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KORT BEGRUNDELSE

De europæiske satellitbaserede navigationssystemer er etableret under programmerne Galileo 
og Egnos og er flagskibsprojekter for Den Europæiske Union. De forvaltes af EU og har til 
formål at sikre, at EU såvel som dens medlemsstater kan være strategisk uafhængige, navnlig 
inden for global navigation og positionsbestemmelse.

Europas nuværende afhængighed af det amerikanske GPS-system har lige fra starten været et 
af de væsentligste argumenter for Galileoprojektet. I fredelige tider og under normale forhold 
udgør denne afhængighed ikke noget problem, men i krisetider og nødsituationer er det 
altafgørende, at sikkerhedspersonale og andet personale har et pålideligt system, som 
forvaltes af europæere, til deres rådighed, da det tilfører merværdi til EU's og dens 
medlemsstaters krisestyring.

Galileoprogrammet omfatter både politiske, driftsmæssige, industrielle og teknologiske 
elementer og har desuden sikkerheds- og forsvarspotentiale. Galileosystemets vigtigste 
sikkerhedsformål og fordele er især positionsbestemmelse og navigation, eftersøgnings- og 
redningstjenester ("Search and Rescue Support Service" - SAR) og FSFP-missioner og -
operationer. Ordføreren mener, at sidstnævnte bør behandles mere indgående i Europa-
Kommissionens forslag, og han mener, at der i den forbindelse bør tages højde for det 
dobbelte anvendelsesaspekt.

Derudover anslås Galileoprogrammet at beløbe sig til i alt 20 mia. EUR, hvoraf en stor del 
allerede er brugt. Ordføreren råder derfor EU og medlemsstaterne til at udnytte systemets 
potentiale fuldt ud. Det skal være frivilligt for medlemsstaterne, om de ønsker at udnytte 
systemets sikkerhedspotentiale, og de skal tage stilling til, om de vil anvende systemet eller 
ej. Nogle medlemsstater vil muligvis beslutte ikke at anvende systemet, men mange har 
allerede givet udtryk for, at de er interesserede i systemets sikkerhedsaspekt. Lovgiveren skal 
sørge for, at disse medlemsstater får de retningslinjer og muligheder, de har brug for, for at 
kunne gøre dette. Hvad angår EU og dens programmer, mener ordføreren, at det bør være 
obligatorisk at udnytte Galileos muligheder og potentiale fuldt ud. Ordføreren støtter i denne 
forbindelse en gennemsigtig proces, da det er oplagt, at de europæiske 
satellitnavigationssystemer vil blive anvendt af europæiske sikkerhedsstyrker, herunder 
militæret.

Galileosystemet bør være underlagt civiladministrationens kontrol. Ordføreren mener 
imidlertid, at det vil være hensigtsmæssigt at styrke de civil-militære synergier og at forbedre 
koordineringen mellem de forskellige programmer. Endelig skal det afklares, hvordan 
systemet kan forvaltes bedst, så der er sikret uafhængighed i tilfælde af kriser og 
nødsituationer. Hvad angår de fremtidige satellitnavigationssystemer, er det vigtigt at tage 
højde for erfaringerne fra f.eks. konflikten i Libyen. Der vil kunne opnås store fordele, hvis 
systemet forvaltes og kontrolleres i fællesskab. Der bør i den forbindelse tages højde for 
muligheden for at forbinde satellitnavigationssystemerne til Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil i overensstemmelse med denne tjenestes rolle og beføjelser.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Galileoprogrammet har til formål at 
etablere og drive den første infrastruktur 
for satellitbaseret navigation og 
positionsbestemmelse, der er rettet 
specifikt mod civile formål. Det system, 
der etableres under Galileoprogrammet, er 
fuldstændig uafhængigt af andre 
eksisterende eller eventuelle fremtidige 
systemer.

(2)Galileoprogrammet har til formål at 
etablere og drive den første infrastruktur 
for satellitbaseret navigation og 
positionsbestemmelse, der er rettet 
specifikt mod civile formål, som kan 
bruges af en række europæiske aktører, 
stater og agenturer. Det system, der 
etableres under Galileoprogrammet, 
fungerer uafhængigt af andre eksisterende 
eller eventuelle fremtidige systemer og 
bidrager dermed til den strategiske 
autonomi for EU, hvilket blev 
understreget i 2007 af Europa-
Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Unionen erkender, at rumpolitik pr. 
definition ikke kan udføres isoleret fra 
andre relevante aktører i rummet. 
Internationalt samarbejde er en 
grundlæggende del af Galileo-
programmet, og Kommissionen bør i tæt 
samarbejde med Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA) og Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil (EEAS) fortsætte 
dialogen med strategiske partnere i 
rummet, og nye rummagter.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Rådet understregede i sine 
konklusioner om den fælles sikkerheds-
og forsvarspolitik af 1. december 2011, 
den stigende efterspørgsel efter, at EU 
bliver en mere kompetent, 
sammenhængende og strategisk global 
aktør, gentog det fortsatte behov for en 
samlet strategi, og understregede 
betydningen af den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik (FSFP), som skal 
understøttes af tilstrækkelig kapacitet - i 
form af personale, aktiver og 
efterretningsanalytisk støtte. Rådet så 
derudover med tilfredshed på 
medlemsstaternes engagement i bestemte 
konkrete projekter, som Det Europæiske 
Forsvarsagentur (EDA) har hjulpet i 
stand, på følgende områder: efterretning, 
overvågning og rekognoscering, herunder 
"Space Situational Awareness" og 
militær satellitkommunikation, og 
erklærede, at det så frem til en konkret 
definition af disse projekter så hurtigt som 
muligt, samt udvikling af andre 
sammenlægningsprojekter på grundlag af 
eksisterende initiativer, såsom: 
farvandsovervågning og satellit-
kommunikation. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Rådet opfordrede i sin resolution fra 
syvende møde i Rumrådet af 25. november 
2010 Kommissionen, Det Europæiske 
Råd, bistået af EDA, sammen med 
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medlemsstaterne og Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA), til at udforske 
måder, hvorpå nuværende og fremtidige 
kapaciteter for krisestyring kan støttes 
gennem en effektiv billig adgang til 
robuste, sikre og reaktive rumaktiver og 
tjenester (der integrerer global 
satellitkommunikation, jordobservation, 
positionering og tidsbestemmelse), og på 
passende vis drager fuld fordel af 
synergier med dobbelt anvendelse. Rådet 
glædede sig derfor over den stigende støtte 
fra EU's satellitcenter (EUSC) til EU's 
missioner og operationer og anbefalede, 
at der etableres passende ordninger for at 
gøre de tjenesteydelser, som EUSC leverer 
til EU-missioner og -operationer, mere 
effektive og lette adgangen til 
billedmateriale under nationale 
programmer. Rådet anerkender desuden, 
at den europæiske økonomi og de 
europæiske politikker, særlig den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, er stadig 
mere afhængige af rumaktiver, at 
ruminfrastrukturer er afgørende for en 
selvstændig europæisk 
beslutningstagning, og at det er 
nødvendigt at fastlægge og indføre 
passende foranstaltninger til at overvåge 
og beskytte disse aktiver, herunder lige fra 
deres udvikling,

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Da programmerne befinder sig på et 
fremskredent udviklingsstadie, og 
systemerne har nået driftsfasen, er det 
nødvendigt, at de får et specifikt 
retsgrundlag, der opfylder deres behov, 
navnlig med hensyn til styring, og sikrer en 
sund økonomisk forvaltning.

(5) Da programmerne befinder sig på et 
fremskredent udviklingsstadie, og 
systemerne har nået driftsfasen, er det 
nødvendigt, at de får et specifikt 
retsgrundlag, der opfylder deres behov, 
navnlig med hensyn til styring, gensidig 
ejerskab og anvendelse såvel som 
sikkerheden af systemet, og sikrer en sund 
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økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De systemer, der oprettes under de 
europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer, er infrastrukturer 
oprettet som transeuropæiske net, hvis 
anvendelse rækker langt ud over 
medlemsstaternes nationale grænser. 
Endvidere bidrager de tjenester, der 
tilbydes gennem disse systemer, navnlig til 
udvikling af transeuropæiske net inden for 
transport-, telekommunikations- og 
energiinfrastrukturer.

(6) De systemer, der oprettes under de 
europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer, er infrastrukturer 
oprettet som transeuropæiske net, hvis 
anvendelse rækker langt ud over 
medlemsstaternes nationale grænser. 
Endvidere bidrager de tjenester, der 
tilbydes gennem disse systemer, navnlig til 
udvikling af transeuropæiske net inden for 
transport-, telekommunikations- og 
energiinfrastrukturer. EU's og 
medlemsstaternes anvendelse af disse 
tjenester inden for andre områder, såsom 
politi, grænseforvaltning, krisestyring og 
forsvar, bør tilskyndes, så det civil-
militære samarbejde kan styrkes 
yderligere.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som følge af den øgede brug af 
satellitnavigation inden for mange 
aktivitetsområder kan afbrydelser i 
tjenesterne medføre omfattende skader i 
det moderne samfund. Derudover er 
satellitnavigationssystemer på grund af 
deres strategiske betydning infrastrukturer, 
der er særligt følsomme over for misbrug. 
De nævnte forhold kan få indvirkning på 
EU's og medlemsstaternes sikkerhed. Der 
bør derfor tages højde for 

(8) Som følge af den øgede brug af 
satellitnavigation inden for mange 
aktivitetsområder kan afbrydelser i 
tjenesterne medføre omfattende skader i 
det moderne samfund. Både Galileo- og 
Egnosprogrammerne yder et væsentligt 
bidrag til EU's strategiske uafhængighed. 
Derudover er satellitnavigationssystemer 
på grund af deres strategiske betydning 
infrastrukturer, der er særligt følsomme 
over for statslige og ikke-statslige aktørers
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sikkerhedskravene ved udformningen, 
etableringen og driften af infrastrukturer 
under programmerne Galileo og Egnos.

misbrug. De nævnte forhold kan få 
indvirkning på EU's, medlemsstaternes og 
borgernes sikkerhed. Der bør derfor tages 
højde for sikkerhedskravene ved 
udformningen, etableringen og driften af 
infrastrukturer under programmerne 
Galileo og Egnos i henhold til 
standardpraksis og aftalt af alle aktører i 
systemet. Kapaciteter på 
medlemsstatsplan, samt inden for 
rammerne af den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik (FSFP), bør udvikles med 
henblik på at forebygge spoofing- og/eller 
jamming-angreb mod den krypterede 
statsregulerede tjenestes (PRS) signal og 
for at garantere sikkerheden for kritisk 
infrastruktur. Kommissionen og Rådet bør 
derfor træffe de rette proceduremæssige 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at 
den åbne tjeneste kan begrænses geografisk 
eller slukkes for at forhindre enhver form 
for misbrug.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Med henblik på at optimere 
anvendelsen af de leverede tjenester, bør 
systemer, net og tjenester fra 
programmerne Galileo og Egnos både være 
kompatible og interoperable indbyrdes og 
så vidt muligt med andre 
satellitnavigationssystemer samt med 
traditionelle navigationsmetoder.

(11) Med henblik på at optimere 
anvendelsen af de leverede tjenester, bør 
systemer, net og tjenester fra 
programmerne Galileo og Egnos både være 
kompatible og interoperable indbyrdes og 
så vidt muligt med andre 
satellitnavigationssystemer samt med 
traditionelle navigationsmetoder.
Interoperabilitet bør være i 
overensstemmelse med det strategiske mål 
om systemets uafhængighed.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Eftersom EU i princippet finansierer 
programmerne fuldt ud, bør EU's gøres til 
ejer af alle materielle og immaterielle 
aktiver, som er skabt eller udviklet inden 
for rammerne af disse programmer. For 
fuldt ud at respektere alle grundlæggende 
rettigheder vedrørende ejendomsret bør der 
indgås de nødvendige aftaler med de 
nuværende ejere, navnlig vedrørende 
væsentlige dele af infrastrukturen og 
dennes sikkerhed. Med henblik på at 
fremme indførelsen af satellitnavigation på 
markedet, bør det sikres, at tredjemand kan 
opnå en optimal udnyttelse af bl.a. de 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
fremkommer som følge af programmerne, 
og som tilhører EU, især på det 
samfundsøkonomiske område.

(12) Eftersom EU i princippet finansierer 
programmerne fuldt ud, skal styring og 
drift af de europæiske GNSS forblive 
under civil kontrol inden for EU, og EU
bør gøres til ejer af alle materielle og 
immaterielle aktiver, som er skabt eller 
udviklet inden for rammerne af disse 
programmer. For fuldt ud at respektere alle 
grundlæggende rettigheder vedrørende 
ejendomsret bør der indgås de nødvendige 
aftaler med de nuværende ejere, navnlig 
vedrørende væsentlige dele af 
infrastrukturen og dennes sikkerhed. Med 
henblik på at fremme indførelsen af 
satellitnavigation på markedet, bør det
sikres, at tredjemand kan opnå en optimal 
udnyttelse af bl.a. de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der fremkommer som 
følge af programmerne, og som tilhører 
EU, især på det samfundsøkonomiske 
område.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Galileo er det første komplette civile 
positioneringssystem. Visse af Galileos 
tjenesteydelser, især PRS, har dobbelt 
anvendelse, og kan derfor anvendes til 
sikkerheds- og forsvarsformål og -
applikationer i medlemsstaterne og støtte 
FSFP-missioner, herunder 
krisestyringsoperationer og humanitære 
aktioner. Galileo vil være af afgørende 
betydning i tilfælde af gennemførelsen af 
EU-solidaritet og klausuler om gensidig 
bistand, som omhandlet henholdsvis i 
artikel 222 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
artikel 42, stk. 7 i traktaten om Den 
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Europæiske Union.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Galileoprogrammets etablerings-, 
ibrugtagnings- og driftsfase og 
Egnosprogrammets driftsfase bør i 
princippet finansieres fuldt ud af EU. I 
overensstemmelse med forordning (EF, 
Euratom) nr.°1605/2002 af 25. juni 2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget bør medlemsstaterne kunne bidrage 
finansielt eller i form af naturalier til 
programmerne i henhold til passende 
aftaler for at finansiere supplerende 
elementer i programmerne, som de ønsker 
gennemført, eksempelvis systemarkitektur 
eller visse supplerende sikkerhedsbehov. 
Tredjelande og internationale 
organisationer bør også kunne bidrage til 
programmerne.

(13) Galileoprogrammets etablerings-, 
ibrugtagnings- og driftsfase og 
Egnosprogrammets driftsfase bør i 
princippet finansieres fuldt ud af EU. I 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr.°1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende 
De Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget bør medlemsstaterne kunne bidrage 
finansielt eller i form af naturalier til 
programmerne i henhold til passende 
aftaler for at finansiere supplerende 
elementer i programmerne, som de ønsker 
gennemført, eksempelvis systemarkitektur 
eller visse supplerende sikkerhedsbehov. 
Tredjelande og internationale 
organisationer bør også kunne bidrage til 
programmerne, i det omfang, at 
uafhængigheden af det globale 
satellitnavigationssystem i EU ikke 
påvirkes.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det bør bemærkes, at det nuværende 
skøn over investeringsomkostningerne og 
driftsomkostningerne for perioden 2014-
2020 ikke tager højde for uforudsete 
finansielle forpligtelser, som EU kan blive 
nødsaget til at bære, herunder de 
forpligtelser, der er forbundet med ansvar 
uden for kontraktforhold som følge af, at 

(17) Det bør bemærkes, at det nuværende 
skøn over investeringsomkostningerne og 
driftsomkostningerne for perioden 2014-
2020 ikke tager højde for uforudsete 
finansielle forpligtelser, som EU kan blive 
nødsaget til at bære, herunder de 
forpligtelser, der er forbundet med ansvar 
uden for kontraktforhold som følge af, at 
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systemerne er offentlig ejendom, især med 
hensyn til force majeure og katastrofalt 
svigt. Disse forpligtelser bliver analyseret 
nærmere af Kommissionen.

systemerne er offentlig ejendom, især med 
hensyn til force majeure og katastrofalt 
svigt. Disse forpligtelser bliver analyseret 
nærmere af Kommissionen og vil blive 
fremsendt til Rådet og Parlamentet.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Ansvaret for programmernes 
gennemførelse omfatter navnlig ansvaret 
for program-, system- og driftssikkerheden. 
Undtagen i forbindelse med anvendelse af 
den fælles aktion 2004/552/FUSP af 12. 
juli 2004 om aspekter ved det europæiske 
satellitbaserede radionavigationssystems 
drift, som måtte berøre Den Europæiske 
Unions sikkerhed, og som om nødvendigt 
kan tilpasses, så der tages højde for 
programmernes udvikling og styring og 
Lissabontraktaten, påhviler 
sikkerhedsansvaret Kommissionen, selv 
om visse sikkerhedsopgaver overdrages til 
Det Europæiske GNSS-agentur. Det 
påhviler navnlig Kommissionen at etablere 
passende foranstaltninger til sikring af en 
hensigtsmæssig koordinering mellem de 
forskellige sikkerhedsansvarlige enheder.

(25) Ansvaret for programmernes 
gennemførelse omfatter navnlig ansvaret 
for program-, system- og driftssikkerheden. 
Undtagen i forbindelse med anvendelse af 
den fælles aktion 2004/552/FUSP af 12. 
juli 2004 om aspekter ved det europæiske 
satellitbaserede radionavigationssystems 
drift, som måtte berøre Den Europæiske 
Unions sikkerhed, og som nødvendigvis 
må tilpasses, så der tages højde for 
programmernes udvikling og styring og 
Lissabontraktaten, påhviler 
sikkerhedsansvaret Kommissionen, selv 
om visse sikkerhedsopgaver overdrages til 
Det Europæiske GNSS-agentur. Det 
påhviler navnlig Kommissionen at etablere 
passende foranstaltninger til sikring af en 
hensigtsmæssig koordinering mellem de 
forskellige sikkerhedsansvarlige enheder, 
under Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitiks autoritet.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Det er af allerstørste betydning at 
revidere den fælles 
aktion 2004/552/FUSP1 da den ikke tager 
hensyn til ikrafttrædelsen af Lissabon-
traktaten og især udnævnelsen af den 
højtstående repræsentant for 
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udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og etableringen af Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil (EEAS). Den fælles 
aktion 2004/552/FUSP beskriver de 
ekstraordinære og presserende tilfælde af 
trusler mod EU eller en medlemsstat som 
følge af driften eller anvendelsen af 
systemet, eller i tilfælde af en trussel mod 
systemets drift, især som følge af en 
international krise. Der er behov for at 
afklare den rolle, som den højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik spiller i hasteproceduren 
i henhold til artikel 3 og 4 i den fælles 
aktion 2004/552/FUSP om de regler, 
fremgangsmåder og foranstaltninger, der 
skal træffes i tilfælde af en trussel mod 
EU's eller en medlemsstats sikkerhed, 
hvis PRS-modtagere mistes, misbruges 
eller kompromitteres. En ændring af den 
fælles aktion 2004/552/FUSP bør derfor 
tage hensyn til EEAS' ekspertise inden for 
tidlig varsling, situationsfornemmelse, 
sikkerhed og forsvar.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Eksporten til lande uden for 
Unionen af udstyr eller teknologi og 
software med dobbelt anvendelse, der har 
forbindelse til brugen af PRS og til 
udvikling af og fremstilling med henblik 
på PRS, uanset om dette udstyr, denne 
software eller denne teknologi er opført 
på listen i bilag I til Rådets forordning 
(EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en 
fællesskabsordning for kontrol med 
udførsel, overførsel, mæglervirksomhed 
og transit i forbindelse med produkter 
med dobbelt anvendelse1, bør begrænses 
til de tredjelande, der har behørig 
autoriseret adgang til PRS på grundlag af 
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en international aftale med Unionen. EU-
listen over kontrollerede produkter er 
baseret på kontrollister vedtaget af 
internationale eksportkontrolordninger, 
såsom Wassenaararrangementet, 
Australiengruppen (AG) og 
missilteknologikontrolregimet (MTCR).
__________________
1 EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) De tjenester, der tilbydes af 
statsregulerede tjenester (PRS), kan spille 
en væsentlig rolle for forskellige 
våbensystemer, især hvad angår 
navigation og styring. Det er derfor 
vigtigt, at Kommissionen, Rådet, 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
(EEAS) og medlemsstaterne handler i 
overensstemmelse med rumtraktaten fra 
1967, og at medlemsstaterne og EU-
Udenrigstjenesten øger deres indsats med 
hensyn til en eventuel revision af de 
internationale retlige rammer eller 
formulering af en ny traktat eller en kode, 
som tager højde for de teknologiske 
fremskridt siden 1960'erne, og effektivt 
forhindrer et våbenkapløb i det ydre rum. 
EU bør endvidere styrke den juridiske 
ramme, som rumtraktaten har skabt, for 
at sikre en fredelig og sikker funktion af 
ruminfrastrukturen. EU bør derfor 
forbedre mulighederne for at nå "space 
situational awareness" sammen med sine 
partnere inden for rammerne af et 
multilateralt overvågningssystem i 
rummet.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af systemernes 
verdensomspændende karakter, er det 
vigtigt, at EU kan indgå aftaler med 
tredjelande og internationale organisationer 
inden for rammerne af programmerne i 
overensstemmelse med artikel 218 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde med henblik på navnlig at 
sikre en tilfredsstillende gennemførelse af 
programmerne, optimere tjenesterne over 
for EU's borgere og dække tredjelandes og 
internationale organisationers behov. Det 
er endvidere hensigtsmæssigt i relevant 
omfang at tilpasse de eksisterende aftaler i 
forhold til programudviklingen. Ved 
forberedelserne til gennemførelse af disse 
aftaler kan Kommissionen anmode om 
teknisk bistand fra Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil, Det Europæiske GNSS-
agentur og Den Europæiske 
Rumorganisation inden for rammerne af de 
tildelte opgaver i henhold til nærværende 
forordning.

(31) På grund af systemernes 
verdensomspændende karakter, er det 
vigtigt, at EU kan indgå aftaler med 
tredjelande og internationale organisationer 
inden for rammerne af programmerne i 
overensstemmelse med artikel 218 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde med henblik på navnlig at 
sikre en tilfredsstillende gennemførelse af 
programmerne, optimere tjenesterne over 
for EU's borgere, sørge for fuld sikkerhed
i systemet, regulere indkomstsystemet og 
dække tredjelandes og internationale 
organisationers behov. Det er endvidere 
hensigtsmæssigt i relevant omfang at 
tilpasse de eksisterende aftaler i forhold til 
programudviklingen. Ved forberedelserne 
til gennemførelse af disse aftaler kan 
Kommissionen anmode om teknisk bistand 
fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, 
Det Europæiske GNSS-agentur og Den 
Europæiske Rumorganisation inden for 
rammerne af de tildelte opgaver i henhold 
til nærværende forordning under behørig 
hensyntagen til Europa-Parlamentets 
rettigheder i henhold til artikel 218.
Navnlig bør disse aftaler være i 
overensstemmelse med EU's og 
medlemsstaternes sikkerheds- og 
forsvarspolitiske interesser. Tjenesten bør 
ligeledes tage hensyn til den følsomme og 
strategiske karakter af nogle af systemets 
søgetjenester som PRS, og således sikre 
fuld overensstemmelse med de kriterier og 
retningslinjer, der er fastlagt i Rådets 
fælles holdning 2008/944/FUSP om 
fælles regler for kontrol med eksport af 
militærteknologi og -udstyr og Rådets 
forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for 
kontrol med udførsel, overførsel, 
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mæglervirksomhed og transit i forbindelse 
med produkter med dobbelt anvendelse.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at tilbyde en statsreguleret tjeneste 
("Public Regulated Service" - PRS), der er 
forbeholdt statsligt autoriserede brugere, til 
følsomme anvendelser, der kræver en høj 
grad af tjenestekontinuitet. Den 
statsregulerede tjeneste anvender robuste, 
krypterede signaler

(d) at tilbyde en statsreguleret tjeneste 
("Public Regulated Service" - PRS), der er 
forbeholdt statsligt autoriserede brugere, til 
anvendelser med følsomt indhold eller af 
strategisk vigtighed, der kræver en høj 
grad af tjenestekontinuitet. Den 
statsregulerede tjeneste anvender robuste, 
krypterede signaler.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 14, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der garanteres sikre systemer og sikker 
drift.

1. Der garanteres sikre systemer og sikker 
drift, idet disse systemer har stor 
betydning for EU's og medlemsstaternes 
sikkerheds- og forsvarspolitiske 
interesser.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) drift af Galileos sikkerhedscenter i 
overensstemmelse med de standarder og 
krav, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, 
samt instrukserne i henhold til fælles 
aktion 2004/552/FUSP, jf. artikel 17

(ii) drift af Galileos sikkerhedscenter i 
overensstemmelse med de standarder og 
krav, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, 
samt instrukserne i henhold til fælles 
aktion 2004/552/FUSP, jf. artikel 17, der i 
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øjeblikket er ved at blive revideret

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
 Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a 
Europa-Parlamentets rolle

Europa-Parlamentet skal, i betragtning af 
sine budgetmæssige kontrolkompetencer 
og tematiske arbejde, gennem sine 
relevante udvalg, granske etableringen, 
gennemførelsen og driften af systemet, og 
skal med jævne mellemrum holdes 
underrettet af de relevante organer i 
programmet.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Brug til sikkerheds- og forsvarsformål

1. De agenturer, der driver systemet, skal 
vedtage særlige bestemmelser for 
medlemsstaternes og EU's drift af 
systemet, for sikkerheds- og 
forsvarsformål, vedrørende teknologier og 
styresystemer, og brug i aktioner og 
missioner, med henblik på at garantere 
sikkerheden for denne type af anvendelse.
2. Kommissionen skal vedtage bindende 
sikkerhedsforanstaltninger for systemets 
integritet, når det anvendes af aktører på 
sikkerhedsområdet, i overensstemmelse 
med den gældende EU-lovgivning.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 27, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne afstår fra 
foranstaltninger, der kan skade en 
hensigtsmæssig afvikling af 
programmerne, navnlig for så vidt angår 
intellektuelle ejendomsrettigheder og 
uafbrudt drift af infrastrukturerne.

1. Medlemsstaterne afstår fra 
foranstaltninger, der kan skade en 
hensigtsmæssig afvikling af 
programmerne, navnlig for så vidt angår 
intellektuelle ejendomsrettigheder og 
uafbrudt drift af infrastrukturerne, eller 
som kan skade EU's og medlemsstaternes 
sikkerheds- og forsvarspolitiske 
interesser.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
beskytte EU's strategiske autonomi, 
således at civile og militære aktører inden 
for intern og ekstern sikkerhed i det lange 
løb er i stand til at gøre fuld brug af de 
statsregulerede tjenester og safety-of-life-
tjenester under Galileoprogrammet.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
beskyttelsen af Unionens 
ruminfrastruktur. Medlemsstaterne skal 
især fremme de juridiske rammer i det 
ydre rum, og overholde principperne i 
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adfærdskodekset for aktiviteter i det ydre 
rum, herunder forbud mod skadelig 
interferens med rumgenstande, forbud 
mod handlinger, der skaber skadelig 
rumskrot, overholdelse af FN's 
retningslinjer for nedbringelse af 
mængden af rumskrot og skabelse af 
gennemsigtigheds- og sikkerhedsskabende 
foranstaltninger i det ydre rum.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU kan indgå aftaler med tredjelande og 
internationale organisationer inden for 
rammerne af programmerne, navnlig 
samarbejdsaftaler, i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 218 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

EU kan indgå aftaler med tredjelande og 
internationale organisationer inden for 
rammerne af programmerne, navnlig 
samarbejdsaftaler, i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 218 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Der 
skal ved enhver form for samarbejde med 
tredjelande tages hensyn til 
programmernes strategiske karakter samt 
til EU's og medlemsstaternes sikkerheds-
og forsvarspolitiske interesser, og 
gensidighedsprincippet skal overholdes. 
Europa-Parlamentet skal høres og / eller 
give sit samtykke, som relevant. 

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU sikrer under forhandlinger om aftaler 
med tredjelande eller under indgåelse af 
aftaler med tredjelande fuld 
overensstemmelse med de kriterier og 
retningslinjer, der er fastlagt i Rådets 
fælles holdning 2008/944/FUSP om 
fælles regler for kontrol med eksport af 
militærteknologi og -udstyr1 og Rådets 
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forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for 
kontrol med udførsel, overførsel, 
mæglervirksomhed og transit i forbindelse 
med produkter med dobbelt anvendelse2.
EU fremmer den juridiske ramme, som 
rumtraktaten har skabt, for at sikre en 
fredelig og sikker funktion af 
ruminfrastrukturen. EU forbedrer derfor 
mulighederne for at nå "space situational 
awareness" sammen med sine partnere 
inden for rammerne af et multilateralt 
overvågningssystem i rummet.
____________
1 EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.
2 EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver form for teknisk bistand skal 
foregå i overensstemmelse med EU's og 
medlemsstaternes sikkerheds- og 
forsvarspolitiske interesser.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen forelægger senest den 
30. juni 2018 en vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet med henblik 
på en afgørelse om videreførelse, ændring 
eller opsættelse af de foranstaltninger, der 
er truffet i henhold til denne forordning, og 
som vedrører:

1. Kommissionen forelægger senest den 
30. juni 2015 en 
midtvejsevalueringsrapport samt den 30. 
juni 2018 en vurderingsrapport for Europa-
Parlamentet og Rådet med henblik på en 
afgørelse om videreførelse, ændring eller 
opsættelse af de foranstaltninger, der er 
truffet i henhold til denne forordning, og 
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som vedrører:

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Repræsentanter for Det Europæiske 
GNSS-agentur og Den Europæiske 
Rumorganisation kan deltage i arbejdet i 
udvalget som observatører på vilkår, der 
fastsættes i udvalgets forretningsorden.

4. Repræsentanter for Det Europæiske 
GNSS-agentur og Den Europæiske 
Rumorganisation kan deltage i arbejdet i 
udvalget som observatører på vilkår, der 
fastsættes i udvalgets forretningsorden. 
Hvis det er nødvendigt, kan 
repræsentanter for Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil, Det Europæiske 
Forsvarsagentur og Europa-Parlamentet 
eller nationale eksperter inden for 
sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål 
også deltage i arbejdet i udvalget som 
observatører.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen tilsender rettidigt det i 
stk. 1 nævnte udvalg alle de oplysninger, 
der er relevante for programmerne.
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