrastructurile Critice 
(RAIC). Răspunsurile primite la Cartea 
Verde au demonstrat în mod clar nevoia 
de a înfiinţa un cadru comunitar privind 
protecţia infrastructurilor critice. S-a 
confirmat necesitatea de a spori capacitatea 
de protecţie a infrastructurilor critice în 
Europa şi de a ajuta la reducerea 
vulnerabilităţilor privind infrastructurile 
critice. S-a evidenţiat importanţa 
principiului subsidiarităţii şi a dialogului 
cu părţile interesate.

privind infrastructurile critice europene 
care a furnizat opţiuni politice privind 
înfiinţarea programului şi a Reţelei de 
Alertă pentru Infrastructurile Critice 
(RAIC). Răspunsurile primite la Cartea 
Verde au subliniat posibila valoare 
adăugată a unui cadru comunitar privind 
protecţia infrastructurilor critice. S-a 
confirmat necesitatea de a spori capacitatea 
de protecţie a infrastructurilor critice în 
Europa şi de a ajuta la reducerea 
vulnerabilităţilor privind infrastructurile 
critice. S-a evidenţiat importanţa 
principiilor de bază ale subsidiarităţii, 
proporţionalităţii, confidenţialităţii şi 
complementarităţii precum şi a dialogului 
cu părţile interesate.

Justificare

More in line with reality.

Amendamentul 2
Considerentul 3

(3) În decembrie 2005 Consiliul a invitat 
Comisia pentru justiţie şi afaceri interne să 
prezinte o propunere pentru un program 
european privind protecţia infrastructurilor 
critice, care a acoperit toate riscurile 
imaginabile şi s-a orientat cu prioritate 
către combaterea ameninţării teroriste.
Conform acestei abordări, pericolele 
provocate intenţionat, accidentele 
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 cu infrastructuri 
importante măsurile de protecţie 
împotriva unei anumite ameninţări la 
nivel înalt sunt considerate adecvate, 
autorităţile competente pot şi trebuie să se 
concentreze asupra altor pericole în faţa 
cărora sunt încă vulnerabile.

(3) În decembrie 2005 Consiliul a invitat 
Comisia pentru justiţie şi afaceri interne să 
prezinte o propunere pentru un program 
european privind protecţia infrastructurilor
critice, care a acoperit toate riscurile 
imaginabile şi s-a orientat cu prioritate 
către combaterea ameninţării teroriste.
Conform acestei abordări, pericolele 
provocate intenţionat, accidentele 
tehnologice şi calamităţile naturale trebuie 
luate în considerare în procesul de protecţie 
a infrastructurilor critice, dar se va acorda 
prioritate ameninţărilor teroriste. 
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Justificare

Superfluous.

Amendamentul 3
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 şi absolută
pentru protecţia infrastructurilor critice 
revine statelor membre şi 
proprietarilor/operatorilor de infrastructuri 
critice. Acest lucru nu ar trebui să se 
schimbe. Ţinând seama de faptul că 
serviciile naţionale ştiu cel mai bine ce se 
petrece în ţările lor, se recomandă, prin 
urmare, o abordare fundamentală privind 
Infrastructurile Critice Europene (ICE).

Justificare

It must be clear that the primary and ultimate responsibility falls on the MS. The Community 
approach should not duplicate the work of the Member States.

Amendamentul 4
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 acela în care este 
localizată infrastructura critică. Aceasta 
poate să includă efectele transfrontaliere 
sectoriale ce rezultă din interdependenţe 
între infrastructurile interconectate
Asemenea infrastructuri critice europene ar 
trebui identificate şi desemnate prin 
intermediul unei proceduri comune.
Necesitatea de a îmbunătăţi protecţia 
infrastructurilor critice de acest fel ar trebui 
evaluate într-un cadru comun. Schemele 
bilaterale de cooperare între statele 
membre în domeniul protecţiei 
infrastructurii critice constituie un mijloc 
bine stabilit şi eficient pentru implicarea în 
infrastructura critică transfrontalieră.
Programul european privind protecţia 

(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 
acelea în care este localizată infrastructura 
critică. Aceasta poate să includă efectele 
transfrontaliere sectoriale ce rezultă din 
interdependenţe între infrastructurile 
interconectate Asemenea infrastructuri 
critice europene ar trebui identificate şi 
desemnate prin intermediul unei proceduri 
comune. Necesitatea de a îmbunătăţi 
protecţia infrastructurilor critice europene
de acest fel ar trebui evaluate într-un cadru 
comun. Schemele bilaterale de cooperare 
între statele membre în domeniul protecţiei 
infrastructurii critice constituie un mijloc 
bine stabilit şi eficient pentru implicarea în 
infrastructura critică transfrontalieră.
Programul european privind protecţia 
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infrastructurilor critice ar trebui construit 
pe o asemenea cooperare.

infrastructurilor critice ar trebui construit 
pe o asemenea cooperare.

Justificare

An European approach is justified if at least three Member States would be affected or at 
least two Member States other than that in which the critical infrastructure is located.

Amendamentul5
Considerentul 6

(6) Din moment ce sectoare diverse au 
experienţă specifică, expertiză şi cerinţe 
privind protecţia infrastructurii critice, ar 
trebui dezvoltată şi implementată o 
abordare a Comunităţii asupra protecţiei 
infrastructurii critice luându-se în 
considerare caracteristicile fiecărui sector 
şi măsurile existente localizate la nivel 
sectorial inclusiv acelea deja existente la 
nivel naţional şi regional al UE şi acolo 
unde există deja acorduri transfrontaliere 
relevante de asistenţă reciprocă între 
proprietarii/operatorii de infrastructură 
critică. Având în vedere implicarea 
semnificativă a sectorului privat în 
supravegherea şi limitarea riscurilor, în 
planificarea permanentă a activităţilor şi în 
recuperarea în urma dezastrelor, este 
necesară o abordare a Comunităţii pentru 
a încuraja implicarea totală a sectorului 
privat. Stabilirea unei liste comune de 
sectoare cu infrastructură critică este 
necesară pentru a facilita punerea în 
aplicare a abordării sector-cu-sector în ceea 
ce priveşte protecţia infrastructurii critice.

(6)Din moment ce sectoare diverse au 
experienţă specifică, expertiză şi cerinţe 
privind protecţia infrastructurii critice, ar 
trebui dezvoltată şi implementată o 
abordare a Comunităţii asupra protecţiei 
infrastructurii critice luându-se în 
considerare caracteristicile fiecărui sector 
şi măsurile existente localizate la nivel 
sectorial inclusiv acelea deja existente la 
nivel naţional şi regional al UE şi acolo 
unde există deja acorduri transfrontaliere 
relevante de asistenţă reciprocă între 
proprietarii/operatorii de infrastructură 
critică. Având în vedere implicarea 
semnificativă a sectorului privat în 
supravegherea şi limitarea riscurilor, în 
planificarea permanentă a activităţilor şi în 
recuperarea în urma dezastrelor, o abordare 
a Comunităţii trebuie să asigure
implicarea totală a sectorului privat.
Stabilirea unei liste comune de sectoare cu 
infrastructură critică este necesară pentru a 
facilita punerea în aplicare a abordării 
sector-cu-sector în ceea ce priveşte 
protecţia infrastructurii critice europene.

Justificare

As most critical infrastructure is privately owned and operated, the EU approach should fully 
involve the private sector and be built on existing sector-based protection measures, taking 
into account sector characteristics.

Amendamentul6
Considerentul 7

Fiecare proprietar/operator de Fiecare proprietar/operator de 
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infrastructură critică europeană trebuie să 
stabilească un Plan de securitate a 
operatorilor care să identifice elementele 
esenţiale şi să definească măsurile 
relevante de securitate pentru protecţia 
acestora. Planul de securitate a operatorilor
ar trebui să ia în considerare evaluarea 
vulnerabilităţii, a ameninţărilor şi 
riscurilor, precum şi alte informaţii 
relevante furnizate de autorităţile statelor 
membre.

infrastructură critică europeană trebuie să 
stabilească un Plan de securitate a 
operatorilor care să identifice elementele 
esenţiale şi să definească măsurile 
relevante de securitate pentru protecţia 
acestora. Planul de securitate a operatorilor
ar trebui să ia în considerare evaluarea 
vulnerabilităţii, a ameninţărilor şi 
riscurilor, precum şi alte informaţii 
relevante furnizate de autorităţile statelor 
membre. Respectarea măsurilor existente 
de protecţie la nivel sectorial ar trebui să 
satisfacă cerinţa privind stabilirea şi 
actualizarea unui Plan de securitate a 
operatorilor. 

Justificare

The Community approach should be built on existing sector-based protection measures, 
taking into account sector characteristics. Contradicţiile sau dublările ar trebui evitate cu 
orice preţ.

Amendamentul7
Considerentul 8

(8) Fiecare proprietar/operator de 
infrastructură critică europeană ar trebui să 
desemneze un Ofiţer de legătură pentru 
securitate pentru a facilita cooperarea şi 
comunicarea cu autorităţile naţionale 
relevante privind protecţia infrastructurii.

(8) Fiecare proprietar/operator de 
infrastructură critică europeană ar trebui să 
desemneze un Ofiţer de legătură pentru 
securitate pentru a facilita cooperarea şi 
comunicarea cu autorităţile naţionale 
relevante privind protecţia infrastructurii.
Respectarea măsurilor existente de 
protecţie la nivel sectorial ar trebui să 
satisfacă cerinţa privind desemnarea unui 
Ofiţer de legătură pentru securitate.

Justificare

The Community approach should be built on existing sector-based protection measures, 
taking into account sector characteristics. Contradictions or duplications should be avoided 
at all costs.

Amendamentul8
Considerentul 11

(11) Doar un cadru comun poate să asigure 
baza necesară pentru punerea coerentă în 

(11) Prin definirea atribuţiilor 
corespunzătoare tuturor părţilor 
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aplicare a măsurilor privind protecţia 
infrastructurii critice europene şi să 
definească în mod clar atribuţiile 
corespunzătoare tuturor părţilor interesate 
în raport cu acest aspect.
Proprietarilor/operatorilor de infrastructuri 
critice europene ar trebui să li se permită 
accesul la bunele practici şi metodologiile 
privind protecţia infrastructurii critice.

interesate, un cadru comunitar poate să 
asigure baza necesară pentru punerea 
coerentă în aplicare a măsurilor privind 
protecţia infrastructurii critice europene.
Proprietarilor/operatorilor de infrastructuri 
critice europene ar trebui să li se permită 
accesul la bunele practici şi metodologiile 
privind protecţia infrastructurii critice.

Justificare

Wording of original paragraph is too strong.

Amendamentul9
Considerentul 12

(12) Protecţia efectivă a infrastructurii 
critice necesită comunicarea, coordonarea 
şi cooperarea la nivel naţional şi la nivelul 
Comunităţii. Aceasta este îndeplinită cel 
mai bine prin fixarea unor Puncte de 
Contact CIP în fiecare stat membru, care 
să coordoneze la nivel intern aspectele din 
cadrul PIC, precum şi cu alte state membre 
şi cu Comisia.

(12) Protecţia efectivă a infrastructurii 
critice europene necesită comunicarea, 
coordonarea şi cooperarea la nivel naţional 
şi la nivelul Comunităţii. Aceasta este 
îndeplinită cel mai bine prin fixarea unor 
Puncte de Contact ECIP în fiecare stat 
membru, care să coordoneze la nivel intern 
aspectele din cadrul CIP, precum şi cu alte 
state membre şi cu Comisia.

Amendamentul10
Considerentul 13

(13) Pentru dezvoltarea activităţilor privind 
Protecţia Infrastructurii Critice în zone care 
necesită un nivel de confidenţialitate, este 
potrivit să asigurăm un schimb de 
informaţii coerent din sursă sigură în 
cadrul acestei Directive. Anumite 
informaţii privind protecţia infrastructurii 
critice sunt concepute de aşa natură încât 
dezvăluirea acestora ar submina protecţia 
interesului public în ceea ce priveşte 
securitatea publică. Aspectele specifice 
privind un element de infrastructură critică, 
care ar putea fi utilizat pentru a planifica şi 
acţiona în scopul provocării de consecinţe 
intolerabile pentru instalaţiile de 
infrastructură critică, ar trebui clasificate şi 
accesul ar trebui permis doar în cazul 

(13) Pentru dezvoltarea activităţilor privind 
Protecţia Infrastructurii Critice europene în 
zone care necesită un nivel de 
confidenţialitate, este crucial să se asigure 
un schimb de informaţii coerent din sursă 
sigură în cadrul acestei Directive. Anumite 
informaţii privind protecţia infrastructurii 
critice europene sunt concepute de aşa 
natură încât dezvăluirea acestora ar 
submina protecţia interesului public în ceea 
ce priveşte securitatea publică. Aspectele 
specifice privind un element de 
infrastructură critică, care ar putea fi 
utilizat pentru a planifica şi acţiona în 
scopul provocării de consecinţe intolerabile 
pentru instalaţiile de infrastructură critică, 
ar trebui clasificate şi accesul ar trebui 
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situaţiilor absolut necesare, atât la nivelul 
Comunităţii cât şi la nivelul statelor 
membre. 

permis doar în cazul situaţiilor absolut 
necesare, atât la nivelul Comunităţii cât şi 
la nivelul statelor membre.

Justificare

CIP information exchange is a crucial and sensitive element of work on ECIP.

Amendamentul11
Considerentul 14

(14) Schimburile de informaţii privind 
Infrastructura critică ar trebui să se 
desfăşoare într-un mediu stabil şi sigur.
Partajarea informaţiilor necesită o relaţie 
de încredere astfel încât companiile şi
organizaţiile să ştie că datele lor importante 
vor fi suficient protejate. Pentru a încuraja 
schimbul de informaţii, ar trebui să fie 
clar pentru întreprinderi că beneficiile 
asigurării informaţiilor adiacente 
infrastructurii critice depăşesc cu mult 
costurile efectuate de întreprinderi şi de 
societate în general. Prin urmare, 
schimbul de informaţii în cadrul protecţiei 
infrastructurii critice ar trebui încurajat.

(14) Schimbul de informaţii privind 
Infrastructura critică europeană ar trebui 
să se desfăşoare într-un mediu stabil şi 
sigur. Partajarea informaţiilor necesită o 
relaţie de încredere, astfel încât 
întreprinderile şi organizaţiile să ştie că 
datele lor importante vor fi suficient 
protejate.

Justificare

Not appropriate.

Amendamentul12
Considerentul 15

(15) Această Directivă completează 
măsurile sectoriale existente la nivelul 
Comunităţii şi în statele membre. Acolo 
unde mecanismele comunităţii sunt deja 
instituite, ar trebui să continue utilizarea lor 
şi acestea să contribuie la punerea în 
aplicare generală a acestei Directive.

(15) Această Directivă completează 
măsurile sectoriale existente la nivelul 
Comunităţii şi în statele membre. Acolo 
unde mecanismele comunităţii sunt deja 
instituite, ar trebui să continue utilizarea lor 
şi acestea să contribuie la punerea în 
aplicare generală a acestei Directive.
Duplicările sau contradicţiile dintre 
diferite acte sau prevederi ar trebui evitate 
cu orice preţ.
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Justificare

The administrative burden should be as limited as possible.

Amendamentul13
Considerentul 17

(17) Întrucât obiectivele acestei Directive, 
şi anume stabilirea unei proceduri pentru 
identificarea şi desemnarea infrastructurilor 
critice europene, şi o abordare comună 
asupra evaluării necesităţilor pentru a 
îmbunătăţi protecţia unor astfel de 
infrastructuri nu pot fi realizate suficient de 
către statele membre, pot fi, prin urmare, în 
virtutea grilei de acţiune,mai bine realizate 
la nivelul Comunităţii, care ar putea adopta 
măsuri în conformitate cu principiile 
subsidiarităţii, aşa cum sunt prevăzute în 
Articolul 5 din Tratat. În conformitate cu 
principiul proporţionalităţii, aşa cum este 
prevăzut în acel Articol, prezenta directivă 
nu depăşeşte necesarul în vederea atingerii 
acelor obiective.

(17) Întrucât obiectivele acestei Directive, 
şi anume stabilirea unei proceduri pentru 
identificarea şi desemnarea infrastructurilor 
critice europene, şi o abordare comună 
asupra evaluării necesităţilor pentru a 
îmbunătăţi protecţia unor astfel de 
infrastructuri nu pot fi realizate suficient în 
toate situaţiile de către statele membre, pot 
fi, prin urmare, în virtutea grilei de acţiune,
mai bine realizate la nivelul Comunităţii, 
care ar putea adopta măsuri în conformitate 
cu principiile subsidiarităţii, aşa cum sunt 
prevăzute în Articolul 5 din Tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, aşa cum este prevăzut în 
acel Articol, prezenta directivă nu 
depăşeşte necesarul în vederea atingerii 
acelor obiective.

Justificare

Wording of original paragraph is too strong.

Amendamentul14
Articolul 2, litera (b)

b) „Infrastructura critică europeană” 
defineşte infrastructurile critice a cărei 
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 dependenţele intersectoriale 
asupra altor tipuri de infrastructură;

b) „Infrastructura critică europeană” 
defineşte infrastructurile critice a cărei 
întrerupere sau distrugere ar afecta 
semnificativ trei sau mai multe state 
membre, sau cel puţin două state membre 
dacă infrastructura critică este localizată 
într-un alt stat membru. Aceasta include 
efectele ce rezultă din dependenţele 
intersectoriale asupra altor tipuri de 
infrastructură. Aceasta include efectele ce 
rezultă din dependenţele intersectoriale 
asupra altor tipuri de infrastructură;



PR\654383RO.doc 13/22 PE 384.638v01-00
Traducere externă

RO

Justificare

An European approach is justified if at least three Member States would be affected or at 
least two Member States other than that in which the critical infrastructure is located.

Amendamentul15
Articolul 3, alineatul 1

1. Criteriile orizontale şi sectoriale care vor 
fi folosite pentru a identifica 
infrastructurile critice europene se vor 
adopta în conformitate cu procedura la care 
se face referire în articolul 11, alineatul (3) 
Pot fi modificate în conformitate cu 
procedura la care se face referire în 
Articolul 11, alineatul (3) 

Criteriile intersectoriale cu o aplicare 
orizontală în toate sectoarele de 
infrastructură critică se realizează luând în 
considerare gravitatea efectului de 
întrerupere sau distrugere a unei anumite 
infrastructuri. Acestea se vor adopta cel 
târziu la [un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive]

Criteriile sectoriale sunt dezvoltate pentru 
sectoarele prioritare, luând însă în 
considerare caracteristicile sectoarelor 
individuale de infrastructură critică, şi 
implicând, corespunzător, părţi interesate 
relevante. Se adoptă pentru fiecare sector 
prioritar în parte, la cel mult un an de la 
desemnarea ca sector prioritar. 

1. Criteriile orizontale şi sectoriale care vor 
fi folosite pentru a identifica 
infrastructurile critice europene se va 
construi pe baza criteriilor de protecţie şi 
se vor adopta în conformitate cu procedura 
la care se face referire în articolul 11, 
alineatul (3) Pot fi modificate în 
conformitate cu procedura la care se face 
referire în Articolul 11, alineatul (3). 
Criteriile intersectoriale cu o aplicare 
orizontală în toate sectoarele de 
infrastructură critică europeană se 
realizează luând în considerare gravitatea 
efectului de întrerupere sau distrugere a 
unei anumite infrastructuri. Acestea se vor 
adopta cel târziu la [un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive]
Criteriile sectoriale sunt dezvoltate pentru 
sectoarele prioritare şi vor fi construite pe 
baza măsurilor de protecţie bazate pe 
sector luând în considerare caracteristicile 
sectoarelor individuale de infrastructură 
critică, şi implicând toate părţile interesate 
relevante, în măsura în care sectoarele au 
experienţa relevantă, expertiza şi cerinţele 
referitoare la protecţia infrastructurii lor 
critice. Se adoptă pentru fiecare sector 
prioritar în parte, la cel mult un an de la 
desemnarea ca sector prioritar. 
Acolo unde mecanismele comunităţii sunt 
deja instituite, acestea vor continua să fie 
folosite. Duplicatele sau contradicţiile 
dintre diferite acte sau dispoziţii vor trebui 
evitate, cu orice preţ. 

Justificare

The Community approach should be built on existing sector-based protection measures, 
taking into account sector characteristics. Contradictions or duplications should be avoided 
at all costs.
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Amendamentul16
Articolul 3, alineatul 2, paragraful 1

2. Sectoarele prioritare care vor fi folosite 
în scopul dezvoltării criteriilor prevăzute la 
alineatul 1 se identifică anual de către 
Comisie, din cele menţionate în anexa I.

2. Sectoarele prioritare care vor fi folosite 
în scopul dezvoltării criteriilor prevăzute la 
alineatul 1 se identifică în conformitate cu
procedura la care se face referire în 
articolul 11, alineatul (3) anual, din cele 
menţionate în anexa I. 

Justificare

Extra safeguard.

Amendamentul 17
Articolul 3, alineatul 3

3. Fiecare stat membru identifică 
infrastructuri critice, localizate în cadrul 
teritoriului său, precum şi infrastructuri 
critice europene din afara teritoriului său, 
care pot avea un impact asupra acestuia, 
care să îndeplinească criteriile adoptate în 
conformitate cu alineatele 1 şi 2. 
Fiecare stat membru înştiinţează Comisia 
asupra infrastructurilor critice, identificate 
astfel cel târziu la un an de la adoptarea 
criteriilor relevante şi prin urmare, într-un 
mod continuu. 

3. Fiecare stat membru identifică 
eventualele infrastructuri critice 
europene, localizate în cadrului teritoriului 
său, precum şi eventualele infrastructuri 
critice europene din afara teritoriului său, 
care pot avea un impact asupra acestuia, 
care să îndeplinească criteriile adoptate în 
conformitate cu alineatele 1 şi 2. 
Fiecare stat membru înştiinţează Comisia 
asupra eventualelor infrastructuri critice 
europene identificate astfel cel târziu la un 
an de la adoptarea criteriilor relevante şi 
prin urmare, într-un mod continuu. 

Amendamentul 18
Articolul 4, alineatul 2, paragraful 1

2. Lista infrastructurilor critice desemnate 
drept Infrastructură critică europeană va fi 
adoptată în conformitate cu procedura la 
care se face referire în Articolul 11, 
alineatul 3.

2. Lista infrastructurilor critice desemnate 
drept Infrastructură critică europeană va fi 
adoptată de către Consiliu. 

Justificare

The primary and ultimate responsibility falls on the Member States.
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Amendamentul 19
Articolul 5, alineatul 1

1. Fiecare stat membru impune 
proprietarilor/operatorilor fiecărei 
Infrastructuri critice europene din teritoriul 
propriu să stabilească şi să actualizeze un 
Plan de securitate al operatorilor pe care să 
îl revizuiască la cel puţin fiecare doi ani.

1. Fiecare stat membru impune 
proprietarilor/operatorilor fiecărei 
Infrastructuri critice europene din teritoriul 
propriu să stabilească şi să actualizeze un 
Plan de securitate al operatorilor pe care să 
îl revizuiască la cel puţin fiecare doi ani.
Acţionând în conformitate cu procedura 
la care se face referire în articolul 11, 
alineatul (3), se adoptă o listă a măsurilor 
de protecţie existente aplicabile anumitor 
sectoare enumerate în anexa I.
Încadrarea într-una sau mai multe 
măsuri enumerate de protecţie 
îndeplineşte cerinţa de a stabili şi de a 
actualiza un Plan de securitate al 
operatorilor. 

Justificare

Contradictions between - or duplications of existing measures should be avoided at all costs.

Amendament 20
Articolul 5, alineatul 2, paragraful 2

Acţionând în conformitate cu procedura 
la care se face referire în Articolul 11, 
alineatul (2), Comisia se poate decide 
asupra faptului conform căruia alinierea 
la măsurile aplicabile sectoarelor 
specifice enumerate în Anexa 1, satisface 
cerinţele de stabilire şi actualizare a unui 
Plan de securitate al operatorilor. 

eliminat

Justificare

Contradictions between - or duplications of existing measures should be avoided at all costs.

Amendament 21
Articolul 5, alineatul 3
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3. Proprietarul /operatorul unei 
Infrastructuri critice europene va transmite 
Planul operator de securitate către 
autorităţile relevante ale statelor membre 
în decurs de un an de la desemnarea 
infrastructurii critice drept Infrastructură 
critică europeană. 
Acolo unde cerinţele specifice de sector 
referitoare la Planul operator de securitate 
sunt adoptate pe baza alineatului 2, planul 
operator de securitate va fi transmis numai 
către autoritatea relevantă a statului 
membru, în decurs de un an de la 
adoptarea cerinţelor specifice de sector.

3. Proprietarul /operatorul unei 
Infrastructuri critice europene va transmite 
Planul operator de securitate către Punctul 
de contact CIP în decurs de un an de la 
desemnarea infrastructurii critice drept 
Infrastructură critică europeană. 

Acolo unde cerinţele specifice de sector 
referitoare la Planul operator de securitate 
sunt adoptate pe baza alineatului 2, planul 
operator de securitate va fi transmis numai 
către Punctul de contact CIP relevant, în 
decurs de un an de la adoptarea cerinţelor 
specifice de sector. 

Justificare

One-stop-shop principle.

Amendamentul 22
Articolul 5, alineatul 5

5. Conformitatea cu Directiva 2005/65/CE 
a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind
intensificarea securităţii portuare, 
satisface cerinţele de stabilire a unui Plan
Securitate al Operatorilor.

eliminat

Justificare

By listing one, you exclude others. See the proposed addition to paragraph 1.

Amendamentul 23
Articolul 6, alineatul 1

1. Fiecare stat membru impune 
proprietarilor/operatorilor de Infrastructuri 
critice europene pe propriul lor teritoriu să 
desemneze un Ofiţer de legătură pentru 
securitate drept persoană de contact pentru 
problemele înrudite de securitate dintre 
proprietarul/operatorul infrastructurii şi
autorităţile relevante de protecţie a 
infrastructurii critice din statul membru.
Ofiţerul de legătură pentru securitate se 
desemnează în decurs de un an de la 

1. Fiecare stat membru impune 
proprietarilor/operatorilor de Infrastructuri 
critice europene pe propriul lor teritoriu să 
desemneze un Ofiţer de legătură pentru 
securitate drept persoană de contact pentru 
problemele înrudite de securitate dintre 
proprietarul/operatorul infrastructurii şi 
Punctul de contact CIP din statul membru. 
Ofiţerul de legătură pentru securitate se 
desemnează în decurs de un an de la 
numirea infrastructurii critice drept 
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numirea infrastructurii critice drept 
Infrastructură critică europeană.

Infrastructură critică europeană. Acţionând 
în conformitate cu procedura la care se 
face referire în Articolul 11, alineatul (3), 
se adoptă o listă a măsurilor de protecţie 
existente aplicabile anumitor sectoare 
enumerate în anexa I. Conformitatea cu 
una sau mai multe dintre măsurile de 
protecţie enumerate îndeplineşte cerinţa 
de a desemna un Ofiţer de legătură pentru 
securitate. 

Justificare

Contradictions between - or duplications of existing measures should be avoided at all costs.

Amendamentul 24
Articolul 6, alineatul 2

2. Fiecare stat membru comunică Ofiţerilor 
de legătură pentru securitate din cadrul 
Infrastructurii critice europene implicate, 
informaţii relevante referitoare la riscurile 
şi ameninţările identificate.

2. Fiecare stat membru comunică Ofiţerilor 
de legătură pentru securitate din cadrul 
Infrastructurii critice europene implicate 
prin Punctul naţional de contact CIP, 
informaţii relevante referitoare la riscurile 
şi ameninţările identificate.

Justificare

One-stop-shop principle. The administrative burden should be as limited as possible.

Amendamentul 25
Articolul 7, alineatul 3

3. Comisia va face o evaluare la nivel 
sectorial dacă sunt impuse anumite măsuri 
de protecţie pentru Infrastructurile critice 
europene

3. Acţionând în conformitate cu 
procedura la care se face referire în 
articolul 11, alineatul (3), se va face o 
evaluare pe bază sectorială, pentru a 
identifica dacă sunt impuse anumite măsuri 
de protecţie pentru Infrastructurile critice 
europene

Justificare

Extra safeguard.

Amendamentul 26
Articolul 7, alineatul 4
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4. pot fi desfăşurate metodologii comune 
pe o bază sectorială, pentru a efectua 
evaluările de vulnerabilitate, ameninţare şi 
risc cu privire la Infrastructurile critice 
europene, în conformitate cu procedura la 
care se face referire în articolul 11 alineatul 
(3). 

4. Dacă se consideră a fi necesar, pot fi 
desfăşurate metodologii comune pe o bază 
sectorială, pentru a efectua evaluările de 
vulnerabilitate, ameninţare şi risc cu privire 
la Infrastructurile critice europene, în 
conformitate cu procedura la care se face 
referire în articolul 11 alineatul (3).
Asemenea metodologii comune vor lua în 
considerare metodologiile existente. 

Justificare

Contradictions between - or duplications of existing measures should be avoided at all costs.

Amendamentul 27
Articolul 10, alineatul 2

2. Orice persoană care manipulează 
informaţii confidenţiale în temeiul 
prezentei directive în numele unui stat 
membru va avea un nivel corespunzător de 
verificare de securitate efectuată de statul 
membru în discuţie.

2. Orice persoană care manipulează 
informaţii confidenţiale în temeiul 
prezentei directive în numele unui stat 
membru va avea un nivel optim de 
verificare de securitate efectuată de statul 
membru în discuţie.

Amendamentul 28
Articolul 10, alineatul 3

3. Statele membre se asigură că 
informaţiile de protecţie a infrastructurii 
critice transmise statelor membre nu sunt 
folosite în niciun alt scop, în afară de 
protecţia infrastructurilor critice. 

3. Statele membre se asigură că 
informaţiile de protecţie a infrastructurii 
critice europene transmise statelor membre 
nu sunt folosite în niciun alt scop, în afară 
de protecţia infrastructurilor critice 
europene. 

Amendamentul 29
Articolul 12, alineatul 1, paragraful 1

1. Statele membre pun în aplicare legi, 
reglementări şi proceduri administrative 
necesare în vederea respectării acestei 
Directive, cel târziu până la data de 31 
decembrie 2007. Statele membre comunică 
de îndată Comisiei textul acelor dispoziţii 
şi un tabel de corelare între acele dispoziţii 
şi prezenta Directivă. 

1. Statele membre pun în aplicare legi, 
reglementări şi proceduri administrative 
necesare în vederea respectării acestei 
Directive, cel târziu până la data de 1 iulie 
2008. Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textul acelor dispoziţii şi un tabel 
de corelare între acele dispoziţii şi prezenta 
Directivă. 
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Justificare

More realistic.
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EXPUNERE DE MOTIVE

CONTEXTUL GENERAL 

Consiliul European din iunie 2004 a solicitat Comisiei elaborarea unei strategii globale în 
vederea protejării infrastructurii critice. 

Comisia a adoptat pe 20 octombrie 2004 o Comunicare privind protecţia infrastructurii critice 
în lupta împotriva terorismului care înainta aceleaşi sugestii cu privire la aspectele ce ar 
contribui la intensificarea prevenirii, pregătirii şi replicii europene vizavi de atacurile teroriste 
ce implică Infrastructurile critice (IC).

Concluziile Consiliului privind "Prevenirea, pregătirea şi replica la atacurile teroriste” şi 
„Programul UE de solidaritate cu privire la consecinţele ameninţărilor şi atacurilor teroriste” 
adoptate de Consiliu în decembrie 2004 au avizat intenţia Comisiei de a propune Programul 
european pentru protecţia infrastructurii critice şi au agreat stabilirea de către Comisie a unei 
Reţele de avertizare şi alertă în domeniul infrastructurii critice (CIWIN).

În noiembrie 2005 Comisia a adoptat o Carte Verde privind Programul european privind 
protecţia infrastructurii critice care a asigurat opţiuni politice privind modalitatea de înfiinţare 
a programului EPCIP şi CIWIN de către Comisie.

În decembrie 2005 Consiliul pentru justiţie şi afaceri interne a solicitat Comisiei elaborarea 
unei propuneri cu privire la EPCIP până în iunie 2006.

Această propunere de directivă prezintă măsurile propuse de Comisie privind identificarea şi 
desemnarea infrastructurilor critice europene (ICE) şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a 
protecţiei acestora.

Baza legală pentru această propunere este constituită de Articolul 308 din Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene. Informaţiile au fost obţinute de la toate părţile interesate 
relevante.

Având în vederea că în prezent nu există nici o dispoziţie orizontală cu privire la protecţia 
infrastructurii critice la nivelul UE, propunerea Comisiei are ca scop crearea unui cadru 
orizontal în vederea identificării şi desemnării Infrastructurilor Critice Europene şi în vederea 
evaluării necesităţilor privind îmbunătăţirea protecţiei în rândul acestora. 

Urmare a propunerii Comisiei numai un cadru comun, prin directivă, poate asigura baza 
necesară unei implementări coerente şi uniforme a măsurilor în vederea intensificării 
protecţiei ICE, precum şi definirii în mod clar a responsabilităţilor ce derivă din aceasta, ale 
părţilor interesate ICE. Măsuri voluntare neobligatorii, dar flexibile, nu ar asigura baza stabilă 
necesară, întrucât nu ar asigura suficientă transparenţă în ceea ce priveşte atribuirea şi 
îndeplinirea sarcinilor, şi nu ar clarifica drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor interesate ICE 
implicate. 
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POZIŢIA RAPORTORULUI:

Raportorul sprijină ideea unui cadru comun. Într-adevăr, daunele sau pierderea unei părţi din 
infrastructura unui stat membru ar putea avea efecte negative asupra celorlalte şi asupra 
economiei europene ca întreg. Noile tehnologii (de ex. Internetul) şi liberalizarea pieţelor (de 
ex. în sectorul alimentării cu energie electrică şi gaze) indică faptul că o mare parte din 
infrastructură este parte integrantă a unei reţele mai extinse. În asemenea situaţie măsurile de 
protecţie la fel de puternice ca cea mai slabă verigă a lanţului acestora. 

Vulnerabilitatea infrastructurilor critice şi vulnerabilitatea ce derivă din serviciile furnizate, 
impun adoptarea de măsuri. De asemenea, protecţia eficientă a infrastructurilor şi serviciilor 
critice vulnerabile necesită comunicarea, comunicarea, coordonarea şi cooperarea la nivel 
naţional şi la nivelul UE, prin implicarea tuturor părţilor interesate relevante. 

Mai mult de atât, experienţele anterioare ne indică faptul că în cazul unui atac terorist, Şefii de 
stat ai UE vor solicita noi propuneri de securitate în decurs de 48 de ore, reducând prin 
urmare, calitatea eventualelor propuneri. Sau chiar mai rău, vin cu măsuri disproporţionate şi 
deloc transparente, cum ar fi spre exemplu măsurile ce interzic transportarea lichidelor la 
bordul aeronavelor. 

Întocmirea prevederilor orizontale la nivelul UE, prin intermediul cărora sunt luate în 
considerare procesele complexe şi interfeţele infrastructurilor critice cu o dimensiune 
transnaţională, constituie prin urmare o preocupare justificată.

Oricum, ar trebui recunoscut în acelaşi timp faptul că UE ar trebui să sprijine şi să nu dubleze
activitatea statelor membre. Se impune adoptarea unei abordări fundamentale, ţinând seama 
de faptul că serviciile naţionale sunt cele mai în măsură să cunoască ceea ce se petrece în 
ţările lor.

Acestea fiind spuse, raportorul este de părere că o abordare comunitară poate fi justificată 
numai dacă cel puţin trei state membre ar fi afectate sau cel puţin două state membre, altele 
decât acela în care este localizată infrastructura critică.

Este important ca aceasta să amintească faptul că responsabilitatea primară şi finală în vederea 
protecţiei infrastructurilor critice revine statelor membre şi proprietarilor /operatorilor de 
infrastructuri critice. Şi având în vedere faptul că sectorul privat are o experienţă expertiză şi 
cerinţe speciale privind protecţia infrastructurilor critice ale acestora, implicarea sectorului 
privat este de importanţă maximă.

Mai mult decât atât, raportorul ar dori să sublinieze faptul că duplicarea sau contradicţia dintre 
diferitele acte sau dispoziţii ar trebuie evitată, cu orice preţ. Eventualele metodologii privind 
evaluarea comună pe viitor, dacă se consideră a fi necesar, ar trebui să ţină cont de 
metodologiile existente. Criteriile cu o aplicabilitate universală şi sectorială ar trebui prin 
urmare să fie construite în baza măsurilor existente de protecţie sectorială, luându-se în 
considerare caracteristicile fiecărui sector critic de infrastructură. Acolo unde mecanismele 
comunitare sunt deja instituite, acestea continuă să fie folosite. Încadrarea într-una sau mai 
multe măsuri de protecţie existente, poate satisface cerinţele de a stabili şi de a actualiza un 
Plan securitate al operatorilor şi /sau cerinţele privind desemnarea unui Ofiţer de legătură 
pentru securitate. 
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În sfârşit, raportorul este de părere că povara administrativă ar trebui pe cât posibil limitată, 
prin respectarea inter alia a principiului "biroului unic". 


