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GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) nr. .../... van de COMMISSIE van
12.8.2014 betreffende het formaat voor het indienen van gegevens over de
uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, zoals vermeld in Verordening
(EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende
het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de
Europese Unie
Voornemen om bezwaar te maken tegen een gedelegeerde
handeling

1.

Op 12 augustus 2014 heeft de Commissie bij de Raad de bovengenoemde ontwerpverordening betreffende het formaat voor het indienen van gegevens over de uitgaven
voor onderzoek en ontwikkeling ingediend. Die ontwerphandeling is gebaseerd op de
toekenning van bevoegdheden aan de Commissie in artikel 2, lid 5, van Verordening (EU)
Nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem
van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie 1.

2.

Overeenkomstig artikel 7, lid 5, van Verordening (EU) Nr. 549/2013 treedt een overeenkomstig artikel 2, lid 5, vastgestelde gedelegeerde handeling alleen in werking indien
het Europees Parlement of de Raad binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving
van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen geen bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het
verstrijken van die termijn hebben medegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken.
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3.

Op 12 september 2014 heeft de Groep statistieken de Juridische Dienst van de Raad gevraagd
of de inhoud van de gedelegeerde verordening beantwoordt aan de in artikel 2, lid 5, van
Verordening (EU) Nr. 549/2013 vervatte bevoegdheidsdelegatie. In reactie op dat verzoek
bracht de Juridische Dienst van de Raad op 25 september 2014 advies uit 2, waarin wordt
geconcludeerd dat de gedelegeerde handeling het door de wetgever aan de Commissie
verleende mandaat ten dele overstijgt.

4.

Op 5 november 2014 heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers er nota van
genomen dat AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LV, MT, NL, PL, PT,
RO, SE, SK, SI en UK voornemens zijn bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handeling
in kwestie.

5.

De Raad wordt derhalve in overweging gegeven:
te bevestigen dat hij voornemens is bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handeling

•

in document 12515/14 STATIS 85 ECOFIN 778 UEM 304 DELACT 154,
de Commissie en het Europees Parlement daarvan in kennis te stellen.

•
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