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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Kommissionen understreger i sin begrundelse de tragiske følger (mere end 700 døde i 
2002) og omfanget af de skader, der forårsages på miljøet, den private og offentlige 
infrastruktur og de økonomiske aktiviteter i regionen som følge af oversvømmelser. 
Oversvømmelsernes størrelse er blevet forøget på grund af en massiv begrænsning af 
vandløbsoplandenes naturlige overløbskapacitet. Til trods for risikoen er der givet tilladelse til 
offentligt og privat boligbyggeri samt andre faciliteter i oversvømmelsestruede områder. 
Eksempelvis påpeger Europa-Kommissionen, at der langs Rhinen bor 10 millioner mennesker 
i områder med ekstrem risiko for oversvømmelse, hvor de potentielle skader fra 
oversvømmelser beløber sig til 165 millioner euro. Klimaændringer vil efter al sandsynlighed 
øge hyppigheden og intensiteten af oversvømmelser. Kommissionen foreslår derfor 
Parlamentet og Rådet at vedtage et direktiv om vurdering og forvaltning af oversvømmelser 
for at mindske og styre oversvømmelsesrelaterede risici for sundheden, miljøet, 
infrastrukturer og ejendom.

Vurdering og forvaltning af oversvømmelser er ikke et nyt tiltag. De fleste medlemsstater, 
hvis ikke alle, har gennemført nationale politikker til forvaltning af dette fænomen. 
Størstedelen af vandløbsoplandene i Europa deles af to eller flere medlemsstater, og 
forvaltningen af oversvømmelser i én region kan have indvirkning på 
oversvømmelsesrisikoen i områderne opstrøms eller nedenstrøms herfor. Samordnet handling 
på fællesskabsplan ville således tilføre en væsentlig merværdi og forbedre den overordnede 
forebyggelse af oversvømmelsesrisiko og beskyttelse mod oversvømmelse. Desuden 
harmonerer lovgivning, der vedrører dette aspekt af vandforvaltningen, fint med
vandrammedirektivet1, som indførte princippet om grænseoverskridende samordning inden
for vandløbsoplande.

I den nye lovgivning om strukturfondene foreslås det at betragte foranstaltninger til 
forebyggelse af oversvømmelse som støtteberettigede udgifter.

Efter den rådgivende ordførers mening er det nødvendigt at foretage en række ændringer i 
Kommissionens udkast, hvis det skal blive muligt:

• at udforme dette forslag til et direktiv i overensstemmelse med en holistisk, bæredygtig 
politik for risikostyring i forbindelse med oversvømmelser

• at lægge vægt på forebyggende handling, der sigter mod at eliminere eller nedsætte 
oversvømmelsesrisikoen frem for håndtering af nødsituationer, idet forhåndstilpasning og 
sikkerhedsforanstaltninger er mere effektive og mindre bekostelige end tilpasning til 
nødsituationer og renovering

• at begrænse eller eliminere den afsmittende virkning, som lokale foranstaltninger til 
beskyttelse mod oversvømmelse har i områderne langs flodløbet, gennem samordnet
handling i vandområderne, herunder samarbejde på tværs af grænserne, hvor alle 
relevante myndigheder involveres

• at fremme samordningen af alle relevante politikker og finansielle mekanismer, bl.a. 
  

1 Direktiv 2000/60/EF af 23.10.2000.
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samhørighedspolitikken, med henblik på at skabe bæredygtig risikostyring i forbindelse 
med oversvømmelser

• fra ikrafttrædelsesdatoen at samordne gennemførelsen af dette direktiv med den 
planlægning af vandområdeforvaltningen, som er omhandlet i direktiv 2000/60/EF 
(vandrammedirektivet), for at gøre vandområdeplaner omkostningseffektive og sikre, at 
de i højere grad tager hensyn til og støtter de i vandrammedirektivet præciserede
betingelser med hensyn til økologisk bæredygtighed

• at sikre bæredygtig vandforvaltning ved at prioritere foranstaltninger til forebyggelse af 
risici og skader gennem planlægning af arealanvendelsen og forbedring af den naturlige
overløbskapacitet

• at gøre lovgivningen klar og let at håndhæve ved at fjerne juridisk uklarhed med hensyn 
til rækkevidden af oversvømmelsesrisikokort og risikostyringsplaner

• at få markedet til at arbejde for en bæredygtig risikostyring i forbindelse med
oversvømmelser, hvor økonomiske aktiviteter i oversvømmelsestruede områder dækker
udgifterne til oversvømmelsessikringsforanstaltninger og de efterfølgende miljømæssige 
og ressourcerelaterede omkostninger, og pålægge indbyggere i oversvømmelsestruede 
områder efter bedste evne at træffe sikkerhedsforanstaltninger, som mindsker skadernes 
omfang (f.eks. tilpasning af bygninger til risikoen for oversvømmelse).

Den rådgivende ordfører foreslår derfor følgende ændringsforslag:

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

2) Oversvømmelser er et naturfænomen, 
som ikke kan forhindres. Menneskelige 
aktiviteter medvirker imidlertid til at øge 
risikoen for oversvømmelser og til at 
forværre deres skadevirkninger.

2) Oversvømmelser er et naturfænomen, 
som ikke kan forhindres. Den massive 
begrænsning af vandløbsoplandenes 
naturlige overløbskapacitet, den dårlige 
forvaltning af de menneskelige aktiviteter
(såsom det stigende antal bebyggelser og 
økonomiske aktiver på flodsletterne) og den 
globale opvarmning medvirker imidlertid til 
at øge risikoen for oversvømmelser og til at 
forværre deres skadevirkninger.
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Ændringsforslag 2
Betragtning 2 a (ny)

2a) Traditionelle strategier for risikostyring 
i forbindelse med oversvømmelser -
hovedsagelig baseret på etablering af 
infrastrukturer til umiddelbar beskyttelse af 
mennesker, fast ejendom og ejendele - har 
ikke skabt den forventede grad af 
sikkerhed.

Ændringsforslag 3
Betragtning 3

3) Det er muligt og ønskeligt at reducere 
risikoen for skader på mennesker, miljø og 
infrastrukturer i tilknytning til 
oversvømmelser, men foranstaltningerne til 
at reducere risikoen for 
oversvømmelsesskader skal koordineres i 
hele vandløbsoplandet, hvis de skal være 
effektive. 

3) Det er muligt og ønskeligt at reducere 
risikoen for skader på mennesker, miljø og 
infrastrukturer i tilknytning til 
oversvømmelser, men foranstaltningerne til 
at reducere risikoen for 
oversvømmelsesskader skal koordineres i 
hele vandløbsoplandet, hvis de skal være 
effektive, og bør lægge større vægt på 
naturrelaterede foranstaltninger for at 
fremme et skift væk fra det traditionelle 
kortsigtede paradigme om at "bygge for at 
beskytte" til økologisk bæredygtig 
forvaltning af oversvømmelser.

Ændringsforslag 4
Betragtning 3 a (ny)

3a) Den foreslåede integrerede 
vandområdeforvaltning bør baseres på a)
det pågældende miljøs "bæredygtighed", 
dvs. økosystemernes korrekte og 
langsigtede funktion og opretholdelsen af 
den biologiske mangfoldighed såvel som de 
dermed forbundne socioøkonomiske 
fordele for mennesker, b) fælles vurdering
for hele vandløbsoplandet af "vand-
interessenternes" behov og forventninger 
og c) den bedst mulige information.
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Ændringsforslag 5
Betragtning 7 a (ny)

7a) Krav om bæredygtig risikostyring i 
forbindelse med oversvømmelser bør
integreres i definitionen og gennemførelsen 
af alle medlemsstaternes og Fællesskabets 
øvrige relevante politikker, såsom 
vandtransportpolitikken, 
landbrugspolitikken, 
samhørighedspolitikken, energipolitikken
og forskningspolitikken.  

Ændringsforslag 6
Betragtning 9

9) Oversvømmelsesrisikoen i visse områder 
af Fællesskabet kan anses for ringe i f.eks. 
tyndtbefolkede eller ubefolkede områder 
eller i områder med begrænsede økonomiske 
aktiver eller økologiske værdier. Der bør 
derfor foretages en foreløbig vurdering af 
risikoen for oversvømmelser i hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og tilknyttede 
kystområder i vandområdedistrikterne for at 
bestemme oversvømmelsesrisikoen i hvert 
enkelt tilfælde, og for at afgøre om der er 
behov for yderligere foranstaltninger.

9) Oversvømmelsesrisikoen i visse områder 
af Fællesskabet kan anses for ringe i f.eks. 
tyndtbefolkede eller ubefolkede områder 
eller i områder med begrænsede økonomiske 
aktiver eller økologiske værdier. Sådanne 
områder kan dog have betydning for 
forebyggelsen af oversvømmelser. Der bør 
derfor foretages en foreløbig vurdering af 
risikoen for oversvømmelser i hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og tilknyttede 
kystområder i vandområdedistrikterne for at 
bestemme oversvømmelsesrisikoen i hvert 
enkelt tilfælde og mulighederne for at 
forebygge oversvømmelser og for at afgøre 
om der er behov for yderligere 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 7
Betragtning 14

14) Udarbejdelse af vandområdeplaner i 
henhold til direktiv 2000/60/EF og 
risikostyringsplaner for oversvømmelser i 
henhold til nærværende direktiv indgår i 
integreret vandområdeforvaltning; de to 
forløb bør derfor udnytte muligheden for 
synergieffekt. Med henblik på effektivitet og 
forsvarlig ressourceanvendelse skal
gennemførelsen af dette direktiv nøje

14) Udarbejdelse af vandområdeplaner i 
henhold til direktiv 2000/60/EF og 
risikostyringsplaner for oversvømmelser i 
henhold til nærværende direktiv er to 
elementer i integreret 
vandområdeforvaltning; de to forløb bør 
derfor fuldstændig samordnes. Med henblik 
på effektivitet og forsvarlig 
ressourceanvendelse bør gennemførelsen af 
dette direktiv omgående samordnes og 
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koordineres med direktiv 2000/60/EF. synkroniseres med gennemførelsen af
direktiv 2000/60/EF og være i 
overensstemmelse med målene heri.

Ændringsforslag 8
Betragtning 15

15) I de tilfælde, hvor vandområder har flere 
forskellige anvendelsesformål til forskellige 
former for bæredygtige menneskelige 
aktiviteter (f.eks. risikostyring for
oversvømmelser, miljøbeskyttelse, sejlads 
på indre vandveje eller vandkraft), og hvor 
disse anvendelser påvirker vandområdet, 
indeholder direktiv 2000/60/EF 
bestemmelser om en klar og gennemskuelig 
metode til at varetage sådanne anvendelser 
og virkninger, herunder eventuelle
undtagelser fra målet med ’god tilstand’ 
og/eller ’ingen forringelse’ i direktivets 
artikel 4, stk. 7.

15) I de tilfælde, hvor vandområder har flere 
forskellige anvendelsesformål til forskellige 
former for bæredygtige menneskelige 
aktiviteter (f.eks. risikostyring i forbindelse 
med oversvømmelser og miljøbeskyttelse), 
og hvor disse anvendelser påvirker 
vandområdet, indeholder artikel 4, stk. 7, i
direktiv 2000/60/EF bestemmelser om en 
klar og gennemskuelig metode til at varetage 
sådanne anvendelser og virkninger, herunder 
eventuelle undtagelser fra målet med ’god 
tilstand’ eller ’ingen forringelse’.

Ændringsforslag 9
Artikel 3

I forbindelse med dette direktiv anvender 
medlemsstaterne ordningerne i artikel 3, stk. 
1, 2, 3 og 6, i direktiv 2000/60/EF.

I forbindelse med dette direktiv fremmer
medlemsstaterne politikker for bæredygtig 
risikostyring i forbindelse med
oversvømmelser og foranstaltninger i 
overensstemmelse med de mål, der er 
fastsat i artikel 1 og 4 i direktiv 2000/60/EF 
og anvender ordningerne i artikel 3, stk. 1, 2, 
3 og 6, i direktiv 2000/60/EF.

Medlemsstaterne integrerer kravene om
bæredygtig risikostyring i forbindelse med
oversvømmelser i definitionen og 
gennemførelsen af alle andre relevante
politikker. 

Ændringsforslag 10
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) et typografisk kort, der også viser 
arealanvendelsen, over vandområdedistriktet 

a) et typografisk kort, der også viser 
arealanvendelsen, over vandområdedistriktet 



PE 370.110v02-00 8/14 PA\605043DA.doc

DA

med grænserne for vandløbsoplandet, 
deloplandet og i givet fald de tilknyttede 
kystområder

med grænserne for vandløbsoplandet, 
deloplandet og de tilknyttede kystområder

Ændringsforslag 11
Artikel 4, stk. 2, litra f a (nyt)

fa) en vurdering af effektiviteten af de 
eksisterende menneskeskabte 
infrastrukturer til oversvømmelsessikring 
under hensyntagen til deres reelle kapacitet 
til at forebygge skader og deres økonomiske 
og miljømæssige effektivitet.

Ændringsforslag 12
Artikel 5, stk. 1, litra a

a) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der efter vurderingen ikke 
er nogen potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for usandsynligt, eller 
hvor de mulige følger for mennesker, miljø 
og økonomiske aktiviteter anses for at være 
af et acceptabelt ringe omfang;

a) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der efter vurderingen ikke 
er nogen potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor de mulige følger 
for mennesker, miljø og økonomiske 
aktiviteter anses for at være af et acceptabelt 
ringe omfang;

Ændringsforslag 13
Artikel 7, stk. 1

1. Medlemsstaterne udarbejder 
oversvømmelseskort og vejledende kort over 
oversvømmelsesskader for hvert enkelt 
vandområdedistrikt, i det følgende benævnt 
”oversvømmelsesrisikokort”, for de 
vandløbsoplande, deloplande og 
kystområder, der er udpeget i henhold til 
artikel 5, stk. 1, litra b).

1. Medlemsstaterne udarbejder 
oversvømmelseskort og vejledende kort over 
oversvømmelsesskader for hvert enkelt 
vandområdedistrikt, i det følgende benævnt 
”oversvømmelsesrisikokort”, for de 
vandløbsoplande, deloplande og 
kystområder, der er udpeget i henhold til 
artikel 5, stk. 1, litra b), og anvender 
oversvømmelsesrisikokort til at udfase 
direkte eller indirekte tilskud, der har den 
virkning, at de øger 
oversvømmelsesrisikoen.
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Ændringsforslag 14
Artikel 7, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) områder til naturlig opsamling af vand 
på flodsletter og områder, der omgående 
eller i fremtiden kan fungere som
overløbsbuffer.

Ændringsforslag 15
Artikel 9, stk. 1

1. Medlemsstaterne udarbejder og 
iværksætter risikostyringsplaner for 
oversvømmelser for hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og kystområde 
omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 i 
nærværende artikel.

1. Medlemsstaterne udarbejder og 
iværksætter risikostyringsplaner for 
oversvømmelser for hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og kystområde 
omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 i 
nærværende artikel og med direktiv 
79/409/EØF og direktiv 92/43/EØF.

Ændringsforslag 16
Artikel 9, stk. 2

2. Medlemsstaterne etablerer passende 
sikringsniveauer for hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og kystområde 
med sigte på at mindske sandsynligheden for 
oversvømmelser og potentielle følger af 
oversvømmelser for mennesker, miljø og 
økonomiske aktiviteter; følgende aspekter 
tages i betragtning: vandforvaltning, 
jordbundsforvaltning, fysisk planlægning, 
arealanvendelse og naturbevaring.

2. Medlemsstaterne etablerer passende 
risikoforebyggelses- og sikringsniveauer for 
hvert enkelt vandløbsopland, delopland og 
kystområde med sigte på at mindske 
sandsynligheden for oversvømmelser og
potentielle følger af oversvømmelser for 
mennesker, miljø og økonomiske aktiviteter; 
følgende aspekter tages i betragtning: 
vandforvaltning, jordbundsforvaltning, 
fysisk planlægning, arealanvendelse og 
naturbevaring.

Ændringsforslag 17
Artikel 9, stk. 3, afsnit 1

3. Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser indeholder foranstaltninger 
med henblik på at nå sikringsniveauerne i 
stk. 2.

3. Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser indeholder foranstaltninger 
der:

a) tager sigte på at nå risikoforebyggelses-
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og sikringsniveauerne i stk. 2,

b) bidrager til forvaltning af 
oversvømmelser i områder langs flodløbet 
eller i det mindste ikke indvirker på 
oversvømmelsesrisikoen på en sådan måde, 
at områder langs flodløbet pådrager sig 
uforholdsmæssigt store omkostninger for at 
nå de passende risikoforebyggelses- og 
sikringsniveauer,
c) arbejdet med naturlige processer, såsom
naturlig opsamling af vand på flodsletter,
og fremmer hensigtsmæssig 
arealanvendelse og landbrugs- og
skovbrugspraksis i hele 
vandområdedistriktet.

Ændringsforslag 18
Artikel 9, stk. 3, afsnit 1 a (nyt)

Bestemmelserne om risikostyring i
forbindelse med oversvømmelser omfatter 
foranstaltninger til udgiftsdækning, således 
at økonomiske aktiviteter i 
oversvømmelsestruede områder dækker 
udgifterne til oversvømmelsessikring og 
beredskabstjenester såvel som
miljømæssige og ressourcerelaterede 
omkostninger, og forpligter indbyggere i 
oversvømmelsestruede områder til efter 
bedste evne at træffe 
sikkerhedsforanstaltninger med henblik på 
at mindske skader.

Ændringsforslag 19
Artikel 12, stk. 1

1. For de vandområdedistrikter, der som 
helhed henhører under en medlemsstats 
område, sørger medlemsstaten for, at der 
udarbejdes en enkelt risikostyringsplan for 
oversvømmelser. 

1. For de vandområdedistrikter, der som 
helhed henhører under en medlemsstats 
område, sørger medlemsstaten for, at der 
udarbejdes en enkelt risikostyringsplan for 
oversvømmelser, som involverer alle 
relevante myndigheder og tager hensyn til 
regional planlægning af risikostyring.
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Ændringsforslag 20
Artikel 13, stk. 1 og 2

1. Udarbejdelsen af de første 
oversvømmelsesrisikokort og de 
efterfølgende revurderinger heraf omhandlet 
i artikel 8 koordineres med og, hvis det 
anses for hensigtsmæssigt, integreres i den 
revurdering, der er omhandlet i artikel 5, stk. 
2, i direktiv 2000/60/EF.

1. Udarbejdelsen af de første 
oversvømmelsesrisikokort og de 
efterfølgende revurderinger heraf omhandlet 
i artikel 8 koordineres med og integreres i 
den revurdering, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 2, i direktiv 2000/60/EF, fra 
ikrafttrædelsesdatoen for nærværende 
direktiv.

2. Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revurderinger heraf, jf. 
artikel 10, koordineres med og, hvis det 
anses for hensigtsmæssigt, integreres i 
revurderingerne af de vandområdeplaner, der 
er omhandlet i artikel 13, stk. 7, i direktiv 
2000/60/EF.

2. Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revurderinger heraf, jf. 
artikel 10, koordineres med og, hvis det 
anses for hensigtsmæssigt, integreres i 
revurderingerne af de vandområdeplaner, der 
er omhandlet i artikel 13, stk. 7, i direktiv 
2000/60/EF, fra ikrafttrædelsesdatoen for 
nærværende direktiv.

Ændringsforslag 21
Artikel 14, stk. 2

2. Medlemsstaterne sørger for aktivt at 
inddrage alle berørte parter i udarbejdelsen, 
revurderingen og ajourføringen af 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
som omhandlet i kapitel IV.

2. Medlemsstaterne sørger for aktivt at 
inddrage alle berørte parter i udarbejdelsen, 
revurderingen og ajourføringen af 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
som omhandlet i kapitel IV.

Efter anmodning gives der adgang til 
baggrundsdokumenter og oplysninger, der 
er anvendt til udarbejdelsen af udkast til 
oversvømmelsesrisikokort og 
risikostyringsplaner.

Ændringsforslag 22
Bilag, Sektion A, punkt. 3

3. en beskrivelse af det passende 
sikringsniveau, som fastlagt i henhold til 
artikel 9, stk. 2 

3. en beskrivelse af det passende 
risikoforebyggelses- og sikringsniveau, som 
fastlagt i henhold til artikel 9, stk. 2 

Ændringsforslag 23
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Bilag, Sektion A, punkt 3 a (nyt)

3a. identificering af alle relevante 
politikker og finansielle mekanismer, der 
skal samordnes for at sikre en bæredygtig 
risikostyring i forbindelse med
oversvømmelser

Ændringsforslag 24
Bilag, Sektion A, punkt 3 b (nyt)

3b. en vurdering af forskellige politiske 
løsningsmodellers konsekvenser for den 
økologiske status for berørte 
vandmyndigheder samt af deres 
økonomiske konsekvenser, herunder de 
fulde ressourcerelaterede og miljømæssige
omkostninger

Ændringsforslag 25
Bilag, Sektion A, punkt 4

4. en beskrivelse af de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at nå det passende 
sikringsniveau, herunder foranstaltningerne i 
medfør af artikel 9 og de 
oversvømmelsesrelaterede tiltag, der er taget 
i henhold til anden fællesskabslovgivning

4. en beskrivelse af de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at nå det passende 
risikoforebyggelses- og sikringsniveau, 
herunder foranstaltninger i medfør af artikel 
9, foranstaltninger, der skal udvikles som 
led i, integreres i og indberettes sideløbende 
med det "indsatsprogram", som indgår i 
vandområdeplanerne i henhold til direktiv 
2000/60/EF, foranstaltninger til 
udgiftsdækning og de 
oversvømmelsesrelaterede tiltag, der er taget 
i henhold til anden fællesskabslovgivning

Ændringsforslag 26
Bilag, Sektion A, punkt 4 a (nyt)

4a. en prioritering af de foranstaltninger, 
der fremmer skadeforebyggelse i henhold 
til målene i direktiv 2000/60/EF om "ingen 
forringelse" og/eller "god økologisk, 
kemisk og kvantitativ tilstand", såsom: 
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- beskyttelse af vådområder og flodsletter
- genoprettelse af ødelagte vådområder og 
flodsletter (herunder mæandrer), særlig de 
områder, der genskaber forbindelsen 
mellem floder og de tilhørende flodsletter
- fjernelse af forældede menneskeskabte 
infrastrukturer til oversvømmelsessikring 
fra floder
- forebyggelse af yderligere byggeprojekter
(infrastrukturer, boliger, etc.) på flodsletter
- støtte til bæredygtige 
arealanvendelsesmetoder i 
grundvandsdannende områder med henblik 
på at forbedre naturlig vandbinding og
grundvandsdannelse
- forhåndstilladelse eller registrering i 
forbindelse med aktiviteter i 
flodsletteområder,

Ændringsforslag 27
Bilag, Sektion A, punkt 4 b (nyt)

4b. en vurdering af 
risikostyringsforanstaltningernes indirekte 
og direkte indvirkning på grundvandets 
kemiske sammensætning

Ændringsforslag 28
Bilag, Sektion A, punkt 4 c (nyt)

4c. en beskrivelse af samtlige kompetente 
myndigheders opgaver

Ændringsforslag 29
Bilag, Sektion B, punkt 2

2. en vurdering af de fremskridt, der er gjort 
med hensyn til at nå sikringsniveauet; 

2. en vurdering af de fremskridt, der er gjort 
med hensyn til at nå risikoforebyggelses- og
sikringsniveauet; 
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