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TOELICHTING 

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 

Oekraïne is een van de acht landen met een aanzienlijke technologische knowhow die van 
belang is voor satellietnavigatieapparatuur, toepassingen en regionale technologie. 

De Oekraïense ruimtevaartindustrie is een van de leidende industrieën in de wereld als het 
gaat om het ontwerpen en produceren van draagraketten en kritische wereldwijde 
satellietnavigatiesystemen (GNSS). 

Sinds 2000 toont Oekraïne belangstelling voor Europese GNSS-projecten en ontwikkelt het 
een eigen bijdrage tot de regionale proefbank van het Egnos-systeem (Egnos System Test 
Bed), een wegbereider voor Galileo. Sinds 2010 zijn besprekingen gaande over de uitbreiding 
van de dekking van Egnos tot het Oekraïense grondgebied. Wanneer Egnos Oekraïne dekt, 
vergroot dit de integriteit van Egnos in het oosten van Polen en in Roemenië en Bulgarije. 

Op 7 oktober 2003 is op de Top EU-Oekraïne de gezamenlijke verklaring van Oekraïne en de 
EU inzake samenwerking op het gebied van satellietnavigatie aangenomen. 

Op 8 oktober 2004 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om onderhandelingen met 
Oekraïne te openen voor de sluiting van een Samenwerkingsovereenkomst betreffende een 
civiel mondiaal navigatiesatellietsysteem (Civil Global Navigation Satellite System). 

De Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal navigatiesatellietsysteem 
(Civil Global Navigation Satellite System) tussen Oekraïne, enerzijds, en de Europese 
Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, is ondertekend op 1 december 2005. 

Deze overeenkomst maakt de uitbreiding van Egnos tot Oekraïne en de samenwerking op het 
gebied van normalisatie, certificering, radiospectrum, industriële samenwerking en handels- 
en marktontwikkeling mogelijk.  

De ondertekenende lidstaten van de Europese Unie hebben hun respectieve interne procedures 
in verband met de inwerkingtreding van de overeenkomst voltooid. 

Bulgarije en Roemenië zullen overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Akte betreffende de 
toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de 
Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond tot de overeenkomst toetreden door de 
sluiting van een protocol.  

De Raad wordt verzocht het hierna volgende voorstel voor een besluit betreffende de sluiting 
van de overeenkomst namens de Europese Unie goed te keuren, na goedkeuring door het 
Europees Parlement. 
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DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 172, 
in combinatie met artikel 218, lid 6, onder a, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement1, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Op 8 oktober 2004 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen met 
Oekraïne te openen voor de sluiting van een Samenwerkingsovereenkomst betreffende 
een civiel mondiaal navigatiesatellietsysteem (Civil Global Navigation Satellite 
System) (GNSS). 

(2) In overeenstemming met het besluit van de Raad van 15 november 2005 is de 
Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal 
navigatiesatellietsysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) (hierna 
"de Overeenkomst" genoemd) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, 
enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, ondertekend op 1 december 2005. 

(3) De Overeenkomst voorziet in nauwere samenwerking met Oekraïne op het gebied van 
satellietnavigatie en zal een aantal elementen van de Europese 
satellietnavigatieprogramma’s ten uitvoer leggen. 

(4) De Overeenkomst dient namens de Europese Unie te worden goedgekeurd, 

                                                 
1 Toestemming verleend op […201.]. 
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:  

Artikel 1 

De Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal navigatiesatellietsysteem 
(Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar 
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, wordt namens de Europese Unie goedgekeurd. 

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht. 

Artikel 2 

De voorzitter van de Raad wijst de persoon aan die bevoegd is om de in artikel 17, lid 1, van 
de overeenkomst bedoelde kennisgeving te verrichten en doet de volgende kennisgeving: 

’Ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de 
Europese Unie in de plaats getreden van de Europese Gemeenschap, waarvan zij de 
opvolgster is, en met ingang van die datum neemt zij alle rechten en plichten van de Europese 
Gemeenschap over. Derhalve moeten alle verwijzingen in de tekst van de overeenkomst naar 
“de Europese Gemeenschap” gelezen worden als “de Europese Unie”.’ 

Artikel 3 

Het standpunt van de Unie in het GNSS-Stuurcomité en de in artikel 14 van de Overeenkomst 
bedoelde gezamenlijke technische werkgroepen wordt door de Raad op voorstel van de 
Commissie vastgesteld. 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld. Het wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.2 

Gedaan te Brussel, 

 Voor de Raad 
 De voorzitter 

                                                 
2 De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad in 

het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt. 
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