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Ontwerpuitvoeringsverordening (EU) .../... van de Commissie van ... 2021
tot vaststelling van technische en operationele specificaties van het
technische systeem voor de grensoverschrijdende geautomatiseerde
uitwisseling van bewijs en de toepassing van het eenmaligheidsbeginsel
overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement
en de Raad
- Besluit het toetsingsrecht uit te oefenen

1.

Artikel 11 van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften
en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden1 door de Commissie controleren ("de comitologieverordening")
bepaalt dat indien een basishandeling volgens de gewone wetgevingsprocedure wordt
vastgesteld, het Europees Parlement of de Raad de Commissie te allen tijde te kennen kan
geven dat een ontwerpuitvoeringshandeling zijns inziens de bij de basishandeling verleende
uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt. In dat geval onderwerpt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling aan een hernieuwd onderzoek, waarbij zij met de naar voren gebrachte
standpunten rekening houdt, en deelt zij het Europees Parlement en de Raad mee of zij
voornemens is de ontwerpuitvoeringshandeling te handhaven, te wijzigen of in te trekken.
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2.

Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot
oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/20122
is op 22 oktober 2018 in werking getreden.

3.

Artikel 14, lid 9, van Verordening (EU) 2018/1724 verleent de Commissie uitvoeringsbevoegdheden om uiterlijk op 12 juni 2021 de technische en operationele specificaties van
het technische systeem vast te stellen die nodig zijn voor de uitvoering van artikel 14 van
die verordening betreffende het technische systeem voor de grensoverschrijdende
geautomatiseerde uitwisseling van bewijs en de toepassing van het eenmaligheidsbeginsel.
Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure van
artikel 5 van de comitologieverordening.

4.

De Commissie heeft de ontwerpuitvoeringsverordening (EU) .../... van de Commissie tot
vaststelling van technische en operationele specificaties van het technische systeem voor de
grensoverschrijdende geautomatiseerde uitwisseling van bewijs en de toepassing van het
eenmaligheidsbeginsel overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees
Parlement en de Raad gepresenteerd tijdens de vergadering van het Comité voor één digitale
toegangspoort van 25 mei 20213. De ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie is op
2 juni 2021 ter kennis van de Raad gebracht.
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5.

Tijdens haar informele videoconferentie van 1 juni 2021 hebben de leden van de Groep
concurrentievermogen en groei (interne markt) hun standpunt kenbaar gemaakt met het oog
op de uitoefening van het toetsingsrecht van de Raad uit hoofde van artikel 11 van de
comitologieverordening met betrekking tot de ontwerpuitvoeringsverordening van de
Commissie. Overwegende dat de artikelen 4, lid 2, en 19 van de ontwerpuitvoeringsverordening voorzien in de vaststelling van technische en operationele specificaties na
12 juni 2021 en buiten het toepassingsgebied van de onderzoeksprocedure zoals vastgesteld in
Verordening (EU) 2018/1724, en overwegende dat artikel 14 van de ontwerpuitvoeringsverordening de lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat het procedureportaal van de aanvrager
van bewijsmateriaal de gebruiker toegang geeft tot een previewruimte, wat afwijkt van
artikel 14, lid 5, van Verordening (EU) 2018/1724, was een groot aantal lidstaten van oordeel
dat de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie de uitvoeringsbevoegdheden waarin
artikel 14, lid 9, van Verordening (EU) 2018/1724 voorziet, overschrijdt.

6.

Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt derhalve verzocht:
i)

te bevestigen dat de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie de uitvoeringsbevoegdheden waarin Verordening (EU) 2018/1724 voorziet, overschrijdt;

ii)

aan te bevelen dat, gezien het feit dat de ontwerpuitvoeringsverordening uitvoeringsbevoegdheden waarin Verordening (EU) 2018/1724 voorziet, overschrijdt, de Raad het
recht op toetsing overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) nr. 182/2011
uitoefent en de Commissie en het Europees Parlement daarvan in kennis stelt.
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