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GEDELEGEERD BESLUIT VAN DE COMMISSIE betreffende de
vaststelling van de gemeenschappelijke minimumnormen
–
Besluit om bezwaar te maken tegen de aanneming

De Commissie heeft bovengenoemde gedelegeerde handeling bij de Raad ingediend conform
artikel 290 VWEU en artikel 8 van Besluit nr. 1104/2011/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de voorwaarden voor toegang tot de overheidsdienst
(publiek gereguleerde dienst) die wordt aangeboden door het wereldwijde satellietnavigatiesysteem dat is ingevoerd door het Galileo-programma 1.
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2.

De Commissie heeft op 6 september 2013 kennis gegeven van deze handeling.
Overeenkomstig artikel 11, lid 5, van Besluit nr. 1104/2011/EU kan de Raad binnen een
termijn van twee maanden na de kennisgeving van deze gedelegeerde handeling bezwaar
maken (die termijn loopt derhalve tot en met 5 november 2013).

3.

Het Europees Parlement heeft de Raad bij brief van 19 september 2013 in kennis gesteld van
zijn besluit de bezwaartermijn met twee maanden te verlengen (d.w.z. tot en met 5 januari
2014). Daarom moet de Raad voor 6 januari 2014 besluiten of hij voornemens is bezwaar te
maken tegen het ontwerp van gedelegeerde handeling.

4.

Tijdens de vergadering van de Groep intermodale vraagstukken en netwerken van
27 november 2013 hebben AT, BE, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, NL, PT, SE en
UK zich tegen deze gedelegeerde handeling uitgesproken en aangekondigd dat zij bezwaar
zullen aantekenen tegen de aanneming ervan. Daarnaast is op 27 november 2013 een
"informele schriftelijke" procedure gestart zodat alle delegaties uiterlijk op 29 november hun
standpunt kenbaar konden maken. Daarbij gaven EL, FI, HR, HU, IE, LU, LV, MT, RO, SI
en SK aan dat zij eveneens bezwaar maken tegen de aanneming van deze gedelegeerde
handeling.
Op basis van het advies van het Beveiligingscomité van de Raad van 25 november 2013 2
tekenden bovengenoemde delegaties ernstige bezwaren aan tegen de inhoud van de
gedelegeerde handeling in verband met enkele belangrijke kwesties, zoals het toepassingsgebied van de handeling ( niet alle belanghebbenden vallen eronder), de juridische aard van
de in bijlage I bij de gemeenschappelijke minimumnormen opgenomen documenten, en de
taken die opgedragen worden aan de publiek gereguleerde diensten, die in bepaalde gevallen
de nationale soevereiniteit schenden.
Tegen die achtergrond zijn zij van oordeel dat verschillende gebieden van het voorgestelde
gedelegeerde besluit door de deskundigen opnieuw bekeken moeten worden voordat de Raad
het formeel kan aannemen.
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5.

Rekening houdend met de standpunten van bovengenoemde delegaties, is voldaan aan het
vereiste van een gekwalificeerde meerderheid die bezwaar aantekent tegen het gedelegeerde
besluit, zoals bevestigd door het Comité van Permanente vertegenwoordigers op 4 december
2013.

6.

Derhalve wordt in overweging gegeven dat de Raad bevestigt dat hij niet voornemens is
bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handeling, en dat de Commissie en het Europees
Parlement daarvan in kennis worden gesteld.
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