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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä niiden suojaamisen parantamistarpeen 
arvioimisesta
(KOM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0787),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C6-0053/2007),

– ottaa huomioon neuvoston 1.–2. joulukuuta 2005 esittämät päätelmät elintärkeitä 
infrastruktuureja koskevasta unionin ohjelmasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä 
liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen 
neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä 
sanamuodosta;

5. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Marraskuun 17 päivänä 2005 komissio 
hyväksyi vihreän kirjan Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamisohjelmasta. Siinä esitetään eri 
vaihtoehtoja suojaamisohjelman ja 
elintärkeiden infrastruktuurien 
varoitusjärjestelmän (Critical Infrastructure 
Warning Information Network, CIWIN) 
toteuttamista varten. Vihreän kirjan 
perusteella saadusta palautteesta käy 
selkeästi ilmi, että elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista varten on 
tarpeen perustaa yhteisön kehys. 
Kommenttien mukaan on syytä parantaa 
elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamisvalmiutta Euroopassa ja vähentää 
niiden haavoittuvuutta. Lisäksi 
kommenteissa korostetaan 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen ja
sidosryhmien kanssa käytävän 
vuoropuhelun merkitystä.

(2) Marraskuun 17 päivänä 2005 komissio 
hyväksyi vihreän kirjan Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamisohjelmasta. Siinä esitetään eri 
vaihtoehtoja suojaamisohjelman ja 
elintärkeiden infrastruktuurien 
varoitusjärjestelmän (Critical Infrastructure 
Warning Information Network, CIWIN) 
toteuttamista varten. Vihreä kirja korosti 
mahdollista lisäarvoa, jota saadaan 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista 
varten perustettavalla yhteisön kehyksellä. 
Kommenttien mukaan on syytä parantaa 
elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamisvalmiutta Euroopassa ja vähentää 
niiden haavoittuvuutta. Lisäksi 
kommenteissa korostetaan keskeisten 
periaatteiden, kuten toissijaisuuden, 
suhteellisuuden ja täydentävyyden samoin 
kuin sidosryhmien kanssa käytävän 
vuoropuhelun merkitystä

Perustelu

Vastaa paremmin todellisuutta.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Joulukuussa 2005 kokoontunut oikeus-
ja sisäasioiden neuvosto kehotti komissiota 
laatimaan ehdotuksen elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevaksi 
EU:n ohjelmaksi. Neuvosto päätti, että 
vaikka ohjelman avulla olisi pyrittävä 
suojautumaan kaikkia uhkatekijöitä 
vastaan, ensisijaisena uhkatekijänä 
pidettäisiin kuitenkin terrorismia. Tämän 

(3) Joulukuussa 2005 kokoontunut oikeus-
ja sisäasioiden neuvosto kehotti komissiota 
laatimaan ehdotuksen elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevaksi 
EU:n ohjelmaksi. Neuvosto päätti, että 
vaikka ohjelman avulla olisi pyrittävä 
suojautumaan kaikkia uhkatekijöitä 
vastaan, ensisijaisena uhkatekijänä 
pidettäisiin kuitenkin terrorismia. Tämän 
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lähtökohdan mukaan elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisessa tulisi ottaa 
huomioon sekä ihmisen aiheuttamat että 
teknologiset uhkatekijät ja 
luonnononnettomuudet, mutta terrorismia 
tulisi pitää ensisijaisena uhkatekijänä. Jos 
jotakin erityisen suurta uhkaa koskevien 
suojaamistoimien katsotaan olevan 
jollakin elintärkeiden infrastruktuurien 
alalla riittävällä tasolla, sidosryhmien 
olisi keskityttävä torjumaan muita 
uhkatekijöitä, jotka voivat edelleen 
vahingoittaa kyseistä infrastruktuuria.

lähtökohdan mukaan elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisessa tulisi ottaa 
huomioon sekä ihmisen aiheuttamat että 
teknologiset uhkatekijät ja 
luonnononnettomuudet, mutta terrorismia 
tulisi pitää ensisijaisena uhkatekijänä.

Perustelu

Tarpeeton.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Ensisijainen vastuu elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisesta kuuluu 
nykyään jäsenvaltioille ja elintärkeiden 
infrastruktuurien omistajille/ylläpitäjille. 
Tätä tilannetta ei pitäisi muuttaa.

(4) Ensisijainen ja viime käden vastuu 
elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamisesta kuuluu nykyään 
jäsenvaltioille ja elintärkeiden 
infrastruktuurien omistajille/ylläpitäjille. 
Koska kansalliset yksiköt tietävät 
parhaiten, mitä niiden kotimaissa 
tapahtuu, Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien suhteen olisi 
noudatettava alhaalta ylös -menettelyä.

Perustelu

On käytävä selväksi, että ensisijainen ja viime käden vastuu kuuluu jäsenvaltioille. Yhteisön 
toimien ei pitäisi aiheuttaa kaksinkertaisuutta jäsenvaltioiden toimiin nähden.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Yhteisössä on tiettyjä elintärkeitä 
infrastruktuureja, joiden vahingoittuminen 
tai tuhoutuminen vaikuttaisi kahteen tai 
useampaan jäsenvaltioon tai johonkin
toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, jossa 
kyseinen infrastruktuuri sijaitsee. Tähän 

(5) Yhteisössä on tiettyjä elintärkeitä 
infrastruktuureja, joiden vahingoittuminen 
tai tuhoutuminen vaikuttaisi kolmeen tai 
useampaan jäsenvaltioon tai ainakin 
kahteen muuhun jäsenvaltioon kuin 
siihen, jossa kyseinen infrastruktuuri 
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saattaa liittyä valtioiden rajat ylittäviä 
seurauksia, jotka johtuvat toisiinsa 
liitettyjen, eri alojen infrastruktuurien 
keskinäisestä riippuvuudesta. Tällaiset 
Euroopan elintärkeät infrastruktuurit olisi 
määritettävä ja nimettävä yhteisellä 
menettelyllä. Myös tarvetta parantaa 
tällaisten elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamista olisi arvioitava yhteiseltä 
pohjalta. Elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamista koskevat jäsenvaltioiden 
kahdenväliset yhteistyöjärjestelyt ovat 
vakiintunut ja tehokas keino vaikuttaa 
valtioiden rajat ylittäviin elintärkeisiin 
infrastruktuureihin. Elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevan 
EU:n ohjelman tulisi perustua tällaiseen 
yhteistyöhön.

sijaitsee. Tähän saattaa liittyä valtioiden 
rajat ylittäviä seurauksia, jotka johtuvat 
toisiinsa liitettyjen, eri alojen 
infrastruktuurien keskinäisestä 
riippuvuudesta. Tällaiset Euroopan 
elintärkeät infrastruktuurit olisi 
määritettävä ja nimettävä yhteisellä 
menettelyllä. Myös tarvetta parantaa 
tällaisten Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista olisi 
arvioitava yhteiseltä pohjalta. Elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevat 
jäsenvaltioiden kahdenväliset 
yhteistyöjärjestelyt ovat vakiintunut ja 
tehokas keino vaikuttaa valtioiden rajat 
ylittäviin elintärkeisiin infrastruktuureihin. 
Elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista 
koskevan EU:n ohjelman tulisi perustua 
tällaiseen yhteistyöhön.

Perustelu

Euroopan tason menettely on perusteltu, jos vaikutus kohdistuisi ainakin kahteen muuhun 
jäsenvaltioon kuin siihen, jossa elintärkeä infrastruktuuri sijaitsee.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Eri toimialoilla on kertynyt erityistä 
kokemusta ja asiantuntemusta elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisesta, ja ne 
asettavat myös omat vaatimuksensa tälle 
toiminnalle. Siksi elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevan 
yhteisön menettelyn suunnittelussa ja 
toteutuksessa olisi otettava huomioon eri 
alojen erityisominaisuudet. Menettelyn 
tulisi perustua EU:n tasolla sekä 
kansallisella ja alueellisella tasolla jo 
toteutettaviin eri alojen toimenpiteisiin, ja 
tarvittaessa myös elintärkeiden 
infrastruktuurien omistajien/ylläpitäjien 
välillä jo tehtyihin valtioiden rajat ylittäviin 
keskinäisiin avustussopimuksiin. Koska 
yksityisellä sektorilla on erittäin merkittävä 
vastuu riskien valvonnasta ja hallinnasta, 
liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelusta ja 

(6) Eri toimialoilla on kertynyt erityistä 
kokemusta ja asiantuntemusta elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisesta, ja ne 
asettavat myös omat vaatimuksensa tälle 
toiminnalle. Siksi elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevan 
yhteisön menettelyn suunnittelussa ja 
toteutuksessa olisi otettava huomioon eri 
alojen erityisominaisuudet. Menettelyn 
tulisi perustua EU:n tasolla sekä 
kansallisella ja alueellisella tasolla jo 
toteutettaviin eri alojen toimenpiteisiin, ja 
tarvittaessa myös elintärkeiden 
infrastruktuurien omistajien/ylläpitäjien 
välillä jo tehtyihin valtioiden rajat ylittäviin 
keskinäisiin avustussopimuksiin. Koska 
yksityisellä sektorilla on erittäin merkittävä 
vastuu riskien valvonnasta ja hallinnasta, 
liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelusta ja 
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katastrofin jälkeisistä elpymistoimista, 
yhteisön menettelyjen on kannustettava 
yksityistä sektoria osallistumaan 
toimintaan täysipainoisesti. Elintärkeistä
infrastruktuurialoista on laadittava yhteinen 
luettelo, koska näin voidaan helpottaa 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista 
koskevan alakohtaisen toimintamallin 
toteuttamista.

katastrofin jälkeisistä elpymistoimista, 
yhteisön menettelyjen tulisi taata 
yksityisen sektorin täysipainoinen 
osallistuminen toimintaan. Euroopan 
elintärkeistä infrastruktuurialoista on 
laadittava yhteinen luettelo, koska näin 
voidaan helpottaa elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevan 
alakohtaisen toimintamallin toteuttamista.

Perustelu

Koska keskeisen infrastruktuurin omistajat ja ylläpitäjät ovat yksityisiä, yksityissektori pitäisi 
ottaa täysin huomioon EU:n toimissa ja toimet tulisi perustaa olemassa oleviin alakohtaisiin 
suojatoimiin eri alojen erityispiirteet huomioon ottaen.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Jokaisen Euroopan elintärkeän 
infrastruktuurin omistajan/ylläpitäjän olisi 
laadittava turvallisuussuunnitelma, jossa 
määritetään elintärkeät omaisuuserät ja 
esitetään niiden suojaamiseksi tarvittavat 
turvallisuusratkaisut. 
Turvallisuussuunnitelmassa olisi otettava 
huomioon infrastruktuurin haavoittuvuus, 
uhkien ja riskien arviointi sekä muut 
jäsenvaltioiden viranomaisten toimittamat 
asiaa koskevat tiedot.

(7) Jokaisen Euroopan elintärkeän 
infrastruktuurin omistajan/ylläpitäjän olisi 
laadittava turvallisuussuunnitelma, jossa 
määritetään elintärkeät omaisuuserät ja 
esitetään niiden suojaamiseksi tarvittavat 
turvallisuusratkaisut. 
Turvallisuussuunnitelmassa olisi otettava 
huomioon infrastruktuurin haavoittuvuus, 
uhkien ja riskien arviointi sekä muut 
jäsenvaltioiden viranomaisten toimittamat 
asiaa koskevat tiedot. Olemassa olevien 
alakohtaisten suojatoimien 
noudattaminen voisi täyttää vaatimuksen, 
joka koskee turvallisuussuunnitelman 
laatimista ja päivittämistä.

Perustelu

Yhteisön toimien tulisi perustua olemassa oleviin alakohtaisiin suojatoimiin eri alojen 
erityispiirteet huomioon ottaen. Ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä on pyrittävä 
välttämään kaikin keinoin.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Jokaisen Euroopan elintärkeän 
infrastruktuurin omistajan/ylläpitäjän olisi 

(8) Jokaisen Euroopan elintärkeän 
infrastruktuurin omistajan/ylläpitäjän olisi 
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nimettävä turvallisuusyhteyshenkilö, jotta 
voidaan helpottaa yhteistyötä ja 
tietojenvaihtoa elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisesta vastaavien 
kansallisten viranomaisten kanssa.

nimettävä turvallisuusyhteyshenkilö, jotta 
voidaan helpottaa yhteistyötä ja 
tietojenvaihtoa elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisesta vastaavien 
kansallisten viranomaisten kanssa. 
Olemassa olevien alakohtaisten 
suojatoimien noudattaminen voisi täyttää 
vaatimuksen, joka koskee
turvallisuusyhteyshenkilön nimittämistä.

Perustelu

Yhteisön toimien tulisi perustua olemassa oleviin alakohtaisiin suojatoimiin eri alojen 
erityispiirteet huomioon ottaen. Ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä on pyrittävä 
välttämään kaikin keinoin.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamistoimenpiteiden 
johdonmukainen toteuttaminen ja 
kaikkien sidosryhmien vastuualueiden 
selkeä määritteleminen edellyttävät 
yhteistä toimintakehystä. Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien 
omistajilla/ylläpitäjillä tulisi olla 
mahdollisuus tutustua elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskeviin 
parhaisiin käytänteisiin ja menetelmiin.

(11) Kaikkien sidosryhmien 
vastuualueiden määrittämisen avulla 
yhteinen toimintakehys voi antaa yhteisen 
pohjan Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamistoimenpiteiden 
johdonmukaiselle toteuttamiselle. 
Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
omistajilla/ylläpitäjillä tulisi olla 
mahdollisuus tutustua elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskeviin 
parhaisiin käytänteisiin ja menetelmiin.

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto on liian voimakas.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Elintärkeiden infrastruktuurien 
tehokas suojaaminen edellyttää 
tietojenvaihtoa, koordinointia ja yhteistyötä 
sekä kansallisella että yhteisön tasolla. 
Tämä tavoite voidaan saavuttaa parhaiten 
nimeämällä kussakin jäsenvaltiossa 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisen 
yhteyspiste, joka koordinoi tähän liittyviä 

(12) Elintärkeiden Euroopan 
infrastruktuurien tehokas suojaaminen 
edellyttää tietojenvaihtoa, koordinointia ja 
yhteistyötä sekä kansallisella että yhteisön 
tasolla. Tämä tavoite voidaan saavuttaa 
parhaiten nimeämällä kussakin 
jäsenvaltiossa Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisen yhteyspiste, 
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kysymyksiä kansallisella tasolla sekä 
muiden jäsenvaltioiden ja komission 
kanssa.

joka koordinoi tähän liittyviä kysymyksiä 
kansallisella tasolla sekä muiden 
jäsenvaltioiden ja komission kanssa.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Jotta elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamiseen liittyviä toimia voidaan 
suunnitella luottamuksellisuutta 
edellyttävillä aloilla, olisi varmistettava,
että tietoja voidaan vaihtaa tämän 
direktiivin puitteissa johdonmukaisesti ja 
turvallisesti. Tietyt elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamiseen liittyvät 
tiedot ovat luonteeltaan sellaisia, että 
niiden julkistaminen veisi pohjan yleiseen 
turvallisuuteen liittyvän yleisen edun 
suojaamiselta. Koska yksityiskohtaisia 
tietoja jostakin elintärkeän infrastruktuurin 
omaisuuserästä voidaan käyttää hyväksi 
sellaisten toimien suunnittelussa ja 
toteuttamisessa, joiden tarkoituksena on 
aiheuttaa infrastruktuurijärjestelmien 
toiminnalle kestämättömiä seurauksia, 
tällaiset tiedot olisi luokiteltava salaisiksi, 
niin että tietoihin voisivat tutustua sekä 
yhteisön että jäsenvaltioiden tasolla 
ainoastaan ne, jotka niitä todella 
tarvitsevat.

(13) Jotta Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamiseen liittyviä 
toimia voidaan suunnitella 
luottamuksellisuutta edellyttävillä aloilla,
olisi varmistettava, että tietoja voidaan 
vaihtaa tämän direktiivin puitteissa 
johdonmukaisesti ja turvallisesti. Tietyt 
Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamiseen liittyvät tiedot ovat 
luonteeltaan sellaisia, että niiden 
julkistaminen veisi pohjan yleiseen 
turvallisuuteen liittyvän yleisen edun 
suojaamiselta. Koska yksityiskohtaisia 
tietoja jostakin elintärkeän infrastruktuurin 
omaisuuserästä voidaan käyttää hyväksi 
sellaisten toimien suunnittelussa ja 
toteuttamisessa, joiden tarkoituksena on 
aiheuttaa infrastruktuurijärjestelmien 
toiminnalle kestämättömiä seurauksia, 
tällaiset tiedot olisi luokiteltava salaisiksi, 
niin että tietoihin voisivat tutustua sekä 
yhteisön että jäsenvaltioiden tasolla 
ainoastaan ne, jotka niitä todella 
tarvitsevat.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Elintärkeitä infrastruktuureja 
koskevan tietojenvaihdon tulisi tapahtua 
luottamuksellisesti ja suojatussa 
ympäristössä. Tietojen jakaminen 
edellyttää luottamuksellisia suhteita, jotta 
yritykset ja organisaatiot voivat olla 
varmoja siitä, että niiden arkaluonteiset 
tiedot suojataan riittävän hyvin. 
Teollisuuden toimijoita tulisi kannustaa 
jakamaan elintärkeitä infrastruktuureja 

(14) Elintärkeitä Euroopan 
infrastruktuureja koskevan tietojenvaihdon 
tulisi tapahtua luottamuksellisesti ja 
suojatussa ympäristössä. Tietojen 
jakaminen edellyttää luottamuksellisia 
suhteita, jotta yritykset ja organisaatiot 
voivat olla varmoja siitä, että niiden 
arkaluonteiset tiedot suojataan riittävän 
hyvin.
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koskevia tietoja korostamalla, että 
tietojenvaihdosta koituva hyöty on 
teollisuuden ja koko yhteiskunnan 
kannalta tärkeämpää kuin siitä 
aiheutuvat kustannukset. Elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamiseen liittyvää 
tietojenvaihtoa olisi näin ollen pyrittävä 
edistämään.

Perustelu

Ei tarpeen.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Tällä direktiivillä täydennetään 
yhteisössä ja jäsenvaltioissa voimassa 
olevia alakohtaisia toimenpiteitä. Jos 
käytössä on jo yhteisön mekanismeja, 
niiden käyttöä olisi jatkettava, sillä ne 
edistävät osaltaan tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa.

(15) Tällä direktiivillä täydennetään 
yhteisössä ja jäsenvaltioissa voimassa 
olevia alakohtaisia toimenpiteitä. Jos 
käytössä on jo yhteisön mekanismeja, 
niiden käyttöä olisi jatkettava, sillä ne 
edistävät osaltaan tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa. Eri säännösten tai 
määräysten päällekkäisyyttä tai ristiriitoja 
on vältettävä kaikin mahdollisin keinoin.

Perustelu

Hallinnollisen taakan pitäisi olla mahdollisimman vähäinen.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Tämän direktiivin tavoitteita, eli 
menettelyn laatimista Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien 
määrittämistä ja nimeämistä varten sekä 
yhteisen lähestymistavan määrittelyä 
tällaisten infrastruktuurien suojaamisen 
parantamistarpeiden arviointia varten, ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan 
toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 

(17) Tämän direktiivin tavoitteita, eli 
menettelyn laatimista Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien 
määrittämistä ja nimeämistä varten sekä 
yhteisen lähestymistavan määrittelyä 
tällaisten infrastruktuurien suojaamisen 
parantamistarpeiden arviointia varten, ei 
voida kaikissa tapauksissa riittävällä 
tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, 
vaan ne voidaan toiminnan laajuuden 
vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön 
tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 
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vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Perustelu

Alkuperäisen johdanto-osan kappaleen sanamuoto on liian voimakas.

Tarkistus 14
2 artiklan b alakohta

b) ’Euroopan elintärkeällä 
infrastruktuurilla’ sellaisia elintärkeitä 
infrastruktuureja, joiden vahingoittuminen 
tai tuhoutuminen aiheuttaisi huomattavia 
seurauksia kahdessa tai useammassa 
jäsenvaltiossa tai vain yhdessä
jäsenvaltiossa siinä tapauksessa, että 
kyseinen infrastruktuuri sijaitsee toisessa 
jäsenvaltiossa. Tällaiset seuraukset voivat 
johtua myös siitä, että toimialat ovat 
riippuvaisia muiden toimialojen 
infrastruktuureista;

b) ’Euroopan elintärkeällä 
infrastruktuurilla’ sellaisia elintärkeitä 
infrastruktuureja, joiden vahingoittuminen 
tai tuhoutuminen aiheuttaisi huomattavia 
seurauksia kolmessa tai useammassa 
jäsenvaltiossa tai ainakin kahdessa 
jäsenvaltiossa siinä tapauksessa, että 
kyseinen infrastruktuuri sijaitsee toisessa 
jäsenvaltiossa. Tällaiset seuraukset voivat 
johtua myös siitä, että toimialat ovat 
riippuvaisia muiden toimialojen 
infrastruktuureista;

Perustelu

Euroopan tason menettely on perusteltu, jos vaikutus kohdistuisi ainakin kahteen muuhun 
jäsenvaltioon kuin siihen, jossa elintärkeä infrastruktuuri sijaitsee.

Tarkistus 15
3 artiklan 1 kohta

1. Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
määrittämisessä tarvittavat horisontaaliset 
ja alakohtaiset kriteerit hyväksytään 
11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla 
menettelyllä. Kriteerejä voidaan muuttaa 
11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla 
menettelyllä.

1. Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
määrittämisessä tarvittavat horisontaaliset 
ja alakohtaiset kriteerit perustetaan jo 
käytössä oleviin suojelukriteereihin ja
hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla menettelyllä. Kriteerejä 
voidaan muuttaa 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla menettelyllä.

Horisontaaliset kriteerit, joita sovelletaan 
kaikkiin eri alojen elintärkeisiin 
infrastruktuureihin, laaditaan tietyn 

Horisontaaliset kriteerit, joita sovelletaan 
kaikkiin eri alojen Euroopan elintärkeisiin 
infrastruktuureihin, laaditaan tietyn 
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infrastruktuurin vahingoittumisen tai 
tuhoutumisen seurausten vakavuuden 
perusteella. Kriteerit hyväksytään 
viimeistään [vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta].

infrastruktuurin vahingoittumisen tai 
tuhoutumisen seurausten vakavuuden 
perusteella. Kriteerit hyväksytään 
viimeistään [vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta].

Painopistealoja varten laaditaan 
alakohtaiset kriteerit eri alojen 
elintärkeiden infrastruktuurien 
ominaispiirteiden ja tarvittaessa
sidosryhmien kuulemisen perusteella. 
Alakohtaiset kriteerit hyväksytään erikseen 
kutakin painopistealaa varten viimeistään 
vuoden kuluttua siitä kun kyseinen ala on 
nimetty painopistealaksi.

Painopistealoja varten laaditaan 
alakohtaiset kriteerit eri alojen 
elintärkeiden infrastruktuurien 
ominaispiirteiden ja kaikkien sidosryhmien 
kuulemisen perusteella ja ottaen 
huomioon eri aloilla jo käytössä olevat 
suojaamistoimet, koska eri toimialoilla on 
kertynyt erityistä kokemusta ja 
asiantuntemusta omien elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisesta.
Alakohtaiset kriteerit hyväksytään erikseen 
kutakin painopistealaa varten viimeistään 
vuoden kuluttua siitä kun kyseinen ala on 
nimetty painopistealaksi.
Jos käytössä on jo yhteisön mekanismeja, 
niiden käyttöä on jatkettava. Eri 
säännösten tai määräysten 
päällekkäisyyttä tai ristiriitoja on 
vältettävä kaikin mahdollisin keinoin.

Perustelu

Yhteisön toimien tulisi perustua olemassa oleviin alakohtaisiin suojatoimiin eri alojen 
erityispiirteet huomioon ottaen. Ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä on pyrittävä 
välttämään kaikin keinoin.

Tarkistus 16
3 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Komissio valitsee liitteessä I olevan 
luettelon perusteella kerran vuodessa 
painopistealat, joita varten 1 kohdassa 
tarkoitetut alakohtaiset kriteerit laaditaan.

2. Liitteessä I olevan luettelon perusteella
valitaan kerran vuodessa 11 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen painopistealat, joita varten 
1 kohdassa tarkoitetut alakohtaiset kriteerit 
laaditaan.

Perustelu

Tuo lisäturvaa.
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Tarkistus 17
3 artiklan 3 kohta

3. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä 
sellaiset joko sen alueella tai sen 
ulkopuolella sijaitsevat elintärkeät 
infrastruktuurit, jotka voivat aiheuttaa 
seurauksia sen alueella ja jotka täyttävät 
1 ja 2 kohdassa säädetyt kriteerit.

3. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä 
sellaiset joko sen alueella tai sen 
ulkopuolella sijaitsevat mahdolliset 
elintärkeät Euroopan infrastruktuurit, jotka 
voivat aiheuttaa seurauksia sen alueella ja 
jotka täyttävät 1 ja 2 kohdassa säädetyt 
kriteerit.

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle tiedot tällä tavoin määritetyistä 
elintärkeistä infrastruktuureista viimeistään 
vuoden kuluttua määrittämisessä 
käytettävien kriteerien hyväksymisestä ja 
sen jälkeen jatkuvasti.

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle tiedot tällä tavoin määritetyistä 
mahdollisista elintärkeistä Euroopan 
infrastruktuureista viimeistään vuoden 
kuluttua määrittämisessä käytettävien 
kriteerien hyväksymisestä ja sen jälkeen 
jatkuvasti.

Tarkistus 18
4 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Luettelo Euroopan elintärkeistä 
infrastruktuureista hyväksytään 11 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetulla menettelyllä.

2. Jäsenvaltiot hyväksyvät luettelon 
Euroopan elintärkeistä infrastruktuureista 
11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla 
menettelyllä.

Perustelu

Vastuu on ensisijaisesti ja viime kädessä jäsenvaltioilla.

Tarkistus 19
5 artiklan 1 kohta

1. Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, 
että jokainen sen alueella sijaitsevan 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
omistaja/ylläpitäjä laatii 
turvallisuussuunnitelman ja pitää sen ajan 
tasalla sekä tarkistaa sen vähintään kahden 
vuoden välein.

1. Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, 
että jokainen sen alueella sijaitsevan 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
omistaja/ylläpitäjä laatii 
turvallisuussuunnitelman ja pitää sen ajan 
tasalla sekä tarkistaa sen vähintään kahden 
vuoden välein. Luettelo liitteessä I 
lueteltuihin erityisiin toimialoihin 
sovellettavista jo käytössä olevista 
suojaamistoimista hyväksytään 
11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. Yhden tai 
useamman luetteloidun suojaamistoimen 



PE 384.638v02-00 16/22 PR\666450FI.doc

FI

noudattaminen täyttää
turvallisuussuunnitelman laatimista ja 
päivittämistä koskevan vaatimuksen.

Perustelu

Ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä on pyrittävä välttämään kaikin keinoin.

Tarkistus 20
5 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Komissio voi päättää 11 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen, että 
turvallisuussuunnitelman laatimista ja 
päivittämistä koskevan vaatimuksen voi 
täyttää noudattamalla liitteessä I 
luetelluilla aloilla sovellettavia 
toimenpiteitä.

Poistetaan.

Perustelu

Ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä on pyrittävä välttämään kaikin keinoin.

Tarkistus 21
5 artiklan 3 kohta

3. Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
omistajan/ylläpitäjän on esitettävä 
turvallisuussuunnitelma toimivaltaiselle 
jäsenvaltion viranomaiselle vuoden 
kuluessa siitä kun kyseinen infrastruktuuri 
on nimetty Euroopan elintärkeäksi 
infrastruktuuriksi.

3. Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
omistajan/ylläpitäjän on esitettävä 
turvallisuussuunnitelma toimivaltaiselle 
elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamisen yhteyspisteelle vuoden 
kuluessa siitä kun kyseinen infrastruktuuri 
on nimetty Euroopan elintärkeäksi 
infrastruktuuriksi.

Kun 2 kohdan nojalla hyväksytään 
turvallisuussuunnitelmaa koskevia 
alakohtaisia vaatimuksia, 
turvallisuussuunnitelma on esitettävä 
toimivaltaiselle jäsenvaltion 
viranomaiselle vasta vuoden kuluttua 
alakohtaisten vaatimusten hyväksymisestä.

Kun 2 kohdan nojalla hyväksytään 
turvallisuussuunnitelmaa koskevia 
alakohtaisia vaatimuksia, 
turvallisuussuunnitelma on esitettävä 
toimivaltaiselle elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisen 
yhteyspisteelle vasta vuoden kuluttua 
alakohtaisten vaatimusten hyväksymisestä.
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Perustelu

Yhden toimipisteen periaate.

Tarkistus 22
5 artiklan 5 kohta

5. Noudattamalla satamien turvallisuuden 
parantamisesta 26 päivänä lokakuuta 
2005 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2005/65/EY 
täytetään turvallisuussuunnitelman 
laatimista koskeva vaatimus.

Poistetaan.

Perustelu

Mainitsemalla yksi suljetaan pois muut. Katso ehdotettua lisäystä 1 kohtaan.

Tarkistus 23
6 artiklan 1 kohta

1. Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, 
että jokainen sen alueella sijaitsevan 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
omistaja/ylläpitäjä nimeää 
turvallisuusyhteyshenkilön, joka vastaa 
turvallisuuskysymyksiin liittyvästä 
yhteydenpidosta kyseisen infrastruktuurin 
omistajan/ylläpitäjän ja näiden
infrastruktuurien suojaamisesta vastaavien 
jäsenvaltion viranomaisten välillä. 
Turvallisuusyhteyshenkilö on nimettävä 
vuoden kuluessa siitä kun infrastruktuuri 
on nimetty Euroopan elintärkeäksi 
infrastruktuuriksi.

1. Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, 
että jokainen sen alueella sijaitsevan 
Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
omistaja/ylläpitäjä nimeää 
turvallisuusyhteyshenkilön, joka vastaa 
turvallisuuskysymyksiin liittyvästä 
yhteydenpidosta kyseisen infrastruktuurin 
omistajan/ylläpitäjän ja jäsenvaltion 
elintärkeiden infrastruktuurien
suojaamisen yhteyspisteen välillä. 
Turvallisuusyhteyshenkilö on nimettävä 
vuoden kuluessa siitä kun infrastruktuuri 
on nimetty Euroopan elintärkeäksi 
infrastruktuuriksi. Luettelo liitteessä I 
lueteltuihin erityisiin toimialoihin 
sovellettavista jo käytössä olevista 
suojaamistoimista hyväksytään 
11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. Yhden tai 
useamman luetteloidun suojaamistoimen 
noudattaminen täyttää 
turvallisuusyhteyshenkilön nimeämistä 
koskevan vaatimuksen.
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Perustelu

Ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä on pyrittävä välttämään kaikin keinoin.

Tarkistus 24
6 artiklan 2 kohta

2. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
havaittuja riskejä ja uhkatekijöitä koskevat 
tiedot asianomaisen Euroopan elintärkeän 
infrastruktuurin 
turvallisuusyhteyshenkilölle.

2. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
havaittuja riskejä ja uhkatekijöitä koskevat 
tiedot asianomaisen Euroopan elintärkeän 
infrastruktuurin 
turvallisuusyhteyshenkilölle elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisen 
kansallisen yhteyspisteen kautta.

Perustelu

Yhden toimipisteen periaate. Hallinnollisen taakan pitäisi olla mahdollisimman vähäinen.

Tarkistus 25
7 artiklan 3 kohta

3. Komissio arvioi, tarvitaanko Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamiseksi erityisiä alakohtaisia 
toimenpiteitä.

3. Sen arviointi, tarvitaanko Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamiseksi erityisiä alakohtaisia 
toimenpiteitä, tehdään 11 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Tuo lisäturvaa.

Tarkistus 26
7 artiklan 4 kohta

4. Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
heikkouksien sekä niihin kohdistuvien 
uhkatekijöiden ja riskien arvioimiseksi 
voidaan laatia yhteisiä alakohtaisia 
menetelmiä 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla menettelyllä.

4. Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
heikkouksien sekä niihin kohdistuvien 
uhkatekijöiden ja riskien arvioimiseksi 
voidaan laatia yhteisiä alakohtaisia 
menetelmiä 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla menettelyllä, jos se katsotaan 
tarpeelliseksi. Tällaisissa yhteisissä 
menetelmissä otetaan huomioon jo 
käytössä olevat menetelmät.
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Perustelu

Ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä on pyrittävä välttämään kaikin keinoin.

Tarkistus 27
10 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
asianmukainen turvallisuusselvitys 
jokaisesta henkilöstä, joka käsittelee niiden 
puolesta luottamuksellisia tietoja tämän 
direktiivin mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
optimaalinen turvallisuusselvitys 
jokaisesta henkilöstä, joka käsittelee niiden 
puolesta luottamuksellisia tietoja tämän 
direktiivin mukaisesti.

Tarkistus 28
10 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jäsenvaltioille tai komissiolle toimitettuja 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista 
koskevia tietoja ei käytetä mihinkään 
muuhun tarkoitukseen kuin elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamiseen.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jäsenvaltioille tai komissiolle toimitettuja 
Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamista koskevia tietoja ei käytetä 
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamiseen.

Tarkistus 29
12 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2007. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2008. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Perustelu

Realistisempi vaihtoehto.
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PERUSTELUT

TAUSTAA

Kesäkuussa 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota laatimaan elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamista koskevan kokonaisstrategian.

Komissio hyväksyi tämän vuoksi 20. lokakuuta 2004 tiedonannon "Kriittisen infrastruktuurin 
suojelu terrorismin torjunnassa". Tiedonannossa esitetään, miten Euroopassa voitaisiin entistä 
paremmin ehkäistä elintärkeisiin infrastruktuureihin kohdistuvia terrori-iskuja sekä varautua 
ja reagoida niihin.

Neuvosto hyväksyi joulukuussa 2004 terrori-iskujen ehkäisemistä, niihin varautumista ja 
niihin reagoimista koskevat päätelmät sekä terroriuhkien ja -iskujen seurauksia koskevan 
EU:n yhteisvastuuohjelman. Samalla se antoi hyväksyntänsä komission aikomukselle esittää 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskeva EU:n ohjelma (European Programme for 
Critical Infrastructure Protection, EPCIP) ja perustaa elintärkeiden infrastruktuurien 
varoitusjärjestelmä (Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN).

Marraskuussa 2005 komissio hyväksyi vihreän kirjan Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisohjelmasta. Siinä esitetään vaihtoehtoja suojaamisohjelman ja 
varoitusjärjestelmän toteuttamista varten.

Joulukuussa 2005 oikeus- ja sisäasioiden neuvosto kehotti komissiota laatimaan ehdotuksen 
elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevaksi EU:n ohjelmaksi kesäkuuhun 2006 
mennessä. 

Tässä direktiiviehdotuksessa esitetään komission ehdotukset toimenpiteistä, joiden avulla 
voidaan määrittää ja nimetä Euroopan elintärkeät infrastruktuurit ja arvioida tarvetta parantaa 
niiden suojaamista.

Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 308 artikla. Tietoja 
on kerätty kaikilta sidosryhmiltä, joita asia koskee.

Koska tällä hetkellä ei ole olemassa elintärkeän infrastruktuurin suojaamista koskevia 
horisontaalisia säännöksiä EU:n tasolla, komission ehdotuksella pyritään luomaan 
horisontaalinen kehys Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien tunnistamiselle ja 
määrittämiselle sekä niiden suojelutarpeen parantamisen arvioimiselle. 

Komission ehdotuksen jälkeen voidaan vain direktiivin avulla luotavan yhteisen 
toimintakehyksen avulla varmistaa, että Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien turvaamisen 
parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan johdonmukaisesti ja yhtenäisesti. Näin 
voidaan myös määritellä selkeästi Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien sidosryhmien 
vastuualueet. Vapaaehtoisuuteen perustuvien toimien etuna on joustavuus, mutta ne eivät 
anna työlle riittävän vakaata pohjaa. Jos toiminta perustuisi yksinomaan vapaaehtoisuuteen, 
tehtävänjako ei olisi kyllin selkeä eikä tilanne olisi liioin omiaan selkeyttämään Euroopan 
elintärkeisiin infrastruktuureihin liittyvien sidosryhmien oikeuksia ja velvollisuuksia.
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ESITTELIJÄN KANTA

Esittelijä tukee ajatusta yhteisestä kehyksestä. Jonkin infrastruktuurin osan vaurioituminen tai 
tuhoutuminen yhdessä jäsenvaltiossa voi todellakin aiheuttaa ikäviä seurauksia monille muille 
jäsenvaltioille tai koko Euroopan talouselämälle. Huomattava osa infrastruktuurista on nivottu 
osaksi laajempaa verkkoa mm. uusien teknologioiden (esim. Internetin) ja markkinoiden 
vapautumisen myötä (esim. sähkö- ja kaasutoimitukset). Tällaisessa tilanteessa 
suojaamistoimenpiteiden muodostama kokonaisuus on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.

Elintärkeiden infrastruktuurien haavoittuvuus ja samalla niihin liittyvien palveluiden 
haavoittuvuus edellyttävät toimia. Haavoittuvien elintärkeiden infrastruktuurien ja palvelujen 
tehokas suojelu edellyttää tiedonvaihtoa, koordinointia ja yhteistyötä sekä kansallisesti että 
EU:n tasolla samoin kuin kaikkien osapuolten osallistumista.

Lisäksi aiemmin saadut kokemukset osoittavat, että jos terroristihyökkäys tapahtuu, EU:n 
valtioiden päämiehet vaativat uusia turvallisuutta koskevia ehdotuksia kahden vuorokauden 
kuluessa, mikä heikentää mahdollisten ehdotusten laatua. Pahimmassa tapauksessa voidaan 
esittää toimia, jotka ovat suhteettomia ja joilta puuttuu avoimuus, mistä esimerkkinä voidaan 
mainita toimet, jotka koskevat lentokoneisiin vietävien nesteiden rajoittamista.

Sellaisten EU:n tason horisontaalisten säännösten laatiminen, joiden yhteydessä otetaan 
huomioon elintärkeisiin rajat ylittäviin infrastruktuureihin liittyvät monimutkaiset prosessit ja 
liittymät, on siksi asianmukainen huolenaihe.

Samalla olisi kuitenkin tunnustettava, että EU:n tulisi tukea jäsenvaltioiden työtä sen 
kahdentamisen asemesta. Tulisi soveltaa alhaalta ylös -menettelyä muistaen, että kansalliset 
yksiköt tietävät parhaiten, mitä niiden maissa tapahtuu.

Tähän liittyen esittelijä katsoo, että yhteisön menettely on perusteltu vain, jos vaikutukset 
koskisivat vähintään kolmea jäsenvaltiota tai ainakin kahta muuta jäsenvaltioita kuin se, jossa 
elintärkeä infrastruktuuri sijaitsee.

On tärkeää muistuttaa, että ensisijainen ja viime käden vastuu astuu elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisesta kuuluu jäsenvaltioille ja elintärkeiden infrastruktuurien 
omistajille/ylläpitäjille. Lisäksi koska yksityissektorilla on erityistä kokemusta ja 
ammattitaitoa ja se täyttää elintärkeiden infrastruktuuriensa suojaamista koskevat 
edellytykset, sen ottaminen täysin mukaan on äärimmäisen tärkeää.

Lisäksi esittelijä haluaa korostaa, että eri säädösten ja määräysten välistä kaksinkertaisuutta 
sekä ristiriitaa on vältettävä kaikin keinoin. Mahdollisissa tulevissa yhteisissä 
arviointimenettelyissä, jos ne katsotaan tarpeellisiksi, olisi siksi otettava huomioon nykyiset 
menetelmät. Monialaisten ja alakohtaisten perusteiden tulisi siksi pohjautua alakohtaisiin 
suojelutoimiin niin, että otetaan huomioon yksittäisten elintärkeiden infrastruktuurialojen 
ominaispiirteet. Jos käytössä on jo yhteisön mekanismeja, niiden käyttöä olisi jatkettava. 
Yhden tai useamman olemassa olevan suojelutoimen noudattaminen voisi täyttää 
vaatimuksen, joka koskee turvallisuussuunnitelman laatimista ja päivittämistä tai 
turvallisuusyhteyshenkilön nimittämistä.
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Lopuksi esittelijä toteaa, että hallinnollisen kuormituksen tulisi olla mahdollisimman vähäinen 
niin, että noudatettaisiin muun muassa "yhden toimipisteen" periaatetta.
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