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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om indkredsning og klassificering af europæisk kritisk 
infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den
(KOM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276 (CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0787),

– der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6–0053/2007),

– der henviser til Rådets konklusioner af 1.-2. december 2005 om principperne for et 
europæisk program til beskyttelse af kritisk infrastruktur,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi og Transport- og Turismeudvalget (A6-0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis 
Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Den 17. november 2005 vedtog 
Kommissionen en grønbog om et 
europæisk program for beskyttelse af 

(2) Den 17. november 2005 vedtog 
Kommissionen en grønbog om et 
europæisk program for beskyttelse af 
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kritisk infrastruktur, hvori der redegøres 
for de politiske muligheder for at fastlægge 
programmet og oprette et informations- og 
varslingsnetværk vedrørende kritisk 
infrastruktur (CIWIN). Reaktionerne på 
grønbogen viste tydeligt, at der er behov 
for på fællesskabsplan at etablere rammer
for beskyttelse af kritisk infrastruktur. Det 
blev erkendt, at der er behov for at øge 
mulighederne for at beskytte kritisk 
infrastruktur i EU og mindske kritisk 
infrastrukturs sårbarhed. Betydningen af 
subsidiaritetsprincippet og dialog med de 
berørte blev fremhævet.

kritisk infrastruktur, hvori der redegøres 
for de politiske muligheder for at fastlægge 
programmet og oprette et informations- og 
varslingsnetværk vedrørende kritisk 
infrastruktur (CIWIN). I reaktionerne på 
grønbogen understregedes den eventuelle 
merværdi ved fællesskabsrammer for 
beskyttelse af kritisk infrastruktur. Det blev 
erkendt, at der er behov for at øge 
mulighederne for at beskytte kritisk 
infrastruktur i EU og mindske kritisk 
infrastrukturs sårbarhed. Betydningen af de 
grundlæggende principper om 
subsidiaritet, proportionalitet og
komplementaritet samt dialog med de 
berørte blev fremhævet.

Begrundelse

Harmonerer bedre med virkeligheden.

Ændringsforslag 2
Betragtning 3

(3) I december 2005 opfordrede Rådet 
(retlige og indre anliggender) 
Kommissionen til at fremsætte forslag til et 
europæisk program for beskyttelse af 
kritisk infrastruktur (EPCIP-programmet) 
og besluttede, at det skulle omfatte alle 
former for farer, idet der dog skulle lægges 
særlig vægt på trusler som følge af 
terrorisme. Der skulle tages hensyn til 
menneskeskabte teknologiske katastrofer 
og naturkatastrofer i forbindelse med 
beskyttelsen af kritisk infrastruktur, men 
terrortruslen skulle have førsteprioritet. 
Hvis det i en sektor med kritisk 
infrastruktur konstateres, at 
beskyttelsesniveauet i forbindelse med en 
særlig stor trussel er tilstrækkeligt, bør de 
berørte parter koncentrere sig om andre 
trusler, som de stadig er sårbare over for.

(3) I december 2005 opfordrede Rådet 
(retlige og indre anliggender) 
Kommissionen til at fremsætte forslag til et 
europæisk program for beskyttelse af 
kritisk infrastruktur (EPCIP-programmet) 
og besluttede, at det skulle omfatte alle 
former for farer, idet der dog skulle lægges 
særlig vægt på trusler som følge af 
terrorisme. Der skulle tages hensyn til 
menneskeskabte teknologiske katastrofer 
og naturkatastrofer i forbindelse med 
beskyttelsen af kritisk infrastruktur, men 
terrortruslen skulle have førsteprioritet.

Begrundelse

Overflødigt.
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Ændringsforslag 3
Betragtning 4

(4) Hovedansvaret for at beskytte kritisk 
infrastruktur påhviler på nuværende 
tidspunkt medlemsstaterne og 
ejerne/operatørerne af kritisk infrastruktur. 
Dette bør ikke ændres.

(4) Det overordnede og endelige ansvar
for at beskytte kritisk infrastruktur påhviler 
medlemsstaterne og ejerne/operatørerne af 
kritisk infrastruktur. Eftersom nationale 
tjenester ved mest om, hvad der sker i 
deres lande, bør der anvendes en bottom-
up-strategi i forbindelse med europæisk 
kritisk infrastruktur.

Begrundelse

Det skal klart fremgå, at det overordnede og endelige ansvar påhviler medlemsstaterne. 
Fællesskabets strategi bør ikke overlappe medlemsstaternes arbejde.

Ændringsforslag 4
Betragtning 5

(5) Der findes et vist antal kritiske 
infrastrukturer i Fællesskabet, hvis 
afbrydelse eller ødelæggelse i væsentlig 
grad ville påvirke to eller flere 
medlemsstater, eller en anden 
medlemsstat end den, hvori den kritiske 
infrastruktur befinder sig. Det kan have 
konsekvenser på tværs af grænser og 
sektorer som følge af den gensidige 
afhængighed af indbyrdes forbundet 
infrastruktur. Disse former for europæisk 
kritisk infrastruktur bør indkredses og 
klassificeres ved hjælp af en fælles 
procedure. Det bør inden for fælles rammer 
vurderes, om der er behov for at forbedre 
beskyttelsen heraf. Bilaterale 
samarbejdsordninger mellem 
medlemsstaterne på området beskyttelse af 
kritisk infrastruktur udgør et veletableret 
og effektivt middel til at tage fat på 
problemer med kritisk infrastruktur, der går 
på tværs af grænserne. EPCIP-programmet 
bør bygge på et sådant samarbejde.

(5) Der findes et vist antal kritiske 
infrastrukturer i Fællesskabet, hvis 
afbrydelse eller ødelæggelse i væsentlig 
grad ville påvirke tre eller flere 
medlemsstater, eller mindst to andre 
medlemsstater end den, hvori den kritiske 
infrastruktur befinder sig. Det kan have 
konsekvenser på tværs af grænser og 
sektorer som følge af den gensidige 
afhængighed af indbyrdes forbundet 
infrastruktur. Disse former for europæisk 
kritisk infrastruktur bør indkredses og 
klassificeres ved hjælp af en fælles 
procedure. Det bør inden for fælles rammer 
vurderes, om der er behov for at forbedre 
beskyttelsen heraf. Bilaterale 
samarbejdsordninger mellem 
medlemsstaterne på området beskyttelse af 
kritisk infrastruktur udgør et veletableret 
og effektivt middel til at tage fat på 
problemer med kritisk infrastruktur, der går 
på tværs af grænserne. EPCIP-programmet 
bør bygge på et sådant samarbejde.
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Begrundelse

Det er berettiget med en europæisk strategi, hvis mindst tre medlemsstater eller mindst to 
andre medlemsstater end den, hvori den kritiske infrastruktur befinder sig, ville blive
påvirket.

Ændringsforslag 5
Betragtning 6

(6) Da de forskellige sektorer har særlig 
erfaring og ekspertise og særlige krav for 
så vidt angår beskyttelse af kritisk 
infrastruktur, bør der udvikles en 
fællesskabsstrategi for beskyttelse af 
kritisk infrastruktur, der skal gennemføres 
under hensyntagen til sektorernes 
karakteristika og eksisterende 
sektorbaserede foranstaltninger, herunder 
de allerede eksisterende på EU-plan, 
nationalt og regionalt plan, og når der 
allerede er indgået relevante aftaler mellem 
ejere/operatører af kritisk infrastruktur om 
gensidig bistand på tværs af grænserne. Da 
den private sektor spiller en meget 
betydelig rolle i forbindelse med tilsyn og 
risikostyring, planer for fortsættelse af 
driften og genetablering efter en katastrofe, 
er det nødvendigt, at Fællesskabets strategi 
er med til at fremme fuld inddragelse af 
den private sektor. Der er brug for at 
udarbejde en fælles liste over sektorer med 
kritisk infrastruktur for derved at lette 
gennemførelsen af den sektorbaserede 
strategi for beskyttelse af kritisk 
infrastruktur.

(6) Da de forskellige sektorer har særlig 
erfaring og ekspertise og særlige krav for 
så vidt angår beskyttelse af kritisk 
infrastruktur, bør der udvikles en 
fællesskabsstrategi for beskyttelse af 
kritisk infrastruktur, der skal gennemføres 
under hensyntagen til sektorernes 
karakteristika og eksisterende 
sektorbaserede foranstaltninger, herunder 
de allerede eksisterende på EU-plan, 
nationalt og regionalt plan, og når der 
allerede er indgået relevante aftaler mellem 
ejere/operatører af kritisk infrastruktur om 
gensidig bistand på tværs af grænserne. Da 
den private sektor spiller en meget 
betydelig rolle i forbindelse med tilsyn og 
risikostyring, planer for fortsættelse af 
driften og genetablering efter en katastrofe, 
bør Fællesskabets strategi sikre fuld 
inddragelse af den private sektor. Der er 
brug for at udarbejde en fælles liste over 
sektorer med kritisk infrastruktur for 
derved at lette gennemførelsen af den 
sektorbaserede strategi for beskyttelse af 
europæisk kritisk infrastruktur.

Begrundelse

Da de fleste kritiske infrastrukturer ejes og drives af private, bør EU's strategi inddrage den 
private sektor fuldt ud, bygge på eksisterende sektorbaserede beskyttelsesforanstaltninger og 
gennemføres under hensyntagen til sektorernes karakteristika.

Ændringsforslag 6
Betragtning 7

(7) Den enkelte ejer/operatør af europæisk (7) Den enkelte ejer/operatør af europæisk 
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kritisk infrastruktur bør udforme en 
sikkerhedsplan for operatører, hvori de 
kritiske aktiver indkredses, og de relevante 
sikkerhedsløsninger fastsættes. Der bør i 
sikkerhedsplanen for operatører tages 
hensyn til sårbarheds-, trussels- og 
risikovurderinger samt andre relevante 
oplysninger fra medlemsstaternes 
myndigheder.

kritisk infrastruktur bør udforme en 
sikkerhedsplan for operatører, hvori de 
kritiske aktiver indkredses, og de relevante 
sikkerhedsløsninger fastsættes. Der bør i 
sikkerhedsplanen for operatører tages 
hensyn til sårbarheds-, trussels- og 
risikovurderinger samt andre relevante 
oplysninger fra medlemsstaternes 
myndigheder. Kravet om at udforme og 
ajourføre en sikkerhedsplan for 
operatører bør kunne anses for opfyldt, 
hvis i forvejen eksisterende 
sektorbaserede 
beskyttelsesforanstaltninger allerede er 
truffet.

Begrundelse

Fællesskabets strategi bør bygge på eksisterende sektorbaserede beskyttelsesforanstaltninger 
og gennemføres under hensyntagen til sektorernes karakteristika. Modsigelser eller 
overlapninger bør for enhver pris undgås.

Ændringsforslag 7
Betragtning 8

(8) Hver ejer/operatør af europæisk kritisk 
infrastruktur bør udpege en 
sikkerhedsforbindelsesofficer for derved at 
lette samarbejdet og kommunikationen 
med de relevante nationale myndigheder 
for beskyttelse af kritisk infrastruktur.

(8) Hver ejer/operatør af europæisk kritisk 
infrastruktur bør udpege en 
sikkerhedsforbindelsesofficer for derved at 
lette samarbejdet og kommunikationen 
med de relevante nationale myndigheder 
for beskyttelse af kritisk infrastruktur. 
Kravet om at udpege en 
sikkerhedsforbindelsesofficer bør kunne 
anses for opfyldt, hvis i forvejen 
eksisterende sektorbaserede 
beskyttelsesforanstaltninger allerede er 
truffet.

Begrundelse

Fællesskabets strategi bør bygge på eksisterende sektorbaserede beskyttelsesforanstaltninger 
og gennemføres under hensyntagen til sektorernes karakteristika. Modsigelser eller 
overlapninger bør for enhver pris undgås.
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Ændringsforslag 8
Betragtning 11

(11) Kun fælles rammer kan skabe det 
nødvendige grundlag for en 
sammenhængende gennemførelse af 
foranstaltninger til beskyttelse af 
europæisk kritisk infrastruktur og klart 
fastslå alle relevante berørte parters 
ansvar. Ejere/operatører af europæisk 
kritisk infrastruktur bør have adgang til 
bedste praksis og de bedste metoder for så 
vidt angår beskyttelse af kritisk 
infrastruktur.

(11) Fælles rammer, der definerer alle 
relevante berørte parters ansvar, kan 
skabe det nødvendige grundlag for en 
sammenhængende gennemførelse af 
foranstaltninger til beskyttelse af 
europæisk kritisk infrastruktur. 
Ejere/operatører af europæisk kritisk 
infrastruktur bør have adgang til bedste 
praksis og de bedste metoder for så vidt 
angår beskyttelse af kritisk infrastruktur.

Begrundelse

Ordlyden i den oprindelige betragtning er for kategorisk.

Ændringsforslag 9
Betragtning 12

(12) En effektiv beskyttelse af kritisk 
infrastruktur kræver kommunikation, 
koordinering og samarbejde på nationalt 
plan og fællesskabsplan. Det opnås bedst 
gennem udnævnelse af kontaktpunkter for 
beskyttelse af kritisk infrastruktur i hver 
medlemsstat, som bør koordinere 
spørgsmål i forbindelse med denne 
beskyttelse internt, samt med andre 
medlemsstater og Kommissionen.

(12) En effektiv beskyttelse af europæisk 
kritisk infrastruktur kræver 
kommunikation, koordinering og
samarbejde på nationalt plan og 
fællesskabsplan. Det opnås bedst gennem 
udnævnelse af kontaktpunkter for 
beskyttelse af europæisk kritisk 
infrastruktur i hver medlemsstat, som bør 
koordinere spørgsmål i forbindelse med 
denne beskyttelse internt, samt med andre 
medlemsstater og Kommissionen.

Ændringsforslag 10
Betragtning 13

(13) For at udvikle aktiviteter i forbindelse 
med beskyttelse af kritisk infrastruktur på 
områder, der kræver en vis grad af 
fortrolighed, er det hensigtsmæssigt at 
sikre en sammenhængende og sikker 
udveksling af oplysninger inden for 
rammerne af dette direktiv. Visse 
oplysninger om beskyttelse af kritisk 
infrastruktur er af en sådan art, at 

(13) For at udvikle aktiviteter i forbindelse 
med beskyttelse af europæisk kritisk 
infrastruktur på områder, der kræver en vis 
grad af fortrolighed, er det hensigtsmæssigt
at sikre en sammenhængende og sikker 
udveksling af oplysninger inden for 
rammerne af dette direktiv. Visse 
oplysninger om beskyttelse af europæisk
kritisk infrastruktur er af en sådan art, at 
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offentliggørelsen af dem ville underminere 
beskyttelsen af offentlighedens interesser 
for så vidt angår den offentlige sikkerhed. 
Særlige data om kritisk infrastruktur, som 
kan anvendes til at planlægge og handle 
med henblik på at forårsage uacceptable 
følger for infrastrukturen, bør klassificeres, 
og der bør på både fællesskabs- og 
medlemsstatsplan kun gives adgang hertil, 
når der behov herfor.

offentliggørelsen af dem ville underminere 
beskyttelsen af offentlighedens interesser 
for så vidt angår den offentlige sikkerhed. 
Særlige data om kritisk infrastruktur, som 
kan anvendes til at planlægge og handle 
med henblik på at forårsage uacceptable 
følger for infrastrukturen, bør klassificeres, 
og der bør på både fællesskabs- og 
medlemsstatsplan kun gives adgang hertil, 
når der behov herfor.

Ændringsforslag 11
Betragtning 14

(14) Informationsdeling for så vidt angår 
kritisk infrastruktur bør ske i en atmosfære 
af tillid og sikkerhed. Informationsdeling 
kræver relationer, der bygger på tillid, 
således at virksomheder og organisationer 
ved, at deres følsomme oplysninger i 
tilstrækkelig grad beskyttes. For at 
fremme informationsdeling bør det være 
klart for erhvervslivet, at fordelene ved at 
fremlægge oplysninger vedrørende kritisk 
infrastruktur overskygger udgifterne for 
erhvervslivet og samfundet generelt. 
Informationsdeling om beskyttelse af 
kritisk infrastruktur bør derfor fremmes.

(14) Informationsdeling for så vidt angår 
europæisk kritisk infrastruktur bør ske i en 
atmosfære af tillid og sikkerhed. 
Informationsdeling kræver relationer, der 
bygger på tillid, således at virksomheder og 
organisationer ved, at deres følsomme 
oplysninger i tilstrækkelig grad beskyttes.

Begrundelse

Ordlyden er ikke velvalgt.

Ændringsforslag 12
Betragtning 15

(15) Dette direktiv supplerer de 
eksisterende sektorbaserede 
foranstaltninger på fællesskabsplan og i 
medlemsstaterne. De steder, hvor der 
allerede findes EU-mekanismer, bør disse 
fortsat anvendes og hjælpe med til at sikre 
en generel gennemførelse af dette direktiv.

(15) Dette direktiv supplerer de 
eksisterende sektorbaserede 
foranstaltninger på fællesskabsplan og i 
medlemsstaterne. De steder, hvor der 
allerede findes EU-mekanismer, bør disse 
fortsat anvendes og hjælpe med til at sikre 
en generel gennemførelse af dette direktiv. 
Overlapninger - eller modsigelser -
mellem forskellige retsakter eller 
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bestemmelser bør for enhver pris undgås.

Begrundelse

Den administrative byrde bør begrænses mest muligt.

Ændringsforslag 13
Betragtning 17

(17) Målet for dette direktiv, dvs. 
indførelsen af en procedure for 
indkredsning og klassificering af 
europæisk kritisk infrastruktur og en fælles 
fremgangsmåde til vurdering af behovene 
for at forbedre beskyttelsen af denne 
infrastruktur, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 
på grund af foranstaltningernes omfang 
bedre gennemføres på fællesskabsplan; 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(17) Målet for dette direktiv, dvs. 
indførelsen af en procedure for 
indkredsning og klassificering af 
europæisk kritisk infrastruktur og en fælles 
fremgangsmåde til vurdering af behovene 
for at forbedre beskyttelsen af denne 
infrastruktur, kan ikke altid i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne og kan 
derfor på grund af foranstaltningernes 
omfang bedre gennemføres på 
fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Begrundelse

Ordlyden i den oprindelige betragtning er ikke velvalgt.

Ændringsforslag 14
Artikel 2, litra b

b) "europæisk kritisk infrastruktur": kritisk 
infrastruktur, hvis afbrydelse eller 
ødelæggelse i væsentlig grad ville påvirke 
to eller flere medlemsstater, eller en enkelt 
medlemsstat, hvis den kritiske infrastruktur 
befinder sig i en anden medlemsstat; dette 
omfatter også virkningerne som følge af 
afhængighed på tværs af sektorerne af 
andre typer infrastruktur

b) "europæisk kritisk infrastruktur": kritisk 
infrastruktur, hvis afbrydelse eller 
ødelæggelse i væsentlig grad ville påvirke 
tre eller flere medlemsstater, eller mindst 
to medlemsstater, hvis den kritiske 
infrastruktur befinder sig i en anden 
medlemsstat; dette omfatter også 
virkningerne som følge af afhængighed på 
tværs af sektorerne af andre typer 
infrastruktur
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Begrundelse

Det er berettiget med en europæisk strategi, hvis mindst tre medlemsstater eller mindst to 
andre medlemsstater end den, hvori den kritiske infrastruktur befinder sig, ville blive 
påvirket.

Ændringsforslag 15
Artikel 3, stk. 1

1. De generelle og sektorbaserede kriterier, 
der skal anvendes til at indkredse 
europæisk kritisk infrastruktur, vedtages 
efter proceduren i artikel 11, stk. 3. De kan 
ændres efter proceduren i artikel 11, stk. 3.

1. De generelle og sektorbaserede kriterier, 
der skal anvendes til at indkredse 
europæisk kritisk infrastruktur, skal 
baseres på eksisterende 
beskyttelseskriterier og vedtages efter 
proceduren i artikel 11, stk. 3. De kan 
ændres efter proceduren i artikel 11, stk. 3.

De overordnede kriterier, der anvendes 
generelt på alle sektorer med kritisk 
infrastruktur, udvikles under hensyntagen 
til, hvor alvorlige følgerne af, at særlig 
infrastruktur afbrydes eller ødelægges, er. 
De vedtages senest [et år efter dette 
direktivs ikrafttræden].

De overordnede kriterier, der anvendes 
generelt på alle sektorer med europæisk 
kritisk infrastruktur, udvikles under 
hensyntagen til, hvor alvorlige følgerne af, 
at særlig infrastruktur afbrydes eller 
ødelægges, er. De vedtages senest [et år 
efter dette direktivs ikrafttræden].

De sektorbaserede kriterier fastsættes for 
prioriterede sektorer, men der tages hensyn 
til de særlige kendetegn for de enkelte 
sektorer med kritisk infrastruktur, og de 
relevante berørte parter inddrages, når det 
er hensigtsmæssigt. De vedtages for hver 
prioriteret sektor senest ét år efter 
klassificeringen som prioriteret sektor.

De sektorbaserede kriterier fastsættes for 
prioriterede sektorer og baseres på 
eksisterende sektorbaserede 
beskyttelsesforanstaltninger under hensyn 
til de særlige kendetegn for de enkelte 
sektorer med kritisk infrastruktur, og alle
relevante berørte parter inddrages, da disse 
sektorer har særlig erfaring og ekspertise 
og særlige behov for så vidt angår 
beskyttelse af deres kritiske infrastruktur. 
De vedtages for hver prioriteret sektor 
senest ét år efter klassificeringen som 
prioriteret sektor.

Hvis der allerede findes 
fællesskabsmekanismer, skal de fortsat 
anvendes. Overlapninger - eller 
modsigelser - mellem forskellige retsakter 
eller bestemmelser skal for enhver pris 
undgås.

Begrundelse

Fællesskabets strategi bør bygge på eksisterende sektorbaserede beskyttelsesforanstaltninger 
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og gennemføres under hensyntagen til sektorernes karakteristika. Modsigelser eller 
overlapninger bør for enhver pris undgås.

Ændringsforslag 16
Artikel 3, stk. 2, afsnit 1

Kommissionen indkredser hvert år blandt 
de sektorer, der er nævnt i bilag I, de 
prioriterede sektorer, der skal anvendes 
med henblik på at fastsætte de i stk. 1 
omhandlede kriterier.

Blandt de sektorer, der er nævnt i bilag I, 
indkredses hvert år efter proceduren i 
artikel 11, stk. 3, de prioriterede sektorer, 
der skal anvendes med henblik på at 
fastsætte de i stk. 1 omhandlede kriterier.

Begrundelse

Ekstra sikkerhedsforanstaltning.

Ændringsforslag 17
Artikel 3, stk. 3

3. Hver medlemsstat indkredser den 
kritiske infrastruktur, der er beliggende på 
dens område, og den kritiske infrastruktur 
uden for dens område, som kan påvirke 
den, og som opfylder de kriterier, der 
vedtaget i medfør af stk. 1 og 2.

3. Hver medlemsstat indkredser den 
eventuelle europæiske kritiske 
infrastruktur, der er beliggende på dens 
område, og den eventuelle europæiske
kritiske infrastruktur uden for dens område, 
som kan påvirke den, og som opfylder de 
kriterier, der vedtaget i medfør af stk. 1 og 
2.

Hver medlemsstat giver Kommissionen 
meddelelse om den således indkredsede 
infrastruktur senest ét år efter vedtagelsen 
af de relevante kriterier og derefter 
løbende.

Hver medlemsstat giver Kommissionen 
meddelelse om den således indkredsede 
eventuelle europæiske infrastruktur senest 
ét år efter vedtagelsen af de relevante 
kriterier og derefter løbende.

Ændringsforslag 18
Artikel 4, stk. 2, afsnit 1

Listen over kritisk infrastruktur, der er 
klassificeret som europæisk kritisk 
infrastruktur, vedtages efter proceduren i 
artikel 11, stk. 3.

Listen over kritisk infrastruktur, der er 
klassificeret som europæisk kritisk 
infrastruktur, vedtages af medlemsstaterne.

Begrundelse

Det overordnede og endelige ansvar påhviler medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 19
Artikel 5, stk. 1

1. Hver medlemsstat kræver, at 
ejerne/operatørerne af hver enkelt 
europæisk infrastruktur, der er beliggende 
på dens område, udformer og ajourfører en 
sikkerhedsplan for operatører og mindst 
hvert andet år gennemgår den.

1. Hver medlemsstat kræver, at 
ejerne/operatørerne af hver enkelt 
europæisk infrastruktur, der er beliggende 
på dens område, udformer og ajourfører en 
sikkerhedsplan for operatører og mindst 
hvert andet år gennemgår den. 

Efter proceduren i artikel 11, stk. 3, 
opstilles der en liste over eksisterende 
beskyttelsesforanstaltninger, som finder 
anvendelse i de specifikke sektorer, der er 
nævnt i bilag I. Kravet om at udforme og 
ajourføre en sikkerhedsplan for 
operatører anses for opfyldt, hvis en eller 
flere af de opregnede 
beskyttelsesforanstaltninger allerede er 
truffet.

Begrundelse

Modsigelser eller overlapninger mellem foranstaltninger bør for enhver pris undgås.

Ændringsforslag 20
Artikel 5, stk. 2, andet afsnit

Kommissionen, der handler i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 11, stk. 2, kan anse kravet om at 
udforme og ajourføre en sikkerhedsplan 
for operatører for at være opfyldt, hvis de 
foranstaltninger, der finder anvendelse på 
de specifikke sektorer, der er nævnt i 
bilag I, er truffet.

udgår

Begrundelse

Modsigelser eller overlapninger mellem foranstaltninger bør for enhver pris undgås.
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Ændringsforslag 21
Artikel 5, stk. 3

3. Ejeren/operatøren af europæisk kritisk 
infrastruktur forelægger en sikkerhedsplan 
for operatører for den relevante 
medlemsstats myndigheder inden ét år at 
regne fra klassificeringen af den kritiske 
infrastruktur som europæisk kritisk 
infrastruktur.

3. Ejeren/operatøren af europæisk kritisk 
infrastruktur forelægger en sikkerhedsplan 
for operatører for det relevante 
kontaktpunkt for beskyttelse af kritisk 
infrastruktur inden ét år at regne fra 
klassificeringen af den kritiske 
infrastruktur som europæisk kritisk 
infrastruktur.

Hvis der på grundlag af stk. 2 vedtages 
sektorspecifikke krav vedrørende 
sikkerhedsplanen for operatører, 
forelægges den ændrede sikkerhedsplan for 
den relevante medlemsstats myndigheder 
inden ét år at regne fra vedtagelsen af de 
sektorspecifikke krav.

Hvis der på grundlag af stk. 2 vedtages 
sektorspecifikke krav vedrørende 
sikkerhedsplanen for operatører, 
forelægges den ændrede sikkerhedsplan for 
det relevante kontaktpunkt for beskyttelse 
af kritisk infrastruktur inden ét år at regne 
fra vedtagelsen af de sektorspecifikke krav.

Begrundelse

One-stop-shop-princippet.

Ændringsforslag 22
Artikel 5, stk. 5

5. Kravet om at udforme en 
sikkerhedsplan for operatører anses for 
opfyldt, hvis Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 
2006 om bedre havnesikring overholdes.

udgår

Begrundelse

Ved blot at nævne én sektor, udelukker man andre. Se den foreslåede tilføjelse til stk. 1.

Ændringsforslag 23
Artikel 6, stk. 1

1. Hver medlemsstat kræver, at 
ejere/operatører af europæisk kritisk 
infrastruktur på deres område skal udpege 
en sikkerhedsforbindelsesofficer som 
kontaktpunkt i forbindelse med 
sikkerhedsmæssige spørgsmål mellem 
ejeren/operatøren af infrastrukturen og 

1. Hver medlemsstat kræver, at 
ejere/operatører af europæisk kritisk 
infrastruktur på deres område skal udpege 
en sikkerhedsforbindelsesofficer som 
kontaktpunkt i forbindelse med 
sikkerhedsmæssige spørgsmål mellem 
ejeren/operatøren af infrastrukturen og 
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medlemsstatens relevante myndigheder for 
beskyttelse af kritisk infrastruktur. 
Sikkerhedsforbindelsesofficeren udpeges 
inden ét år efter klassificeringen af kritisk 
infrastruktur som europæisk kritisk 
infrastruktur.

medlemsstatens kontaktpunkt for 
beskyttelse af kritisk infrastruktur. 
Sikkerhedsforbindelsesofficeren udpeges 
inden ét år efter klassificeringen af kritisk 
infrastruktur som europæisk kritisk 
infrastruktur. 

Efter proceduren i artikel 11, stk. 3, 
opstilles der en liste over eksisterende 
beskyttelsesforanstaltninger, som finder 
anvendelse i de specifikke sektorer, der er 
nævnt i bilag I. Kravet om at udpege en 
sikkerhedsforbindelsesofficer anses for 
opfyldt, hvis en eller flere af de opregnede 
beskyttelsesforanstaltninger allerede er 
truffet.

Begrundelse

Modsigelser eller overlapninger mellem foranstaltninger bør for enhver pris undgås.

Ændringsforslag 24
Artikel 6, stk. 2

2. Hver medlemsstat fremsender 
oplysninger om de indkredsede risici og 
trusler til deres 
sikkerhedsforbindelsesofficer for den 
pågældende europæiske kritiske 
infrastruktur.

2. Hver medlemsstat fremsender 
oplysninger om de indkredsede risici og 
trusler til deres 
sikkerhedsforbindelsesofficer for den 
pågældende europæiske kritiske 
infrastruktur via det nationale 
kontaktpunkt for beskyttelse af kritisk 
infrastruktur.

Begrundelse

One-stop-shop-princippet. Den administrative byrde bør begrænses mest muligt.

Ændringsforslag 25
Artikel 7, stk. 3

3. Kommissionen vurderer på sektorbasis, 
om der kræves specifikke 
beskyttelsesforanstaltninger for europæisk 
kritisk infrastruktur.

3. Efter proceduren i artikel 11, stk. 3, 
vurderes det på sektorbasis, om der kræves 
specifikke beskyttelsesforanstaltninger for 
europæisk kritisk infrastruktur.
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Begrundelse

Ekstra sikkerhedsforanstaltning.

Ændringsforslag 26
Artikel 7, stk. 4

4. Der kan udformes fælles metoder til 
gennemførelse af en sårbarheds-, trussels-
og risikovurdering af europæisk kritisk 
infrastruktur på sektorbasis efter 
proceduren i artikel 11, stk. 3.

4. Der kan om nødvendigt udformes fælles 
metoder til gennemførelse af en 
sårbarheds-, trussels- og risikovurdering af 
europæisk kritisk infrastruktur på 
sektorbasis efter proceduren i artikel 11, 
stk. 3. Sådanne fælles metoder skal 
udformes under hensyntagen til 
eksisterende metoder.

Begrundelse

Modsigelser eller overlapninger mellem foranstaltninger bør for enhver pris undgås.

Ændringsforslag 27
Artikel 10, stk. 2

2. En medlemsstat sikkerhedsgodkender på 
et passende niveau enhver person, der på 
dens vegne behandler fortrolige 
oplysninger i medfør af dette direktiv.

2. En medlemsstat sikkerhedsgodkender på 
det bedst mulige niveau enhver person, der 
på dens vegne behandler fortrolige 
oplysninger i medfør af dette direktiv.

Ændringsforslag 28
Artikel 10, stk. 3

3. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om beskyttelse af kritisk infrastruktur, der 
gives til medlemsstaterne eller 
Kommissionen, ikke anvendes til andre 
formål end beskyttelse af kritisk 
infrastruktur.

3. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om beskyttelse af europæisk kritisk 
infrastruktur, der gives til medlemsstaterne 
eller Kommissionen, ikke anvendes til 
andre formål end beskyttelse af europæisk 
kritisk infrastruktur.

Ændringsforslag 29
Artikel 12, stk. 1, afsnit 1

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
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for at efterkomme dette direktiv senest den 
31. december 2007. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

for at efterkomme dette direktiv senest den 
1. juli 2008. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Begrundelse

Mere realistisk.
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BEGRUNDELSE

Generel baggrund

På Det Europæiske Råds møde i juni 2004 blev Kommissionen anmodet om at udforme en 
overordnet strategi for beskyttelse af kritisk infrastruktur.

Kommissionen vedtog den 20. oktober 2004 en meddelelse om beskyttelse af kritisk 
infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme. Meddelelsen indeholder klare 
forslag til, hvordan EU kan forbedre forebyggelsen af, beredskabet i forbindelse med og 
reaktionen på terrorangreb, der påvirker kritisk infrastruktur.

Det Europæiske Råd gav i sine konklusioner af december 2004 vedrørende forebyggelse, 
beredskab og reaktion i forbindelse med terrorangreb og i EU's solidaritetsprogram om 
følgerne af terrortrusler og –angreb sin støtte til Kommissionens hensigt om at fremsætte et 
forslag til et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (EPCIP) og var enigt i, 
at Kommissionen skal oprette et informations- og varslingsnetværk vedrørende kritisk 
infrastruktur (CIWIN).

I november 2005 vedtog Kommissionen en grønbog om et europæisk program for beskyttelse 
af kritisk infrastruktur, hvori der redegøres for de politiske muligheder for Kommissionen for 
at fastlægge, hvad der udgør kritisk infrastruktur, og hvordan der kan oprettes et informations-
og varslingsnetværk vedrørende kritisk infrastruktur. 

I december 2005 opfordrede Rådet (retlige og indre anliggender) Kommissionen til inden juni 
2006 at fremsætte et forslag vedrørende beskyttelse af europæisk kritisk infrastruktur. 

I dette forslag til direktiv fremlægges de foranstaltninger, Kommissionen foreslår med hensyn 
til at indkredse og klassificere europæisk kritisk infrastruktur, og en vurdering af behovet for 
at beskytte den.

Retsgrundlaget for forslaget er artikel 308 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab. Der blev indhentet oplysninger fra alle relevante berørte parter.

Da der på nuværende tidspunkt ikke findes generelle bestemmelser på EU-plan om 
beskyttelse af kritisk infrastruktur, sigter Kommissionens forslag mod at fastsætte generelle 
rammer for indkredsning og klassificering af europæisk kritisk infrastruktur og for vurdering 
af behovet for at beskytte den. 

Ifølge Kommissionens forslag kan kun fælles rammer i form af et direktiv danne det 
nødvendige grundlag for en sammenhængende og ensartet gennemførelse af foranstaltninger 
til forbedring af beskyttelsen af europæisk kritisk infrastruktur og for en klar definition af alle 
relevante berørte parters respektive ansvar. Ikkebindende, frivillige foranstaltninger vil være 
fleksible, men ikke danne det nødvendige stabile grundlag, da de ikke med tilstrækkelig 
tydelighed vil angive, hvem der gør hvad, og de vil heller ikke tydeliggøre, hvilke rettigheder 
og forpligtelser de involverede aktører i europæisk kritisk infrastruktur har.
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Ordførerens holdning

Ordføreren støtter tanken om fælles rammer. Beskadigelse eller tab af et stykke infrastruktur i 
en medlemsstat kan nemlig få negative konsekvenser for mange andre medlemsstater og for 
europæisk økonomi som helhed. Ny teknologi (f.eks. internettet) og liberaliseringen af 
markedet (f.eks. el- og gasforsyningen) medfører, at megen infrastruktur indgår som en del af 
et større net. I en sådan situation er beskyttelsesforanstaltningerne kun så stærke som det 
svageste led.

Det er nødvendigt at gøre kritiske infrastrukturer og de tjenester, de leverer, mindre sårbare. 
En effektiv beskyttelse af sårbare kritiske infrastrukturer og tjenester kræver kommunikation, 
koordinering og samarbejde på nationalt plan og EU-plan mellem alle berørte parter. 

Vi ved endvidere fra tidligere erfaring, at hvis der sker et terrorangreb, vil EU's stats- og 
regeringschefer kræve nye sikkerhedsmæssige forslag inden for 48 timer, hvilket vil gå ud 
over de eventuelle forslags kvalitet. Eller også forlanger de foranstaltninger, der er
uforholdsmæssige og uigennemsigtige som f.eks. restriktionerne for transport af væsker i fly, 
hvilket er endnu værre.

Der er derfor god grund til at fastsætte generelle EU-bestemmelser, hvori der tages hensyn til 
de komplekse processer og grænseflader, der findes mellem kritiske infrastrukturer, som har 
en tværnational dimension.

Det bør dog samtidig erkendes, at EU skal støtte og ikke overlappe medlemsstaternes arbejde. 
Der er brug for en bottom-up-strategi, eftersom de nationale tjenester ved mest om, hvad der 
sker i deres lande.

Ordføreren mener imidlertid kun, at der er behov for en europæisk strategi, hvis mindst tre 
medlemsstater eller mindst to andre medlemsstater end den, hvori den kritiske infrastruktur 
befinder sig, ville blive påvirket. 

Det er efter hendes opfattelse vigtigt at påpege, at det overordnede og endelige ansvar for 
beskyttelse af kritisk infrastruktur påhviler medlemsstaterne og ejerne/operatørerne af kritisk 
infrastruktur. Og da den private sektor har særlig erfaring og ekspertise og særlige behov for 
så vidt angår beskyttelse af sin kritiske infrastruktur, er det tvingende nødvendigt at involvere 
den private sektor fuldt og helt.

Ordføreren vil desuden pointere, at overlapning - eller modsigelse - mellem forskellige 
retsakter eller bestemmelser for enhver pris bør undgås. Hvis det synes nødvendigt at 
fastlægge fremtidige fælles vurderingsmetoder, skal det derfor ske på grundlag af eksisterende 
metoder. De generelle og sektorbaserede kriterier skal således bygge på eksisterende 
sektorbaserede beskyttelsesforanstaltninger og gennemføres under hensyntagen til de enkelte 
kritiske infrastruktursektorers karakteristika. Hvis der allerede findes fællesskabsmekanismer, 
bør de fortsat anvendes. Og hvis en eller flere af de i forvejen eksisterende 
beskyttelsesforanstaltninger allerede er truffet, kan kravet om at udforme og ajourføre en 
sikkerhedsplan for operatører, og/eller kravet om, at der udpeges en 
sikkerhedsforbindelsesofficer, anses for at være opfyldt.

Endelig mener ordføreren, at den administrative byrde bør begrænses mest muligt, bl.a. ved at 
overholde "one-stop-shop"-princippet.


