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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai par Eiropas kritisko infrastruktūru apzināšanas 
un noteikšanas procedūru un vajadzību novērtēšanu to aizsardzības uzlabošanai
(COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2006)0787),

– ņemot vērā EK līguma 308. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0053/2007),

– ņemot vērā 2005. gada 1. un 2. decembra Padomes secinājumus par Eiropas kritisko 
infrastruktūru programmas principiem,

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas 
un monetārās komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Transporta 
un tūrisma komitejas atzinumus (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā paredz nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa sākt saskaņošanas procedūru saskaņā ar 1975. gada 4. marta kopīgo deklarāciju, ja 
Padome paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

5. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Komisija 2005. gada 17. novembrī
pieņēma Zaļo grāmatu par Eiropas 

(2) Komisija 2005. gada 17. novembrī 
pieņēma Zaļo grāmatu par Eiropas 
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programmu kritisku infrastruktūras objektu 
aizsardzībai, kurā ietverti politiski 
risinājumi attiecībā uz kritiskās 
infrastruktūras brīdinājuma informācijas 
tīkla (KIBIT) izveidi. Saņemtās atbildes uz 
Zaļo grāmatu skaidri norādīja uz 
nepieciešamību izveidot Kopienas 
programmu kritiskās infrastruktūras 
aizsardzībai. Nepieciešamība paaugstināt 
kritiskās infrastruktūras aizsardzības spējas 
Eiropā un tika atzīta nepieciešamība 
samazināt kritisko infrastruktūru 
neaizsargātības līmeni. Tika uzsvērts 
subsidiaritātes princips un dialogs ar 
ieinteresētajām personām.

programmu kritisku infrastruktūras objektu 
aizsardzībai, kurā ietverti politiski 
risinājumi attiecībā uz kritiskās 
infrastruktūras brīdinājuma informācijas 
tīkla (KIBIT) izveidi. Saņemtajās atbildēs
uz Zaļo grāmatu bija uzsvērta Kopienas 
programmu kritiskās infrastruktūras 
aizsardzībai iespējamā pievienotā vērtība.
Nepieciešamība paaugstināt kritiskās 
infrastruktūras aizsardzības spējas Eiropā 
un tika atzīta nepieciešamība samazināt 
kritisko infrastruktūru neaizsargātības 
līmeni. Tika uzsvērta tādu pamatrincipu 
nozīme kā subsidiaritāte,
proporcionalitāte,  komplementaritāte un 
dialogs ar ieinteresētajām personām.

Pamatojums

Reālajai situācijai atbilstošāks formulējums.

Grozījums Nr. 2
3. apsvērums

(3) Tieslietu un iekšlietu padome 
2005. gada decembrī aicināja Komisiju 
sniegt priekšlikumu Eiropas programmai 
par kritisko infrastruktūru aizsardzību 
(EPKIA) un nolēma, ka tai jābalstās uz 
jebkāda veida apdraudējuma pieeju, 
uzsverot terorisma draudu novēršanu.
Saskaņā ar šo pieeju kritisko infrastruktūru 
aizsardzības procesā jāņem vērā cilvēka 
radītās katastrofas, tehnoloģiskie draudi un 
dabas katastrofas, bet prioritāra uzmanība 
terorisma draudu novēršanai. Ja 
aizsardzības pasākumi attiecībā uz ļoti 
augsta līmeņa draudiem nav pietiekami 
kritiskās infrastruktūras nozarē, 
ieinteresētajām personām jāpievērš 
uzmanība citiem draudiem, pret kuriem 
tie joprojām ir neaizsargāti.

(3) Tieslietu un iekšlietu padome 
2005. gada decembrī aicināja Komisiju 
sniegt priekšlikumu Eiropas programmai 
par kritisko infrastruktūru aizsardzību 
(EPKIA) un nolēma, ka tai jābalstās uz 
jebkāda veida apdraudējuma pieeju, 
uzsverot terorisma draudu novēršanu.
Saskaņā ar šo pieeju kritisko infrastruktūru 
aizsardzības procesā jāņem vērā cilvēka 
radītās katastrofas, tehnoloģiskie draudi un 
dabas katastrofas, bet prioritāra uzmanība 
terorisma draudu novēršanai.

Pamatojums

Lieks
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Grozījums Nr. 3
4. apsvērums

(4) Primāri atbildīgas par kritisko 
infrastruktūru aizsardzību ir dalībvalstis un 
kritisko infrastruktūru īpašnieki/ 
apsaimniekotāji. Šo kārtību nevajadzētu 
mainīt.

(4) Primāri un pilnībā atbildīgas par 
kritisko infrastruktūru aizsardzību ir 
dalībvalstis un kritisko infrastruktūru 
īpašnieki/ apsaimniekotāji. Šo kārtību 
nevajadzētu mainīt.
Paturot prātā, ka dalībvalstu dienesti 
vislabāk zina, kas notiek valstī, Eiropas 
kritiskās infrastruktūras gadījumā būtu 
jāizmanto augšupējā pieeja.

Pamatojums

Jāprecizē, ka atbildība pirmkārt un galvenokārt gultas uz dalībvalstīm. Kopienas pieejai jābūt 
tādai, lai netiktu dublēts dalībvalstu darbs.

Grozījums Nr. 4
5. apsvērums

(5) Kopienā ir vairākas kritiskās 
infrastruktūras, kuru darbības pārtraukšana 
vai iznīcināšana var ietekmēt vienu vai 
vairākas dalībvalstis vai kādu konkrētu
dalībvalsti, kurā neatrodas minētā kritiskā 
infrastruktūra. Tas var radīt pārrobežu 
daudznozaru ietekmi, jo pastāv saistītu 
infrastruktūru savstarpēja atkarība. Šādas 
Eiropas infrastruktūras būtu jāapzina un 
jānosaka ar vienotu procedūru. Vajadzība 
uzlabot šādu kritisko infrastruktūru 
jānovērtē vienotā programmā. Divpusējas 
dalībvalstu sadarbības shēmas kritisko 
infrastruktūru aizsardzības jomā veido labi 
izveidotus un efektīvus līdzekļus darbā ar 
pārrobežu kritisko infrastruktūru. EPKIA 
jāveido uz šādas sadarbības pamatiem.

(5) Kopienā ir vairākas kritiskās 
infrastruktūras, kuru darbības pārtraukšana 
vai iznīcināšana var ietekmēt trīs vai 
vairāk dalībvalstis vai vismaz divas
dalībvalstis, kurās neatrodas minētā 
kritiskā infrastruktūra. Tas var radīt 
pārrobežu daudznozaru ietekmi, jo pastāv 
saistītu infrastruktūru savstarpēja atkarība.
Šādas Eiropas infrastruktūras būtu jāapzina 
un jānosaka ar vienotu procedūru.
Vajadzība uzlabot šādu kritisko Eiropas
infrastruktūru jānovērtē vienotā 
programmā. Divpusējas dalībvalstu 
sadarbības shēmas kritisko infrastruktūru 
aizsardzības jomā veido labi izveidotus un 
efektīvus līdzekļus darbā ar pārrobežu 
kritisko infrastruktūru. EPKIA jāveido uz 
šādas sadarbības pamatiem.

Pamatojums

Eiropas mēroga pieejai ir pamats tad, ja tiktu skartas vismaz trīs dalībvalstis vai vismaz divas 
citas dalībvalstis, neskaitot dalībvalsti, kurā kritiskā infrastruktūra atrodas.
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Grozījums Nr. 5
6. apsvērums

(6) Tā kā dažādās nozarēs ir konkrēta 
pieredze, īpašas zināšanas un prasības 
attiecībā uz kritiskās infrastruktūras 
aizsardzību, Kopienas pieeja kritiskās 
infrastruktūras aizsardzībai jāveido un 
jāīsteno, ņemot vērā nozaru īpatnības un 
esošos uz nozarēm balstītos pasākumus, 
tostarp tos, kas jau pastāv ES, valstu un 
reģionālajā līmenī, kā arī tos jau noslēgtos 
attiecīgos pārrobežu savstarpējās palīdzības 
līgumus starp kritiskās infrastruktūras 
īpašniekiem/ apsaimniekotājiem. Ņemot 
vērā svarīgo privātā sektora iesaistīšanos 
riska, uzņēmējdarbības nepārtrauktības 
plānošanas un katastrofu seku novēršanas 
uzraudzībā un pārvaldībā, Kopienas pieejai 
jāveicina pilnīga privātā sektora 
iesaistīšanās. Vienota kritiskās 
infrastruktūras nozaru saraksta izveide ir 
nepieciešama, lai veicinātu katras nozares 
pieeju kritiskās infrastruktūras aizsardzībā.

(6) Tā kā dažādās nozarēs ir konkrēta 
pieredze, īpašas zināšanas un prasības 
attiecībā uz kritiskās infrastruktūras 
aizsardzību, Kopienas pieeja kritiskās 
infrastruktūras aizsardzībai jāveido un 
jāīsteno, ņemot vērā nozaru īpatnības un 
esošos uz nozarēm balstītos pasākumus, 
tostarp tos, kas jau pastāv ES, valstu un 
reģionālajā līmenī, kā arī tos jau noslēgtos 
attiecīgos pārrobežu savstarpējās palīdzības 
līgumus starp kritiskās infrastruktūras 
īpašniekiem/ apsaimniekotājiem. Ņemot 
vērā svarīgo privātā sektora iesaistīšanos 
riska, uzņēmējdarbības nepārtrauktības 
plānošanas un katastrofu seku novēršanas 
uzraudzībā un pārvaldībā, Kopienas pieejai 
jānodrošina pilnīga privātā sektora 
iesaistīšanās. Vienota kritiskās 
infrastruktūras nozaru saraksta izveide ir 
nepieciešama, lai veicinātu katras nozares 
pieeju Eiropas kritiskās infrastruktūras 
aizsardzībā.

Pamatojums

Tā kā lielākās daļas kritiskās infrastruktūras īpašnieki un apsaimniekotāji ir privātais sektors, 
ES pieejai jābūt tādai, kas pilnībā iesaista privāto sektoru un ir balstīta uz pastāvošajiem, ar 
nozarēm saistītajiem aizsardzības pasākumiem, kas ņem vērā nozarēm raksturīgās īpatnības.

Grozījums Nr. 6
7. apsvērums

(7) Katram Eiropas kritiskās infrastruktūras 
īpašniekam/apsaimniekotājam jāizveido 
operatora drošības plāns, kas apzina 
kritiskos objektus, nosakot atbilstīgus 
drošības risinājumus to aizsardzībai.
Apsaimniekotāju drošības plānā jāņem 
vērā neaizsargātības, draudu un riska 
novērtējumi, kā arī cita būtiska 
informācija, ko sniedz dalībvalstu iestādes.

(7) Katram Eiropas kritiskās infrastruktūras 
īpašniekam/apsaimniekotājam jāizveido 
operatora drošības plāns, kas apzina 
kritiskos objektus, nosakot atbilstīgus 
drošības risinājumus to aizsardzībai.
Apsaimniekotāju drošības plānā jāņem 
vērā neaizsargātības, draudu un riska 
novērtējumi, kā arī cita būtiska 
informācija, ko sniedz dalībvalstu iestādes.
Pastāvošo, ar nozarēm saistīto 
aizsardzības pasākumu ievērošana varētu 
palīdzēt izpildīt prasību par 
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Apsaimniekotāja drošības plāna izstrādi 
un atjaunināšanu.

Pamatojums

Kopienas pieejai ir jābūt balstītai uz ar nozarēm saistītiem aizsardzības pasākumiem, kas 
ņem vērā nozarēm raksturīgās īpatnības. Par katru cenu jāizvairās no pretrunām vai darbību 
dublēšanās.

Grozījums Nr. 7
8. apsvērums

(8) Katram Eiropas kritiskās infrastruktūras 
īpašniekam/apsaimniekotājam jāieceļ 
drošības sakaru virsnieks, lai veicinātu 
sadarbību un darba koordināciju ar 
attiecīgajām valstu kritiskās infrastruktūras 
aizsardzības iestādēm.

(8) Katram Eiropas kritiskās infrastruktūras 
īpašniekam/apsaimniekotājam jāieceļ 
drošības sakaru virsnieks, lai veicinātu 
sadarbību un darba koordināciju ar 
attiecīgajām valstu kritiskās infrastruktūras 
aizsardzības iestādēm. Pastāvošo, ar 
nozarēm saistīto aizsardzības pasākumu 
ievērošana varētu palīdzēt izpildīt prasību 
par drošības sakaru virsnieka iecelšanu.

Pamatojums

Kopienas pieejai ir jābūt balstītai uz ar nozarēm saistītiem aizsardzības pasākumiem, kas 
ņem vērā nozarēm raksturīgās īpatnības. Par katru cenu jāizvairās no pretrunām vai darbību 
dublēšanās.

Grozījums Nr. 8
11. apsvērums

(11) Vienīgi kopējs satvars var sniegt 
vajadzīgo atbalstu saskaņotai pasākumu 
īstenošanai, lai aizsargātu Eiropas kritisko 
infrastruktūru un skaidri definētu visu 
ieinteresēto personu attiecīgo atbildību.
Eiropas kritisko infrastruktūru 
īpašniekim/apsaimniekotājiem jāsniedz 
piekļuve paraugpraksei un metodikai 
attiecībā uz kritiskās infrastruktūras 
aizsardzību.

(11) Nosakot visu iesaistīto pušu 
pienākumus, kopējs satvars var sniegt 
vajadzīgo atbalstu saskaņotai pasākumu 
īstenošanai, lai aizsargātu Eiropas kritisko 
infrastruktūru un skaidri definētu visu 
ieinteresēto personu attiecīgo atbildību.
Eiropas kritisko infrastruktūru 
īpašniekim/apsaimniekotājiem jāsniedz 
piekļuve paraugpraksei un metodikai 
attiecībā uz kritiskās infrastruktūras 
aizsardzību.

Pamatojums

Oriģinālais apsvēruma teksta formulējums ir pārāk kategorisks.
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Grozījums Nr. 9
12. apsvērums

(12) Lai kritisko infrastruktūru efektīvi 
aizsargātu, nepieciešama saziņa, darba 
koordinācija un sadarbība valsts un 
Kopienas līmenī. To vislabāk var panākt, 
katrā dalībvalstī izvjeidojot KIA
kontaktpunktus, kuriem jākoordinē KIA 
jautājumi iekšēji kā arī ar citām 
dalībvalstīm un Komisiju.

(12) Lai Eiropas kritisko infrastruktūru 
efektīvi aizsargātu, nepieciešama saziņa, 
darba koordinācija un sadarbība valsts un 
Kopienas līmenī. To vislabāk var panākt, 
katrā dalībvalstī izvjeidojot EKIA
kontaktpunktus, kuriem jākoordinē KIA 
jautājumi iekšēji kā arī ar citām 
dalībvalstīm un Komisiju.

Grozījums Nr. 10
13. apsvērums

(13) Lai attīstītu kritiskās infrastruktūras 
aizsardzības darbības jomās, kurās 
nepieciešama konfidencialitāte, ir lietderīgi 
nodrošināt saskaņotu un drošu informācijas 
apmaiņu sakarā ar šo direktīvu. Noteikta 
kritiskās infrastruktūras aizsardzības 
informācija, ja tā tiek atklāta, var apdraudēt 
sabiedrības intereses saistībā ar tās drošību.
Specifiski fakti par kritiskās informācijas 
objektu, kurus var izmantot, lai plānotu un 
rīkotos, ja rodas nepieņemamas sekas 
kritiskās infrastruktūras iekārtām, ir 
jāklasificē, un piekļuve jāpiešķir tikai 
pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas 
gan Kopienas, gan dalībvalstu līmenī.

(13) Lai attīstītu Eiropas kritiskās 
infrastruktūras aizsardzības darbības 
jomās, kurās nepieciešama 
konfidencialitāte, ir lietderīgi nodrošināt 
saskaņotu un drošu informācijas apmaiņu 
sakarā ar šo direktīvu. Noteikta Eiropas
kritiskās infrastruktūras aizsardzības 
informācija, ja tā tiek atklāta, var apdraudēt 
sabiedrības intereses saistībā ar tās drošību.
Specifiski fakti par kritiskās informācijas 
objektu, kurus var izmantot, lai plānotu un 
rīkotos, ja rodas nepieņemamas sekas 
kritiskās infrastruktūras iekārtām, ir 
jāklasificē, un piekļuve jāpiešķir tikai 
pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas 
gan Kopienas, gan dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr. 11
14. apsvērums

(14) Informācijas sniegšanai attiecībā uz 
kritisko informāciju jānotiek uzticības un 
drošības gaisotnē. Informācijas sniegšanai 
nepieciešama tādu uzņēmumu un 
organizāciju savstarpēja uzticēšanās, kas ir 
pārliecinātas, ka to konfidenciāli dati tiks 

(14) Informācijas sniegšanai attiecībā uz 
Eiropas kritisko infrastruktūru jānotiek 
uzticības un drošības gaisotnē.
Informācijas sniegšanai nepieciešama tādu 
uzņēmumu un organizāciju savstarpēja 
uzticēšanās, kas ir pārliecinātas, ka to 
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pietiekami aizsargāti. Lai veicinātu 
informācijas apmaiņu, nozarē jābūt 
skaidrībai par to, ka ieguvums no 
informācijas sniegšanas attiecībā uz 
kritisko infrastruktūru būs lielāks par 
izdevumiem nozarei un sabiedrībai 
kopumā. Tādēļ ir jāveicina informācijas 
par kritisko infrastruktūru apmaiņa.

konfidenciāli dati tiks pietiekami 
aizsargāti.

Pamatojums

Lieks.

Grozījums Nr. 12
15. apsvērums

(15) Šī direktīva papildina esošos nozaru 
pasākumus Kopienas līmenī un 
dalībvalstīs. Ja Kopienas mehānismi jau ir 
ieviesti, ir jāturpina tos izmantot; to 
izmantošana nodrošinās direktīvas 
vispārēju īstenošanu.

(15) Šī direktīva papildina esošos nozaru 
pasākumus Kopienas līmenī un 
dalībvalstīs. Ja Kopienas mehānismi jau ir 
ieviesti, ir jāturpina tos izmantot; to 
izmantošana nodrošinās direktīvas 
vispārēju īstenošanu. Par katru cenu 
jāizvairās no aktu vai noteikumu 
dubultošanās vai pretrunām to starpā.

Pamatojums

Pēc iespējas jāsamazina administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 13
17. apsvērums

(17) Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, 
Eiropas kritisko infrastruktūru apzināšanas 
un noteikšanas procedūras un vienotas 
pieejas izveidi vajadzību novērtēšanai to 
aizsardzības uzlabošanai dalībvalstis nevar
veiksmīgi sasniegt un tādēļ, ņemot vērā 
rīcības apjomu, to var labāk panākt 
Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā tas noteikts Līguma 5. pantā.
Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu direktīva 
nosaka tikai to, kas ir vajadzīgs, lai 
sasniegtu minētos mērķus.

(17) Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, 
Eiropas kritisko infrastruktūru apzināšanas 
un noteikšanas procedūras un vienotas 
pieejas izveidi vajadzību novērtēšanai to 
aizsardzības uzlabošanai dalībvalstis ne 
vienmēr var veiksmīgi sasniegt un tādēļ, 
ņemot vērā rīcības apjomu, to var labāk 
panākt Kopienas līmenī, Kopiena var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kā tas noteikts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
izklāstīto proporcionalitātes principu 
direktīva nosaka tikai to, kas ir vajadzīgs, 
lai sasniegtu minētos mērķus.
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Pamatojums

Oriģinālais apsvēruma teksta formulējums ir pārāk kategorisks.

Grozījums Nr. 14
2. panta b) apakšpunkts

b) "Eiropas kritiskā infrastruktūra" nozīmē, 
ka kritisko infrastruktūru darbības 
pārtraukšanai vai iznīcināšanai būtu 
būtiska ietekme uz vienu vai vairākām 
dalībvalstīm vai uz vienu dalībvalsti, ja 
kritiskā infrastruktūra atrodas citā 
dalībvalstī. Tostarp ir daudznozaru atkarība 
no cita veida infrastruktūrām.

"Eiropas kritiskā infrastruktūra" nozīmē, ka 
kritisko infrastruktūru darbības 
pārtraukšanai vai iznīcināšanai būtu 
būtiska ietekme uz trim vai vairākām 
dalībvalstīm vai uz vismaz divām 
dalībvalstīm, ja kritiskā infrastruktūra 
atrodas citā dalībvalstī. Tostarp ir 
daudznozaru atkarība no cita veida 
infrastruktūrām.

Pamatojums

Eiropas mēroga pieejai ir pamats tad, ja tiktu skartas vismaz trīs dalībvalstis vai vismaz divas 
citas dalībvalstis, neskaitot dalībvalsti, kurā kritiskā infrastruktūra atrodas.

Grozījums Nr. 15
3. panta 1. punkts

1. Daudzpusējos un nozaru kritērijus, kas 
jāizmanto, lai apzinātu Eiropas kritiskās 
infrastruktūras pieņem saskaņā ar 11. panta 
3. punkta procedūru. Tos groza saskaņā ar 
11. panta 3. punktā minēto procedūru.

1. Daudzpusējos un nozaru kritērijus, kas 
jāizmanto, lai apzinātu Eiropas kritiskās 
infrastruktūras veido, pamatojoties uz 
esošajiem aizsardzības kritērijiem, un 
pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punkta 
procedūru. Tos groza saskaņā ar 11. panta 
3. punktā minēto procedūru.

Daudzpusējos kritērijus, ko piemēro 
horizontāli visām kritiskās infrastruktūras 
nozarēm, pieņem, ņemot vērā konkrētas 
infrastruktūras darba pārtraukšanas vai 
iznīcināšanas seku nopietnību. Tos pieņem 
vēlākais [gadu pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā].

Daudzpusējos kritērijus, ko piemēro 
horizontāli visām Eiropas kritiskās 
infrastruktūras nozarēm, pieņem, ņemot 
vērā konkrētas infrastruktūras darba 
pārtraukšanas vai iznīcināšanas seku 
nopietnību. Tos pieņem vēlākais [gadu pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā].

Nozaru kritērijus pieņem prioritārām 
nozarēm, ņemot vērā konkrēto 
infrastruktūras nozaru īpašības un, ja 
nepieciešams, iesaistot attiecīgās 
ieinteresētās personas. Tās apstiprina katru 

Nozaru kritērijus pieņem prioritārām 
nozarēm, un veido, pamatojoties uz 
esošajiem aizsardzības pasākumiem,
ņemot vērā konkrēto infrastruktūras nozaru 
īpašības un iesaistot visas attiecīgās 
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prioritāro nozari vismaz gadu pēc tās 
noteikšanas kā prioritāru nozari.

ieinteresētās personas, jo nozaru 
speciālistiem ir īpaša pieredze, zināšanas 
un prasības attiecībā uz konkrētās 
kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Tās 
apstiprina katru prioritāro nozari vismaz 
gadu pēc tās noteikšanas kā prioritāru 
nozari.

Ja jau pastāv Kopienas mehānismi, tos 
jāturpina izmantot. Par katru cenu 
jāizvairās no aktu vai noteikumu 
dubultošanās vai pretrunām to starpā.

Pamatojums

Kopienas pieejai ir jābūt balstītai uz ar nozarēm saistītiem aizsardzības pasākumiem, kas 
ņem vērā nozarēm raksturīgās īpatnības. Par katru cenu jāizvairās no pretrunām vai darbību 
dublēšanās.

Grozījums Nr. 16
3. panta 2. punkta pirmā daļa

2. Prioritārās nozares, kas izmantojamas ar 
mērķi izstrādāt kritērijus, kas sniegti 
1. pantā, Komisija apzina ik gadu no to 
nozaru vidus, kas iekļauti I pielikumā.

2. Prioritārās nozares, kas izmantojamas ar 
mērķi izstrādāt kritērijus, kas sniegti 1. 
pantā, saskaņā ar 11. panta 3. punktā 
minēto procedūru ik gadu apzina no to 
nozaru vidus, kas iekļauti I pielikumā.

Pamatojums

Papildu aizsardzība.

Grozījums Nr. 17
3. panta 3. punkts

3. Katra dalībvalsts apzina kritiskās 
infrastruktūras, kas atrodas tās teritorijā, kā 
arī kritiskās infrastruktūras ārpus tās 
teritorijas, kurām var būt ietekme uz šo 
valsti un kuras atbilst 1. un 2. panta 
kritērijiam.

3. Katra dalībvalsts apzina Eiropas 
iespējami kritiskās infrastruktūras, kas 
atrodas tās teritorijā, kā arī Eiropas 
iespējami kritiskās infrastruktūras ārpus tās 
teritorijas, kurām var būt ietekme uz šo 
valsti un kuras atbilst 1. un 2. panta 
kritērijiem.

Katra dalībvalsts informē Komisiju par 
kritiskajām infrastruktūrām, kas par tādām 
atzītas, vēlākais vienu gadu pēc atbilstošo 

Katra dalībvalsts informē Komisiju par 
Eiropas iespējami kritiskajām 
infrastruktūrām, kas par tādām atzītas, 
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kritēriju pieņemšanas un turpmāk 
pastāvīgi.

vēlākais vienu gadu pēc atbilstošo kritēriju 
pieņemšanas un turpmāk pastāvīgi.

Grozījums Nr. 18
4. panta 2. punkta pirmā daļa

2. To infrastruktūru sarakstu, kas noteiktas 
kā Eiropas kritiskās infrastruktūras, pieņem 
saskaņā ar 11. panta 3. punktu.

2. To infrastruktūru sarakstu, kas noteiktas 
kā Eiropas kritiskās infrastruktūras, pieņem 
Padome.

Pamatojums

Atbildība pirmkārt un galvenokārt gulstas uz dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 19
5. panta 1. punkts

1. Katra dalībvalsts uzliek par pienākumu 
tās teritorijā esošu visu Eiropas kritisko 
infrastruktūru 
īpašniekiem/apsaimniekotājiem izstrādāt 
apsaimniekotāju drošības plānu un to 
pārskatīt vismaz reizi divos gados.

1. Katra dalībvalsts uzliek par pienākumu 
tās teritorijā esošu visu Eiropas kritisko 
infrastruktūru 
īpašniekiem/apsaimniekotājiem izstrādāt 
apsaimniekotāju drošības plānu un to 
pārskatīt vismaz reizi divos gados.
Pašreizējos aizsardzības pasākumus, 
kurus piemēro īpašās nozarēs, kas 
uzskaitītas I pielikumā, pieņem, rīkojoties 
saskaņā ar 11. panta 3. punkta minēto 
procedūru. Atbilstība vienam vai 
vairākiem uzskaitītajiem aizsardzības 
pasākumiem ir saskaņā ar prasību 
izveidot un aktualizēt Operatoru drošības 
plānu.

Pamatojums

Par katru cenu jāizvairās no pretrunām pasākumu starpā vai to dublēšanās.

Grozījums Nr. 20
5. panta 2. punkta otrā daļa

Rīkojoties saskaņā ar 11. panta 2. punkta 
procedūru, Komisija var lemt par to, vai 
atbilstība piemērojamiem pasākumiem I 
pielikumā minētajām īpašajam nozarēm 

Svītrots
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atbilst prasībai pieņemt un atjaunināt 
Apsaimniekotāju drošības plānu.

Pamatojums

Par katru cenu jāizvairās no pretrunām pasākumu starpā vai to dublēšanās.

Grozījums Nr. 21
5. panta 3. punkts

3. Eiropas kritiskās infrastruktūras 
īpašnieks/ apsaimniekotājs iesniedz 
dalībvalsts attiecīgajai iestādei 
Apsaimniekotāju drošības plānu gadu pēc 
kritiskās infrastruktūras atzīšanas par 
Eiropas kritisko infrastruktūru.

3. Eiropas kritiskās infrastruktūras 
īpašnieks/ apsaimniekotājs iesniedz 
attiecīgajam KIA kontaktpunktam
Apsaimniekotāju drošības plānu gadu pēc 
kritiskās infrastruktūras atzīšanas par 
Eiropas kritisko infrastruktūru.

Ja nozarei raksturīgas prasības attiecībā uz 
Apsaimniekotāju drošības plānu ir 
pieņemtas, saskaņā ar otro daļu, 
Apsaimniekotāju drošības plānu iesniedz 
attiecīgās dalībvalsts iestādei viena gada 
laikā pēc nozarei raksturīgu prasību 
pieņemšanas.

Ja nozarei raksturīgas prasības attiecībā uz 
Apsaimniekotāju drošības plānu ir 
pieņemtas, saskaņā ar otro daļu, 
Apsaimniekotāju drošības plānu iesniedz 
attiecīgajam KIA kontaktpunktam viena 
gada laikā pēc nozarei raksturīgu prasību 
pieņemšanas.

Pamatojums

Vienas institūcijas apstiprinājuma sistēma.

Grozījums Nr. 22
5. panta 5. punkts

5. Atbilstība Eiropas Parlamenta un 
Pdomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvai 
2005/65/EK par ostu aizsardzības 
pastiprināšanu atbilst prasībai izstrādāt 
Apsaimniekotāju drošības plānu.

Svītrots

Pamatojums

Iekļaujot vienu, tiek izslēgtas pārējās. Sk. ierosināto 1. punkta papildinājumu.

Grozījums Nr. 23
6. panta 1. punkts
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1. Katrai dalībvalstij jāuzliek par 
pienākumu Eiropas kritiskās 
ingfrastruktūras
īpašniekiem/apsaimniekotājiem tās 
teritorijā iecelt drošības sakaru virsnieku kā 
kontaktpunktu drošības jautājumiem starp 
infrastruktūras īpašnieku/apsaimniekotāju 
un attiecīgās kritiskās infrastruktūras 
aizsardzības iestādēm dalībvalstī. Drošības 
sakaru virsnieku ieceļ vienu gadu pēc 
kritiskās infrastruktūras atzīšanas par 
Eiropas kritisko infrastruktūru.

1. Katrai dalībvalstij jāuzliek par 
pienākumu Eiropas kritiskās 
infrastruktūras
īpašniekiem/apsaimniekotājiem tās 
teritorijā iecelt drošības sakaru virsnieku kā 
kontaktpunktu drošības jautājumiem starp 
infrastruktūras īpašnieku/apsaimniekotāju 
un KIA kontaktpunktu dalībvalstī.
Drošības sakaru virsnieku ieceļ vienu gadu 
pēc kritiskās infrastruktūras atzīšanas par 
Eiropas kritisko infrastruktūru. Pašreizējos 
aizsardzības pasākumus, kurus piemēro 
īpašās nozarēs, kas uzskaitītas I 
pielikumā, pieņem, rīkojoties saskaņā ar 
11. panta 3. punkta minēto procedūru.
Atbilstība vienam vai vairākiem 
minētajiem aizsardzības pasākumiem ir 
saskaņā ar prasību iecelt drošības 
sadarbības koordinatoru.

Pamatojums

Par katru cenu jāizvairās no pretrunām pasākumu starpā vai to dublēšanās.

Grozījums Nr. 24
6. panta 2. punkts

2. Katra dalībvalsts sniedz attiecīgu 
informāciju attiecībā uz apzinātajiem 
riskiem un draudiem attiecīgās kritiskās 
infrastruktūras drošības sakaru 
virsniekiem.

2. Katra dalībvalsts sniedz attiecīgu 
informāciju attiecībā uz apzinātajiem 
riskiem un draudiem attiecīgās kritiskās 
infrastruktūras drošības sakaru 
virsniekiem, izmantojot valsts KIA 
kontaktpunktu.

Pamatojums

Vienas institūcijas apstiprinājuma sistēma. Pēc iespējas jāsamazina administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 25
7. panta 3. punkts

3. Komisija novērtē pēc nozarēm, vai 
Eiropas kritiskajai infrastruktūrai ir 
vajadzīgi īpaši aizsardzības pasākumi.

3. Saskaņā ar 11. panta 3. punktā noteikto 
procedūru veic novērtējumu pa nozarēm, 
lai noteiktu, vai Eiropas kritiskajai 
infrastruktūrai ir vajadzīgi īpaši 
aizsardzības pasākumi.
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Pamatojums

Papildu aizsardzība.

Grozījums Nr. 26
7. panta 4. punkts

4. Vienotu metodiku neaizsargātības, riska 
un draudu novērtējumiem attiecībā uz 
Eiropas kritiskajām infrastruktūrām var 
izstrādāt pa nozarēm saskaņā ar 11. panta 
3. punktā minēto procedūru.

4. Nepieciešamības gadījumā, vienotu
metodiku neaizsargātības, riska un draudu 
novērtējumiem attiecībā uz Eiropas 
kritiskajām infrastruktūrām var izstrādāt pa 
nozarēm saskaņā ar 11. panta 3. punktā 
minēto procedūru. Vienotajā metodikā 
jāņem vērā pastāvošās metodikas.

Pamatojums

Par katru cenu jāizvairās no pretrunām pasākumu starpā vai to dublēšanās.

Grozījums Nr. 27
10. panta 2. punkts

2. Jebkura persona, kuras rīcībā ir 
konfidenciāla informācija, saskaņā ar šo 
direktīvu dalībvalsts vardā veic attiecīgās
dalībvalsts piemērota līmeņa drošības 
pārbaudi.

2. Jebkura persona, kuras rīcībā ir 
konfidenciāla informācija, saskaņā ar šo 
direktīvu dalībvalsts vārdā veic attiecīgās 
dalībvalsts optimāla līmeņa drošības 
pārbaudi.

Grozījums Nr. 28
10. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kritiskās 
infrastruktūras aizsardzības informācija, 
kas iesniegta dalībvalstīm vai Komisijai, 
tiek izmantota tikai kritiskās informācijas
aizsardzības mērķiem.

3. 3. Dalībvalstis nodrošina, ka Eiropas
kritiskās infrastruktūras aizsardzības 
informācija, kas iesniegta dalībvalstīm vai 
Komisijai, tiek izmantota tikai Eiropas
kritiskās infrastruktūras aizsardzības 
mērķiem.

Grozījums Nr. 29
12. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
vēlākais līdz 2007. gada 31. decembrim

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
vēlākais līdz 2008. gada 1. jūlijam
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izpildītu šīs direktīvas prasības.
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

izpildītu šīs direktīvas prasības.
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Pamatojums

Reālistiskāks termiņš.
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PASKAIDROJUMS

VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

Eiropadome 2004. gada jūnija sanāksmē pieprasīja Komisijai sagatavot vispārēju stratēģiju 
kritiskās infrastruktūras aizsardzībai.

Komisija 2004. gada 20. oktobrī pieņēma paziņojumu par kritiskās infrastruktūras aizsardzību 
cīņā pret terorismu, sniedzot konkrētus ierosinājumus par to, kas veicinātu teroristu 
uzbrukumu novēršanu Eiropā, gatavību un reaģēšanu uz tiem saistībā ar kritiskajām 
infrastruktūrām.

Padome 2004. gada decembrī pieņemtajos secinājumos par „Teroristu uzbrukumu novēršanu, 
gatavību un reaģēšanu uz tiem” un „ES Solidaritātes programmu par teroristu draudu un 
uzbrukumu sekām” apstiprināja Komisijas iniciatīvu ierosināt Eiropas programmu kritisko 
infrastruktūru aizsardzībai (EPKIA) un piekrita kritiskās infrastruktūras brīdinājuma 
informācijas tīkla (KIBIT) izveidei, ko veic Komisija.

Komisija 2005. gada novembrī pieņēma zaļo grāmatu par Eiropas programmu kritisko 
infrastruktūru aizsardzībai (EPKIA), kurā ietverti politiski risinājumi attiecībā uz to, kā 
Komisija varētu izveidot EPKIA un KIBIT.

Tieslietu un iekšlietu Padome 2005. gada decembrī aicināja Komisiju sniegt priekšlikumu 
Eiropas programmai kritisko infrastruktūru aizsardzībai (EPKIA) līdz 2006. gada jūnijam.

Priekšlikums direktīvai paredz pasākumus, ko Komisija piedāvā Eiropas kritisko 
infrastruktūru (EKI) apzināšanai un noteikšanai un vajadzību novērtēšanai to aizsardzības 
uzlabošanai.

Šā priekšlikuma juridiskais pamats ir Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 308. pants.
Informāciju savāca no visām ieinteresētajām personām.
Tā kā pašlaik ES līmenī nav horizontālu noteikumu attiecībā uz kritiskās infrastruktūras 
aizsardzību, Komisijas priekšlikums paredz izveidot horizontālu sistēmu Eiropas kritiskās 
infrastruktūras apzināšanai un noteikšanai, procedūru un vajadzību novērtēšanai to 
aizsardzības uzlabošanai.
Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu tikai vienoti principi, izstrādājot tos kā direktīvu, var dot 
vajadzīgo pamatu saskaņotai un vienotai pasākumu īstenošanai ar mērķi aizsargāt EKI, kā arī 
skaidri noteikt EKI procesa dalībnieku tiesības un pienākumus. Elastīgi izvēles pasākumi 
nespētu nodrošināt stabilu pamatu, jo tie nedotu pietiekamu skaidrību par kompetencēm, kā 
arī skaidri nenoteiktu EKI procesa dalībnieku tiesības un pienākumus.

REFERENTES NOSTĀJA

Referente atbalsta vienotu principu ideju. Patiesi, infrastruktūras objekta bojājums vai 
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zaudējums vienā dalībvalstī var izraisīt negatīvas sekas citās valstīs un ietekmēt Eiropas 
ekonomiku kopumā. Jaunās tehnoloģijas (piem., internets) un tirgus liberalizācija (piem., 
elektrības un gāzes piegāde) nozīmē, ka atsevišķas infrastruktūras sastāvdaļas ir lielāka tīkla 
daļa. Šajā situācijā aizsardzības pasākumi ir tik stipri, cik stiprs ir to vājākais posms.

Ir jārīkojas kritiskās infrastruktūras neaizsargātības un ar to saistītā riska dēļ attiecīgo 
pakalpojumu nodrošināšanā. Lai neaizsargāto kritisko infrastruktūru un pakalpojumus efektīvi 
aizsargātu, nepieciešama saziņa, darba koordinācija un sadarbība valsts un Kopienas līmenī, 
iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās personas.

Turklāt pagātnes pieredze liecina, ka, ja notiek terora akts, ES valstu vadītāji aicinās iesniegt 
jaunus drošības priekšlikumus četrdesmit astoņu stundu laikā, tādējādi pavājinot iespējamo 
priekšlikumu kvalitāti. Vai pat sliktāk, tie ierosina nesamērīgus un nepārredzamus pasākumus, 
piemēram, aizliegumu ienest lidmašīnās šķidras vielas.

Tādēļ horizontālu noteikumu ieviešana ES līmenī, ņemot vērā sarežģītos procesus un 
pārrobežu mēroga kritisko infrastruktūru saskarnes, rada pamatotas bažas.

Tomēr tajā pašā laikā ir jāatzīst, ka ES ir jāatbalsta, nevis jādubulto dalībvalstu darbs. Ir 
jāpieņem augšupejoša pieeja, paturot prātā, ka valstu dienesti vislabāk zina, kas notiek to 
valstīs.

To paziņojusi, referente uzskata, ka Kopienas pieeja ir pamatojama vienīgi tad, ja ir cietušas 
vismaz trīs dalībvalstis vai vismaz divas dalībvalstis, neskaitot to, kurā ir kritiskā 
infrastruktūra.

Referente uzskata par svarīgu atgādināt, ka primāri un galīgi atbildīgas par kritisko 
infrastruktūru aizsardzību ir dalībvalstis un kritisko infrastruktūru īpašnieki/apsaimniekotāji.
Un tā kā privātajā sektorā ir īpaša pieredze, zināšanas un prasības attiecībā uz kritiskās 
infrastruktūras aizsardzību, ļoti svarīgi ir pilnībā iesaistīt privāto sektoru.

Turklāt referente vēlas uzsvērt, ka par katru cenu ir jāizvairās no dažādu tiesību aktu vai 
noteikumu dublēšanās vai pretrunām starp tiem. Tādējādi iespējamās turpmākajās kopējās 
novērtēšanas metodoloģijās, ja tiek uzskatīts par nepieciešamu, ir jāņem vērā esošās 
metodoloģijas. Daudzpusējie nozaru kritēriji tādējādi ir jāpamato uz esošajiem uz nozarēm 
balstītajiem aizsardzības pasākumiem, ņemot vērā atsevišķu kritisko infrastruktūras nozaru 
īpašības. Ja Kopienas mehānismi jau ir ieviesti, ir jāturpina tos izmantot. Un atbilstība vienam 
vai vairākiem esošajiem aizsardzības pasākumiem varētu atbilst prasībai pieņemt un 
atjaunināt apsaimniekotāju drošības plānu un/vai prasībai iecelt drošības sakaru virsnieku.
Visbeidzot - referente uzskata, ka administratīvais slogs, cik vien iespējams, ir jāsamazina, 
cita starpā, ievērojot „pilna apjoma apkalpošanas” principu.
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