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NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM 

van: het secretariaat-generaal van de Raad 

aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad 

nr.vorig doc.: 8902/1/08 REV 1 JAI 209 PROCIV 56 COTER 24 ENER 126 TRANS 133 

TELECOM 59 ATO 33 ECOFIN 152 ENV 252 SAN 68 CHIMIE 21 

RECH 148 DENLEG 35 RELEX 267 

nr. Comv.: 16933/06 PROCIV 273 JAI 725 COTER 64 ENER 323 TRANS 345 TELECOM 

133 ATO 174 ECOFIN 472 ENV 713 SAN 270 CHIMIE 43 RECH 365 

DENLEG 61 RELEX 929 + ADD 1 + ADD 2 

Betreft: Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de inventarisatie van Europese 

kritieke infrastructuur, de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke 

infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke 

infrastructuur te verbeteren 

- Politiek akkoord 

- Verklaringen 

 

 

_____________
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Verklaring van de Commissie ad artikel 5 (beveiligingsplannen van de exploitanten) en 

artikel 6 (veiligheidsverbindingsfunctionaris) 

 

De Commissie bevestigt dat zij aanvaardt dat de lidstaten in de uitvoeringsbepalingen van deze 

richtlijn geen bindende verplichting hoeven op te nemen voor exploitanten van Europese kritieke 

infrastructuur om beveiligingsplannen op te stellen of een veiligheidsverbindingsfunctionaris aan te 

wijzen. Een lidstaat kwijt zich volledig van zijn uitvoeringsverantwoordelijkheid uit hoofde van de 

artikelen 5 en 6 van de richtlijn indien in de praktijk door middel van bestaande bindende of niet-

bindende maatregelen in een beveiligingsplan van de exploitant en een veiligheidsverbindings-

functionaris wordt voorzien, dan wel in een gelijkwaardig plan of een gelijkwaardige functionaris. 

 

Indien maatregelen, inclusief communautaire maatregelen, worden nageleefd die in een bepaalde 

sector een plan voorschrijven of gewag maken van de noodzaak te beschikken over een plan dat 

gelijksoortig of gelijkwaardig is aan een beveiligingsplan van een exploitant, en oversight door de 

bevoegde autoriteit ten aanzien van een dergelijk plan voorschrijven, dan worden alle aan de 

lidstaten gestelde eisen die in artikel 5 worden genoemd of krachtens dat artikel worden vastgesteld, 

geacht te zijn nageleefd. 

 

Indien maatregelen, inclusief communautaire maatregelen, worden nageleefd die in een bepaalde 

sector een veiligheidsverbindingsfunctionaris voorschrijven, of gewag maken van de noodzaak te 

beschikken over een dergelijke functionaris, dan worden alle aan de lidstaten gestelde eisen die in 

artikel 6 worden genoemd of krachtens dat artikel worden vastgesteld, geacht te zijn nageleefd. 

 

_______________
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Verklaring van de Oostenrijkse delegatie 

 

Oostenrijk is van oordeel dat kerninstallaties absoluut als Europese kritieke infrastructuur dienen te 

worden aangemerkt. Dat is het standpunt dat het altijd heeft verdedigd tijdens de onderhandelingen 

over de Richtlijn inzake de inventarisatie van Europese kritieke infrastructuur, de aanmerking van 

infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de 

bescherming van dergelijke infrastructuur te verbeteren. 

 

Oostenrijk herhaalt zijn standpunt en hoopt dat kerninstallaties bij de geplande toetsing van de 

richtlijn over drie jaar hierin zullen worden opgenomen. 

 

_____________ 

 

 


