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NOTA I/A PUNT 

van: het secretariaat-generaal 

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 

 

1. De Commissie heeft bovenbedoeld voorstel - gebaseerd op artikel 308 van het Verdrag 

(unanimiteit vereist) - op 18 december 2006 bij de Raad en het Europees Parlement ingediend. 
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2. Op 13 april 2007 heeft de Europese Centrale Bank advies uitgebracht; dit advies is op 

27 juni 2007 besproken door de Groep civiele bescherming. Het Europees Parlement heeft op 

10 juli 2007 advies uitgebracht. De groep heeft dit advies tijdens enkele vergaderingen 

besproken, en heeft een aantal amendementen van het Parlement geheel, gedeeltelijk of in 

beginsel overgenomen. 

3. De groep heeft het voorstel onder verschillende voorzitterschappen besproken, meest 

recentelijk op 14 mei 2008; bij die gelegenheid werd er overeenstemming bereikt, op 

voorwaarde dat enkele delegaties 
1
 de studievoorbehouden zouden intrekken die zij bij een 

compromistekst hadden gemaakt om de weg vrij te maken voor een politiek akkoord. 

4. De groep was het er ook over eens dat de Commissie en de lidstaten richtsnoeren dienen op te 

stellen voor de toepassing van de sectoroverstijgende en sectorspecifieke criteria en 

approximatieve drempels die bij het inventariseren van Europese kritieke infrastructuur 

moeten worden gehanteerd voordat het wetgevingsbesluit formeel wordt aangenomen. 

5. Inmiddels hebben alle delegaties hun voorbehouden ingetrokken en heeft de Oostenrijkse 

delegatie laten weten zich van stemming te zullen onthouden; het Comité van permanente 

vertegenwoordigers zou de Raad derhalve kunnen aanbevelen:  

• de in de groep bereikte consensus te bevestigen in de vorm van een politiek akkoord 

over de ontwerp-richtlijn in de versie van doc. 9403/08; 

• de richtlijn formeel aan te nemen nadat de richtsnoeren voor de toepassing van de 

sectoroverstijgende en de sectorspecifieke criteria en de bij het inventariseren van 

Europese kritieke infrastructuur te hanteren approximatieve drempels zijn opgesteld, en 

de juristen/vertalers de laatste hand hebben gelegd aan de ontwerp-richtlijn; 

• in de notulen de in het addendum bij deze nota vervatte verklaringen op te nemen. 

 

_________________ 

 

                                                 
1
 DK en UK hebben een voorbehoud voor parlementaire behandeling ingediend. 


