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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.



PR\693920SV.doc 3/16 PE396.800v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5



PE396.800v01-00 4/16 PR\693920SV.doc

SV



PR\693920SV.doc 5/16 PE396.800v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det fortsatta 
genomförandet av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo)
(KOM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen – nytt föreläggande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0535),

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0477),

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av den 6 september 20051, 

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 156 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0345/2007),

– med beaktande av sin resolution av den 20 juni 2007 om finansieringen av det europeiska 
projektet för satellitbaserad radionavigation (Galileo) inom ramen för det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 och den fleråriga budgetramen 2007–20132,

– med beaktande av artikel 51 och artikel 55.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet och utskottet för transport och 
turism (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

                                               
1 EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 61.
2 Antagna texter, P6_TA(2007)0272.
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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 19

(19) Europeiska rymdorganisationen, som 
står för den tekniska sakkunskapen, 
kommer att ingå ett flerårigt avtal med 
Europeiska gemenskapen om de tekniska 
aspekterna av programmen. För att 
kommissionen, som Europeiska 
gemenskapens företrädare, ska kunna utöva 
sin kontrollbehörighet fullt ut bör avtalet 
även omfatta de allmänna villkoren för 
förvaltningen av de medel som anförtros 
Europeiska rymdorganisationen och 
föreskriva att de kontrakt som ingås inom 
ramen för avtalet följer gemenskapens 
regler för offentlig upphandling. Därför 
bör vederbörlig hänsyn tas till de framsteg 
och investeringar som hittills har gjorts 
samt, i förekommande fall, gällande 
kontrakt.

(19) Europeiska rymdorganisationen, som 
står för den tekniska sakkunskapen, bör
ingå ett flerårigt avtal med Europeiska 
gemenskapen om de tekniska aspekterna av 
programmen. För att kommissionen, som
Europeiska gemenskapens företrädare, ska 
kunna utöva sin kontrollbehörighet fullt ut 
bör avtalet även omfatta de allmänna 
villkoren för förvaltningen av de medel 
som anförtros Europeiska 
rymdorganisationen.

Motivering

Detta ändringsförslag bör ses mot bakgrund av de relevanta ändringsförslagen till artikel 13, 
särskilt Europeiska rymdorganisationens roll och de villkor som är förbundna med 
Europeiska rymdorganisationens förvaltning av EU-medel. Se även skäl (19a).

Ändringsförslag 2
Skäl 19a (nytt)

  Eftersom programmen kommer att 
finansieras av Europeiska gemenskapen
bör offentlig upphandling inom ramen för 
programmen vara förenlig med 
gemenskapens regler för offentlig 
upphandling och främst syfta till att 
kontrollera kostnader och minska risker,
men även till att öka effektiviteten och 
minska beroendet. Det vore önskvärt att 
införa ett inslag av konkurrens 
i programmet och därför bör det, om 
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möjligt, i all offentlig upphandling finnas 
minst två alternativa leverantörer och ett 
traditionellt konkurrensutsatt 
anbudsförfarande, förutsatt att detta inte 
innebär ökade kostnader och förseningar
till följd av att ytterligare leverantörer 
måste anpassa sina konstruktions- och 
produktionsmetoder. Flaskhalsar 
i leverantörsledet och upphandling med 
endast en leverantör bör undvikas. Beslut, 
investeringar och framsteg under 
Galileo-programmets utformnings- och 
utvecklingsfas bör beaktas i nästa 
anbudsfas.

Motivering

Det fleråriga avtalet mellan EG och Europeiska rymdorganisationen om upphandling bör 
innehålla ett antal skyldigheter för rymdorganisationen som har med programmens 
offentlighet och reglerna för offentlig upphandling att göra. Tillsammans med 
ändringsförslagen till artikel 13 understryker detta ändringsförslag målen med en sådan ram, 
t.ex. effektivitet, minskat beroende och minskade risker samt kriterier som strävar efter att öka 
konkurrensen och undvika flaskhalsar i leverantörskedjan, förseningar, dubbelarbete o.s.v.

Ändringsförslag 3
Skäl 20a (nytt)

  (20a) Ett avtal mellan Europaparlamentet 
och kommissionen har ingåtts om 
bestämmelserna för genomförandet av 
rådets beslut 2006/512/EG av 
den 17 juli 2006 om ändring av beslut 
1999/468/EG om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter1.
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet 
ändrat genom beslut 2006/512/EG 
(EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.) 

Motivering

Kommissionen ska informera Europaparlamentet om utskottens förfaranden, vilket 
garanterar att sändningssystemet är öppet, att informationen skickas i tid och att de olika 
stegen i förfarandet kan fastställas. Parlamentet och kommissionen har därför ingått ett avtal 
som fastställer förfarandet.
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Ändringsförslag 4
Skäl 21a (nytt)

(21a) Europeiska gemenskapen bör stå 
som ägare till samtliga materiella och 
immateriella tillgångar som skapas eller 
utvecklas inom ramen för programmen
Egnos och Galileo. Kommissionen bör 
därför lägga fram ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet för en 
ändring av den befintliga 
gemenskapslagstiftningen, där så är 
lämpligt.

Motivering

Det finns inget åtagande om att ändra befintlig lagstiftning när förslaget i fråga ska antas. Se 
även ändringsförslaget som inför artikel 6a (ny).

Ändringsförslag 5
Artikel 1, stycke 3a (nytt)

Programmens specifika syften anges 
i bilagan.

Motivering

De europeiska GNSS-systemen och GNSS-programmens syften – allmänna och specifika –
utgör viktiga delar av denna grundläggande rättsakt. De specifika syftena av den bör således 
ingå i en artikel.

Ändringsförslag 6
Artikel 4, punkt 4

4. De avtal och överenskommelser som 
ingås av Europeiska gemenskapen ska 
omfatta villkoren för tredjeländers 
eventuella bidrag till kompletterande 
finansiering av programmet.

4. Tredjeländer kan bidra med 
kompletterande finansiering av 
programmet. De avtal och 
överenskommelser som ingås av 
Europeiska gemenskapen med sådana
tredjeländer, i enlighet med artikel 300.3 
i EG-fördraget, ska omfatta villkoren för 
deras bidrag.
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Motivering

Med ändringsförslaget vill man förtydliga förfarandet och varje EU-institutions roll.

Ändringsförslag 7
Artikel 6a (ny)

Artikel 6a
Ägande av tillgångar 

2a. Europeiska gemenskapen ska stå som 
ägare till samtliga materiella och 
immateriella tillgångar som skapas eller 
utvecklas inom ramen för programmen.

Motivering

Egnos-programmet bör helt och hållet införlivas och bli en av två pelare i infrastrukturen för 
europeisk satellitnavigering. Europeiska gemenskapen måste därför stå som ägare för båda 
systemen.

Ändringsförslag 8
Artikel 8, punkt 1a (ny)

1a. Det belopp som anges i punkt 1 är 
beroende av effektiva 
upphandlingsförfaranden och 
avtalsförhandlingar som ger mest valuta 
för pengarna och av att den tidtabell som 
föreslagits för programmen hålls, i båda 
fallen är det kommissionen som ska stå
som garant för att detta sker.

Motivering

Detta ändringsförslag kopplar dels grundläggande villkor till den summa som krävs för att 
genomföra programmen, dels upphandling och avtalsförhandlingar till en effektiv förvaltning 
av offentliga medel.

Ändringsförslag 9
Artikel 8, punkt 4

4. Det belopp som anges i första stycket 
i denna artikel inkluderar inte eventuella 

4. Det belopp som anges i första stycket 
i denna artikel inkluderar inte eventuella 
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oförutsedda finansiella åtaganden för 
Europeiska gemenskapen, framför allt 
åtaganden kopplade till utomobligatoriskt 
ansvar till följd av det offentliga ägandet av 
systemen. I sådana fall kommer 
kommissionen att lägga fram lämpliga 
förslag till Europaparlamentet och rådet.

oförutsedda finansiella åtaganden för 
Europeiska gemenskapen, framför allt 
åtaganden kopplade till utomobligatoriskt 
ansvar till följd av det offentliga ägandet av 
systemen. Kommissionen ska därför 2010
lägga fram ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet, tillsammans 
med sin halvtidsöversyn för att 
budgetmyndigheten ska kunna besluta om 
hur mycket finansiering som behövs för 
den budgetplaneringsperiod som börjar 
2013, och om eventuella åtaganden för 
Europeiska gemenskapen som har med
det offentliga ägandet av systemet att 
göra.

Motivering

Detta ändringsförslag strävar efter att få kommissionen att vara uppmärksam på de åtgärder
som vidtas när det gäller genomförandet av programmen och att använda den erfarenhet som 
den får fram till 2010 för att mer exakt bedöma de offentliga budgetåtaganden som behövs för 
den driftsfas som planeras börja 2013.

Ändringsförslag 10
Artikel 9, stycke 2

En mekanism för inkomstdelning kan 
komma att ingå i eventuella avtal som 
ingås den privata sektorn.

En mekanism för inkomstdelning kan 
komma att ingå i eventuella avtal som 
ingås den privata sektorn. Kommissionen 
ska lägga fram ett förslag till kommittén 
för de europeiska GNSS-programmen, 
som fastställer principerna, åtagandena 
och villkoren för genomförandet av en 
sådan mekanism. Förslaget ska antas 
i enlighet med det förfarande som anges 
i artikel 14.3.

Motivering

Den text som föreslås av kommissionen kan tyckas ofullständig. Ändringsförslaget strävar 
efter att specificera förfarandet och delarna, vilka bör ingå i ett lagstiftningsförslag som ska 
läggas fram under installationsfasen för att garantera att denna mekanism träder i kraft i tid 
för driftfasen.  
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Ändringsförslag 11
Artikel 10, stycke 2

Europeiska gemenskapen, företrädd av 
kommissionen, ska säkerställa 
genomförandet av programmen, utan att 
det påverkar tillämpningen av förordning 
(EG) nr 1321/2004. 
Europeiska gemenskapen ska vidta de 
åtgärder som behövs och se till att den har 
de resurser som krävs för att utföra denna 
uppgift. Kommissionen får begära bistånd 
av oberoende experter för övervakningen 
av förvaltningen av programmen. Den får 
också ta hjälp av experter från 
medlemsstaterna och genomföra finansiella 
och tekniska kontroller.

Europeiska gemenskapen, företrädd av 
kommissionen, ska säkerställa 
genomförandet av programmen, utan att 
det påverkar tillämpningen av förordning 
(EG) nr 1321/2004. 
Europeiska gemenskapen ska vidta de 
åtgärder som behövs och se till att den har 
de resurser som krävs för att utföra denna 
uppgift, och undvika dubbla strukturer 
och funktioner. Den får också ta hjälp av 
experter från medlemsstaterna och 
genomföra finansiella och tekniska 
kontroller.

Motivering

Eftersom den europeiska tillsynsmyndigheten för det globala systemet för satellitnavigering 
(GNSS) ska ha den allmänna uppgiften att bistå kommissionen ska den bistå kommissionen 
i alla frågor som har med genomförandet att göra. Kommissionen kan dessutom ta hjälp av 
experter från medlemsstaterna.

Ändringsförslag 12
Artikel 10a (ny)

Artikel 10a
Programmens säkerhet

Säkerhetsvillkoren för programmen ska 
garanteras av kommittén för de 
europeiska GNSS-programmen.
Om driften av systemen utgör en risk för 
Europeiska unionen eller 
medlemsstaterna ska de förfaranden som 
fastställs i den gemensamma 
ståndpunkten 004/552/CFSP tillämpas. 

Motivering

Detta ändringsförslag fastställer den funktion som kommittén för de europeiska 
GNSS-programmen fyller när det gäller säkerhetsfrågor och de förfaranden som gäller när 
EU:s eller medlemsstaternas säkerhet påverkas.



PE396.800v01-00 12/16 PR\693920SV.doc

SV

Ändringsförslag 13
Artikel 11, punkt 3

3. Kommissionen ska anta det fleråriga 
arbetsprogrammet och eventuella ändringar 
av det i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 14.2 i denna förordning.

3. Kommissionen ska anta det fleråriga 
arbetsprogrammet, de årliga 
arbetsprogrammen och 
genomförandeplanerna samt godkänna 
programmens kombinerade finansiering
och eventuella ändringar av det i enlighet 
med det förfarande som avses 
i artikel 14.3.

Motivering

Kommissionen får ytterligare ansvar, som ska omfattas av föreskrivande förfarande med 
kontroll.

Ändringsförslag 14
Artikel 11, punkt 4

4. Ändringar av bilagan ska antas av 
kommissionen. Åtgärder som syftar till att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 14.3.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag ska ses tillsammans med ändringsförslaget till artikel 1 om vad som är 
viktigt och inte viktigt i en grundläggande rättsakt, såsom fastställs i det interinstitutionella
avtalet av den 22 december 1998 om att utarbeta gemenskapslagstiftning.

Ändringsförslag 15
Artikel 13, stycke 2

Avtalet ska omfatta de allmänna villkoren 
för förvaltningen av de medel som 
anförtros Europeiska rymdorganisationen, 
och framför allt de åtgärder som ska 
genomföras, finansieringen av dessa 
åtgärder, förvaltningsförfaranden, 
övervaknings- och kontrollåtgärder, 
åtgärder som ska tillämpas vid brister 
i genomförandet av avtalet och 

Det fleråriga avtalet ska omfatta de 
allmänna villkoren för förvaltningen av de 
medel som anförtros Europeiska 
rymdorganisationen, och framför allt de 
åtgärder som ska genomföras, 
finansieringen av dessa åtgärder, 
förvaltningsförfaranden, övervaknings- och 
kontrollåtgärder, åtgärder som ska 
tillämpas vid brister i genomförandet av 
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bestämmelser om materiell och immateriell 
äganderätt.

avtalet och bestämmelser om materiell och 
immateriell äganderätt.

Motivering

En liten korrigering som talar för sig själv.

Ändringsförslag 16
Artikel 13, stycke 2b (nytt)

Det fleråriga avtalet ska även innehålla 
följande bestämmelser:
a) Den Europeiska rymdorganisationen 
ska tillämpa gemenskapens regler vid 
offentlig upphandling.
b) Den Europeiska rymdorganisationen 
ska se till att informationen är öppen och 
lämnas i tid och att tillämpliga 
upphandlingsregler, urvalskriterier och 
andra relevanta aspekter tydligt framgår.
c) Offentlig upphandling inom ramen för
det fleråriga avtalet ska ha som syfte att 
skapa öppen tillgång och rättvis 
konkurrens överallt i den industriella 
leveranskedjan och att uppmuntra ett 
balanserat deltagande av aktörer från den 
privata sektorn i alla medlemsstater. Den 
Europeiska rymdorganisationen ska 
undvika att skapa eller förstärka 
dominerande ställningar.
d) Den Europeiska rymdorganisationen 
ska dela upp avtal om infrastruktur i stora
segmentpaket och i kompletterande
arbetssegment. 
e) Vid en parallell upphandling ska det 
alltid, om så är möjligt, finnas minst två 
leverantörer i syfte att minska tekniska 
risker, industririsker och beroendet samt 
öka den allmänna kontrollen av kostnader 
och tidsplaner för programmen.
f) Om upphandling med minst två 
leverantörer inte är möjligt ska avtalet 
ange att leverantören, om det gäller 
underleverantörskap, ska tillämpa 
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gemenskapens regler om offentlig 
upphandling och respektera de syften som 
fastställs i denna artikel. 
Underleverantörsavtalens omfattning och 
värde ska ingå i avtalet om det rör sig om 
upphandling där endast en leverantör
förekommit.
g) När avtal förhandlas fram ska den 
Europeiska rymdorganisationen beakta 
beslut, investeringar och framsteg, i den 
mån det är relevant, under 
Galileo-programmets utformningsfas och 
utvecklingsfas.

Motivering

Det är viktigt att gemenskapens regler om offentlig upphandling tillämpas. Öppen tillgång 
och rättvis konkurrens måste garanteras överallt i den industriella leveranskedjan för att 
förebygga bildandet av monopol. I upphandlingen inom programmet måste man säkerställa 
ett balanserat deltagande från den europeiska industrins sida eftersom den redan har fått 
värdefull know-how i utvecklingsfasen. Berörda aktörer i alla medlemsstater, framför allt små 
och medelstora företag måste få en chans att vara med i Galileo-upphandlingen. 

Ändringsförslag 17
Artikel 13, stycke 3

De kontrakt som sluts som tillämpning av 
detta avtal ska följa gemenskapens regler 
för offentlig upphandling, utan att de 
påverkar de åtgärder som måste vidtas för 
att skydda Europeiska gemenskapens 
väsentliga säkerhetsintressen eller den 
allmänna säkerheten. De ska vara 
förenliga med programmens struktur och 
gemenskapskaraktär.

De kontrakt som sluts som tillämpning av 
det fleråriga avtalet ska följa 
gemenskapens regler för offentlig 
upphandling, utan att de påverkar de 
åtgärder som måste vidtas för att skydda 
Europeiska gemenskapens väsentliga 
säkerhetsintressen eller den allmänna
säkerheten, som återfinns i programmens 
strategiska inriktning och kontrollkraven 
för säkerhet och export. De viktigaste 
kraven och villkoren i de avtal som sluts 
inom ramen för det fleråriga avtalet ska 
omfattas av ett godkännande i enlighet 
med det förfarande som avses 
i artikel 14.2.

Motivering

Se tidigare motiveringar.
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Ändringsförslag 18
Artikel 13, stycke 3a (nytt)

Kommissionen ska övervaka och
utvärdera den 
Europeiska rymdorganisationens 
upphandlingsförfarande, konkurrenskraft 
och relevanta EU-marknader, och 
rapportera till parlamentet och rådet utan 
vidare dröjsmål. 

Motivering

Se tidigare motiveringar.

Ändringsförslag 19
Artikel 14, punkt 3

3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 
i det beslutet.

3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5a och artikel 7 
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 
i det beslutet.

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med ändringsförslaget till skäl 20 a (nytt) om genomförandet 
av föreskrivande förfarande med kontroll.

Ändringsförslag 20
Artikel 14, punkt 4a (ny)

4a. Kommittén för de europeiska 
GNSS-programmen får anlita oberoende 
experter för att genomföra finansiella och 
tekniska kontroller av programmen. De 
oberoende experterna får föreslå lämpliga 
åtgärder till kommittén för de europeiska 
GNSS-programmen.
För att kunna övervaka programmen ska 
Europaparlamentet ha rätt att utse en 
oberoende expert till kommittén för de 
europeiska GNSS-programmen.
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Motivering

Med tanke på det delade politiska ansvar som parlamentet och rådet har när det gäller 
programmet och dess mycket speciella inriktning måste parlamentet kunna övervaka dess 
utveckling. Detta kräver hjälp av oberoende experter. Parlamentets första betänkande 
A6-0212/2005 om Galileo slår tydligt fast parlamentets obsevatörsstatus vid de möten som 
kommittén för de europeiska GNSS-programmen håller. 

Ändringsförslag 21
Artikel 14, punkt 5

5. De avtal eller överenskommelse som 
sluts av Europeiska gemenskapen får 
omfatta tredjeländers eller internationella 
organisationers deltagande i arbetet 
i Kommittén för de europeiska 
GNSS programmen enligt de villkor som 
fastställs i dess arbetsordning.

5. De avtal eller överenskommelse som 
sluts av Europeiska gemenskapen enligt 
artikel 4.4. får omfatta tredjeländers eller 
internationella organisationers deltagande 
i arbetet i Kommittén för de europeiska 
GNSS-programmen enligt de villkor som 
fastställs i dess arbetsordning.

Motivering

Se motivering till ändringsförslaget till artikel 4.4.

Ändringsförslag 22
Bilaga, stycke 1

De europeiska GNSS-systemen och 
-programmen, liksom programmens 
allmänna syften och faser, definieras 
i artiklarna 1, 3 och 5 i denna förordning.

utgår

Motivering

Som konsekvens av ändringsförslaget till artikel 1.
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