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TOELICHTING

Achtergrond van het voorstel

110 Motivering en doel van het voorstel

Dit voorstel beoogt het wijzigen van de statuten van de gemeenschappelijke 
onderneming Galileo om te voorzien in de stopzetting van haar activiteiten op 31 
december 2006.
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120 Algemene context

1) Het GALILEO-programma

Het GALILEO-programma beoogt de eerste specifiek voor civiele doeleinden 
ontworpen wereldinfrastructuur voor radionavigatie en plaatsbepaling per satelliet op te 
zetten. Het programma heeft een technologische, politieke en economische dimensie. 

Het programma omvat de onderstaande vier opeenvolgende fasen:

een definitiefase, van 1999 tot 2001, in de loop waarvan de architectuur van het systeem 
is ontworpen en het dienstenaanbod is vastgesteld;

een ontwikkelings- en valideringsfase, die volgens de oorspronkelijke planning diende 
plaats te vinden van 2002 tot 2005 en de ontwikkeling van de satellieten en 
aardcomponenten van het systeem alsook de validering in de omloopbaan omvat;

een stationeringsfase, die volgens de oorspronkelijke planning diende plaats te vinden in 
2006 en 2007, en de bouw en lancering van de satellieten alsmede de volledige 
installatie van het aardgedeelte van de infrastructuur omvat;

een exploitatiefase, die volgens de oorspronkelijke planning in 2008 een aanvang diende 
nemen en het beheer van het systeem alsmede het onderhoud en de voortdurende 
perfectionering ervan omvat.

2) De gemeenschappelijke onderneming Galileo.

De gemeenschappelijke onderneming Galileo is, op basis van de bepalingen van artikel 
171 van het Verdrag, opgericht bij Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 
mei 2002 om de ontwikkelingsfase tot een goed einde te brengen en de volgende fasen 
van het GALILEO-programma voor te bereiden. Haar oprichtende leden zijn de 
Europese Gemeenschap en het Europees Ruimte-Agentschap. Een Chinees staatsbedrijf 
en een Israëlisch staatsbedrijf zijn er eveneens lid van. De gekozen formule waarborgt
een uniform en doeltreffend beheer van het programma. 

De gemeenschappelijke onderneming GALILEO heeft twee hoofdopdrachten. Allereerst 
leidt en coördineert zij de nodige onderzoeks- en ontwikkelingsacties. Daartoe heeft zij 
een akkoord gesloten met het Europees Ruimte-Agentschap, waaraan de uitvoering van 
deze acties is toevertrouwd. Zij ontwikkelt ook de activiteiten betreffende de 
toepassingen en diensten die GALILEO zal kunnen aanbieden. In de tweede plaats 
beheert zij de procedure voor de selectie van de toekomstige concessiehouder van het 
systeem. De concessiehouder dient de stationerings- en exploitatiefase te beheren, het 
nodige privé-kapitaal in te brengen en de exploitatie tot een commercieel succes te 
maken.

3) De toezichtautoriteit.

De Europese toezichtautoriteit voor GNSS (hierna "Toezichtautoriteit") is ingesteld bij 
Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad van 12 juli 2004 inzake de 
beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet. Sinds 
de zomer van 2005 wordt zij geleidelijk aan geïnstalleerd, en zij zal volledig 
operationeel zijn gedurende 2006. Het is de bedoeling dat zij het beheer verzorgt van de 
publieke belangen in verband met de Europese programma's voor radionavigatie per 
satelliet, EGNOS en GALILEO, en de toekomstige concessie verleent. Opgemerkt zij 
dat de twee systemen EGNOS en GALILEO eigendom zullen zijn van de 
Toezichtautoriteit en volledig in publieke handen zullen blijven: enkel het beheer van de 
stationerings- en exploitatiefase wordt voor een periode van een twintigtal jaar aan de 
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130 Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied

1) De noodzaak om de statuten van de gemeenschappelijke onderneming te wijzigen om 
een einde te maken aan haar bestaan vóór de voltooiing van de ontwikkelingsfase.

Gezien de huidige stand van het GALILEO-programma zal de ontwikkelingsfase niet 
voltooid zijn vóór eind 2008. Pas dan zullen de vier satellieten operationeel zijn die door 
het Europees Ruimte-Agentschap zullen worden gebouwd en gelanceerd in het kader 
van de fase van "validering in de omloopbaan". Met de ingebruikstelling van deze vier 
satellieten wordt het ruimtesegment van de ontwikkelingsfase voltooid en i.v.m. de
operationaliteit ervan moet ook het grondsegment in deze fase in gebruik zijn. 

Volgens de huidige stand van haar statuten zou de gemeenschappelijke onderneming 
Galileo dan ook haar activiteiten niet mogen stopzetten vóór eind 2008, waardoor zij 
ongeveer drie jaar langer zou bestaan dan oorspronkelijk gepland.

De gemeenschappelijke onderneming na 2006 te laten voortbestaan, lijkt zinloos en 
kostbaar, daar de Toezichtautoriteit immers in staat is alle huidige activiteiten van de 
gemeenschappelijke onderneming in de loop van 2006 geleidelijk aan over te nemen en 
vervolgens tot een goed einde te brengen. Het zou neerkomen op een duplicering van
structuren en kosten, juist nu bovendien duidelijk wordt dat de ontwikkelingsfase van 
het programma duurder zal uitvallen dan de oorspronkelijke raming.

Vóór eind 2006 zal de Toezichtautoriteit over de nodige met name personele middelen 
beschikken voor het uitvoeren van de opdrachten van de gemeenschappelijke 
onderneming, namelijk de afronding van de ontwikkelingsfase en de voorbereiding van 
de volgende fasen van het programma. Wil de Toezichtautoriteit de activiteiten van de 
gemeenschappelijke onderneming optimaal kunnen overnemen, dan is het wenselijk dat 
de twee structuren enkele maanden naast elkaar bestaan en dat de Toezichtautoriteit 
tijdens die periode nauw betrokken wordt bij de activiteiten van de gemeenschappelijke 
onderneming. Deze beschikt namelijk over ervaring en uitgebreide kennis, die absoluut 
aan de Toezichtautoriteit moet worden doorgegeven. Dit is met name het geval voor 
wat betreft de onderhandelingen over het concessiecontract, die door de 
gemeenschappelijke onderneming in 2006 moeten worden voortgezet en beëindigd. Het 
is derhalve redelijk erin te voorzien dat de gemeenschappelijke onderneming haar 
activiteiten stopzet op 31 december 2006 en vervolgens geliquideerd wordt.

Er is dan ook reden de statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo te 
wijzigen en erin te voorzien dat zij haar activiteiten stopzet op 31 december 2006. De 
beoogde wijziging bestaat erin de voormelde bepalingen van artikel 20 van de statuten 
van de gemeenschappelijke onderneming op te heffen en te vervangen door een nieuw 
artikel 20 dat luidt als volgt: "De gemeenschappelijke onderneming wordt opgericht 
voor een periode die begint op 28 mei 2002 en eindigt op 31 december 2006."

De voorzetting van de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming tot 31 
december 2006 heeft geen financiële weerslag op de communautaire begroting voor 
2006. In de goedgekeurde communautaire begroting is namelijk al voor het hele jaar 
voorzien in de financiering van de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming.

2) De noodzaak tot wijziging van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming 
om het onjuiste gebruik van het "kapitaal" te corrigeren.

In artikel 1 en artikel 8 van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo 
wordt respectievelijk vijf en één keer “kapitaal” gebruikt om de middelen aan te duiden 
die door haar leden tot haar beschikking worden gesteld. Deze aanduiding is onjuist 
inzoverre zij niet overeenstemt met de werkelijke economische aard van de betrokken 
bedragen. De inbreng van de leden van de gemeenschappelijke onderneming is namelijk 
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141 Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EU

Niet van toepassing.

Raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordeling

Raadpleging van belanghebbende partijen

219 Niet van toepassing.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid

229 Er diende geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid.

230 Effectbeoordeling

Er is, om tot het gewenste resultaat te komen, geen andere oplossing dan wijziging van 
de verordening.

Het effect van de stopzetting van de activiteiten van de gemeenschappelijke 
onderneming is gering inzoverre deze activiteiten door de Europese toezichtautoriteit 
voor GNSS zullen worden overgenomen.

Juridische elementen van het voorstel
305 Samenvatting van de voorgestelde maatregelen

Het is opportuun op 31 december 2006 een einde te maken aan het bestaan van de 
gemeenschappelijke onderneming Galileo. Te dien einde moeten de statuten van de 
gemeenschappelijke onderneming worden gewijzigd. Het is eveneens nodig de statuten 
van de gemeenschappelijke onderneming te wijzigen om het onjuiste gebruik in de 
statuten van “kapitaal” te corrigeren en om de gemeenschappelijke onderneming in staat 
te stellen de extra kosten van de ontwikkelingsfase te financieren. De procedure voor de 
wijziging van de statuten omvat voorafgaande etappes, die in casu zijn gevolgd, en
eindigt met de aanneming van een Raadsverordening.

310 Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag is hiervoor aangegeven.
329 Subsidiariteitsbeginsel

Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de 
Gemeenschap valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing.

Evenredigheidsbeginsel

Het voorstel is om de volgende redenen in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel.

331 De voorgestelde wijzigingen gaan niet verder dan hetgeen nodig is.
332 Zij leiden niet tot een stijging van de financiële lasten.

Keuze van instrumenten
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341 Voorgesteld instrument: verordening.
342 Andere instrumenten zouden om de volgende redenen ongeschikt zijn.

Enkel een verordening kan een verordening wijzigen.

Gevolgen voor de begroting
409 Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap.

Aanvullende informatie
520 Intrekking van bestaande wetgeving

De vaststelling van het voorstel heeft de intrekking van bestaande wetgeving tot gevolg.

Evaluatie-/herzienings-/vervalbepaling
533 Het voorstel bevat een vervalbepaling voor het gehele of een gedeelte van het 

wetgevingsbesluit wanneer vooraf bepaalde voorwaarden zijn vervuld.
F-11695
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1 PB C […] van […], blz. […].
2 PB C […] van […], blz. […].
3 PB C […] van […], blz. […].
4 PB L 138 van 28.5.2002, blz.1.
5 PB L 246 van 20.7.2004, blz.1.
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Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo in de 
bijlage van Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 
171,

Gezien het voorstel van de Commissie1,

Gezien het advies van het Europees Parlement2,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité3,

Overwegende hetgeen volgt:

De gemeenschappelijke onderneming Galileo is bij Verordening (EG) nr. 876/2002 van (1)
de Raad van 21 mei 20024 opgericht om de ontwikkelingsfase van het GALILEO-
programma tot een goed einde te brengen en de volgende fasen ervan voor te bereiden.

De statuten van de gemeenschappelijke onderneming GALILEO bepalen in artikel 20 (2)
dat de gemeenschappelijke onderneming een bestaansduur heeft die overeenkomt met 
de duur van de ontwikkelingsfase, volgens de oorspronkelijke planning van 2002 tot en 
met 2005.

Gezien de huidige stand van het GALILEO-programma zal de ontwikkelingsfase(3)
evenwel niet voltooid zijn vóór eind 2008. Luidens haar statuten zou de 
gemeenschappelijke onderneming Galileo dan ook haar activiteiten niet mogen 
stopzetten vóór eind 2008, waardoor zij ongeveer drie jaar langer zou bestaan dan 
oorspronkelijk gepland.

De gemeenschappelijke onderneming Galileo na 2006 te laten voortbestaan, lijkt echter (4)
zinloos en kostbaar, daar de bij Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad van 12 
juli 20045 ingestelde Europese toezichtautoriteit voor GNSS immers in staat zal zijn 
alle huidige activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming in de loop van 2006 
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geleidelijk over te nemen en vervolgens tot een goed einde te brengen.

Wil de Europese toezichtautoriteit voor GNSS de activiteiten van de (5)
gemeenschappelijke onderneming optimaal kunnen overnemen, dan is het evenwel 
wenselijk dat de twee structuren enkele maanden naast elkaar bestaan en dat de 
Europese toezichtautoriteit tijdens die periode nauw betrokken wordt bij de activiteiten 
van de gemeenschappelijke onderneming. Het blijkt derhalve redelijk erin te voorzien 
dat de gemeenschappelijke onderneming haar activiteiten stopzet op 31 december 2006.

Er is bijgevolg reden de bepalingen van artikel 20 van de statuten van de (6)
gemeenschappelijke onderneming Galileo te wijzigen.

Om het onjuiste gebruik van “kapitaal” in de statuten van de gemeenschappelijke (7)
onderneming te corrigeren en elke dubbelzinningheid betreffende de ware economische 
aard van de door haar leden ter beschikking gestelde middelen weg te nemen, moeten
bovendien de statuten van de gemeenschappelijke onderneming worden gewijzigd en 
dient in de bepalingen van de artikelen 1 en 8 van de statuten “kapitaal” te worden 
vervangen door “bijdrage” of “middelen”.

Bovendien is in artikel 1 van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming, zoals (8)
dit momenteel luidt, sprake van een inbreng van de oprichtende leden van de 
onderneming waavan de hoogte wordt berekend op basis van de initiële raming van de 
kosten van de ontwikkelingsfase. De bedragen houden geen rekening met de extra 
kosten van deze fase. Om de gemeenschappelijke onderneming in staat te stellen de 
extra kosten van de ontwikkelingsfase te financieren, is het dan ook nodig de statuten 
van de gemeenschappelijke onderneming in die zin te wijzigen dat de oprichtende leden 
van de onderneming zonodig aanvullende bijdragen kunnen inbrengen.

In het kader van de procedure tot wijziging van de statuten van de gemeenschappelijke (9)
onderneming Galileo zoals geregeld in de bepalingen van artikel 23 van deze statuten is, 
na aanvaarding van de door de Raad van bestuur van de gemeenschappelijke 
onderneming voorgestelde wijzigingen, de aanneming door de Raad van een 
verordening vereist volgens een identieke procedure als gevolgd is voor de oprichting 
van de gemeenschappelijke onderneming.

Nu de Raad van bestuur van de gemeenschappelijke onderneming de wijzigingen in (10)
kwestie van artikel 20 van de statuten van de onderneming heeft aanvaard tijdens zijn 
vergadering van 2 juni 2006, kan de Raad overgaan tot de aanneming van de
verordening tot invoering van deze wijzigingen in de statuten van de 
gemeenschappelijke onderneming Galileo,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo in de bijlage van Verordening
(EG) nr. 876/2002 worden gewijzigd als volgt:
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(1) Artikel 1, lid 4, wordt gewijzigd als volgt:

(a) in de eerste alinea wordt de eerste zin vervangen door de volgende zin: 

“De middelen van de gemeenschappelijke onderneming bestaan uit de bijdragen
van haar leden.”

(b) de tweede alinea wordt vervangen door de volgende tekst:

“De oprichtende leden tekenen voor hun aandeel in de financiële bijdragen in ten 
belope van de in hun respectieve toezegging vermelde bedragen, namelijk 520 
miljoen EUR voor de Europese Gemeenschap en 50 miljoen EUR voor het 
Europees Ruimte-Agentschap. Zij kunnen zonodig aanvullende bijdragen 
inbrengen om de ontwikkelingsfase te financieren.”

(c) in de vierde alinea wordt de eerste zin vervangen door de volgende zin: 

“De Raad van bestuur beslist welke bedragen van deze bijdragen moeten 
worden ingebracht in verhouding tot het aandeel in de financiële bijdragen 
waarvoor elk lid heeft ingetekend.”

(d) de vijfde alinea wordt vervangen door de volgende tekst:

“De financiële verplichtingen van de gemeenschappelijke onderneming gaan het 
totaal van haar beschikbare bijdragen niet te boven.”

(2) In artikel 8, lid 1, onder b, wordt de tweede zin vervangen door de volgende zin: 

“Elk lid van de gemeenschappelijke onderneming beschikt over een aantal stemmen 
dat evenredig is met het aandeel van de bijdragen waarvoor het heeft ingetekend.”

(3) Artikel 20 wordt vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 20

De gemeenschappelijke onderneming wordt opgericht voor een periode die begint op 
28 mei 2002 en eindigt op 31 december 2006.”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de [derde] dag volgende op die van haar bekendmaking 
in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat.

Gedaan te Brussel, op 

Voor de Raad
De Voorzitter




