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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese satellietnavigatiesystemen, vastgesteld in het kader van de programma's Galileo 
en Egnos, zijn vlaggenschipprojecten van de Unie. Ze worden beheerd door de Unie en het 
doel ervan is de strategische onafhankelijkheid en autonomie van de Unie en haar lidstaten te 
waarborgen, met name op het gebied van mondiale infrastructuur voor navigatie en 
plaatsbepaling.

De huidige Europese afhankelijkheid van het Amerikaanse GPS-systeem is van meet af aan 
aangevoerd als fundamentele reden voor het Galileo-project. In vredestijd en onder normale 
omstandigheden is deze afhankelijkheid niet zo problematisch, maar in tijden van crisis en 
noodsituaties is het van belang dat veiligheids- en ander personeel over een betrouwbaar, door 
de Europeanen beheerd systeem kunnen beschikken dat de crisisbeheersing van de Unie en 
haar lidstaten een toegevoegde waarde geeft.

Het Galileo-programma heeft politieke, operationele, industriële en technologische aspecten, 
en biedt bovendien mogelijkheden voor veiligheid en defensie. De essentiële doelen en 
voordelen op het gebied van veiligheid van het Galileo-systeem betreffen met name 
plaatsbepaling en navigatie, opsporings- en reddingsdiensten (SAR) en GVDB-missies en 
-operaties. De rapporteur is van mening dat voor laatstgenoemde toepassingsterreinen 
grondiger aangepakt moeten worden in het voorstel van de Europese Commissie, en meent 
derhalve dat het aspect van de tweeledige gebruiksmogelijkheid besproken moet worden.

De kosten van het Galileo-programma zijn geraamd op ongeveer 20 miljard euro in totaal, 
waarvan al een groot bedrag is besteed. Derhalve adviseert de rapporteur de Unie en de 
lidstaten alle mogelijkheden van het systeem te benutten. De toepassing van de 
mogelijkheden op het gebied van veiligheid moet facultatief zijn voor de lidstaten, en zij 
moeten beslissen of ze het systeem al dan niet willen gebruiken. Sommige zullen misschien 
besluiten dat niet te doen, maar veel lidstaten hebben al aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn 
in gebruikmaking van dit aspect van het systeem. Het moet de plicht zijn van de wetgever 
voorlichting en advies te verschaffen en de mogelijkheid te bieden om die optie te benutten.
De rapporteur is wel van mening dat de Unie verplicht gebruik moet maken van de volledige 
mogelijkheden van Galileo. De rapporteur is voorstander van transparantie in deze kwestie, 
want het is duidelijk dat de Europese satellietnavigatiesystemen gebruikt zullen worden door 
Europese veiligheidsdiensten, met inbegrip van militaire diensten.

Het Galileo-systeem moet door civiele bestuurlijke instanties worden gecontroleerd. De 
rapporteur meent echter dat de synergie tussen civiele en militaire instanties vergroot moet 
worden en de coördinatie tussen verschillende programma's verbeterd. De uiteindelijke vraag 
blijft hoe het systeem optimaal moet worden beheerd, op zodanige wijze dat de 
onafhankelijkheid in crisis- en noodsituaties is gewaarborgd. In dat opzicht zijn de ervaringen 
die zijn opgedaan bij onder meer het conflict in Libië belangrijk met betrekking tot de 
toekomstige satellietnavigatiesystemen. Gezamenlijk beheer en controle kunnen uitgebreide 
voordelen opleveren. In dit licht dient de mogelijkheid om de satellietnavigatiesystemen op 
expertiseniveau te koppelen met de Europese Dienst voor extern optreden gezien te worden 
als in overeenstemming met de rol en de taken van deze dienst.
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AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Galileo-programma beoogt de 
eerste specifiek voor civiele doeleinden 
ontworpen mondiale infrastructuur voor 
navigatie en plaatsbepaling per satelliet in 
te voeren en te exploiteren. Het door het 
Galileo-programma ingestelde systeem is 
geheel onafhankelijk van de andere 
systemen die bestaan of zouden kunnen 
ontstaan.

(2)Het Galileo-programma beoogt de 
eerste specifiek voor civiele doeleinden 
ontworpen mondiale infrastructuur voor 
navigatie en plaatsbepaling per satelliet in 
te voeren en te exploiteren, die door 
verschillende Europese actoren, staten en 
agentschappen gebruikt kan worden. Het 
door het Galileo-programma ingestelde 
systeem functioneert onafhankelijk van de 
andere systemen die bestaan of zouden 
kunnen ontstaan, en dragen zo bij tot de 
strategische onafhankelijkheid en 
autonomie van de Unie, zoals benadrukt 
in 2007 door het Europees Parlement en 
de Raad.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Unie onderkent dat per definitie 
geen ruimtebeleid geïsoleerd van andere 
relevante actoren in de ruimte kan 
worden gevoerd. Internationale 
samenwerking is een fundamenteel 
onderdeel van het Galileo-programma en 
de Commissie moet, in nauwe 
samenwerking met het Europees 
Ruimteagentschap (ESA) en de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO), 
leiding blijven geven aan de 
ruimtevaartdialoog met strategische 
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partners en opkomende 
ruimtevaartmogendheden.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In zijn conclusies over het 
Gemeenschappelijke veiligheids- en 
defensiebeleid van 1 december 2011 heeft 
de Raad de toenemende vraag naar een 
slagvaardiger, samenhangender en 
strategischer optreden van de Europese 
Unie in mondiaal verband benadrukt, 
opnieuw gewezen op de blijvende 
noodzaak van een alomvattend beleid en 
gewezen op het belang van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB), dat dient te 
worden ondersteund door voldoende en 
adequate personele en materiële capaciteit 
en ondersteuning voor de analyse van 
inlichtingen. Bovendien prees de Raad de 
inzet van de lidstaten in specifieke 
concrete projecten, waarbij het Europees 
Defensieagentschap (EDA) een 
faciliterende rol speelt, zoals op 
onderstaande gebieden: inlichtingen, 
observatie en verkenning met inbegrip 
van situationeel bewustzijn in de ruimte 
en militaire satellietcommunicatie, en 
verklaarde uit te zien naar de concrete 
invulling van deze projecten op zo kort 
mogelijke termijn, evenals naar de 
ontwikkeling van andere projecten waarin 
bestaande initiatieven worden gebundeld, 
zoals maritieme observatie en 
satellietcommunicatie.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) In de resolutie van de zevende 
zitting van de Ruimteraad van 25 
november 2010 verzocht de Raad de 
Europese Commissie, de Europese Raad, 
bijgestaan door het EDA, alsook de 
lidstaten en het Europees 
Ruimteagentschap (ESA) na te gaan hoe 
de huidige en toekomstige behoeften aan 
capaciteit voor crisisbeheersing kunnen 
worden ondervangen door een 
kostenefficiënte toegang tot krachtige, 
veilige en reactieve ruimtevaartsystemen 
en -diensten (wereldwijde 
satellietcommunicatie, aardobservatie, 
plaats- en tijdsbepaling) en door optimale 
gebruikmaking, waar mogelijk, van 
synergiën op het gebied van tweeërlei 
gebruik. Bijgevolg was de Raad verheugd 
over de toenemende ondersteuning door 
het Satellietcentrum van de Europese 
Unie (EUSC) van de EU-missies en -
operaties en heeft aanbevolen passende 
regelingen op te zetten om de diensten die 
het EUSC aan EU-missies en -operaties 
verleent doeltreffender en nationale 
satellietbeeldprogramma's toegankelijker 
te maken. Bovendien heeft de Raad 
erkend dat de Europese economie en het 
Europese beleid, en vooral het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, in toenemende mate 
afhankelijk zijn van ruimtesystemen, en 
dat de infrastructuur van dergelijke 
systemen van levensbelang is voor een 
autonome Europese besluitvorming, en 
dat er passende maatregelen moeten 
komen om deze systemen vanaf hun 
vroegste ontwikkelingsstadia te bewaken 
en te beveiligen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien de programma's zich in een 
vergevorderd stadium bevinden dat 
resulteert in systemen in de exploitatiefase, 
moeten zij een specifieke rechtsgrondslag 
krijgen, die geschikt is om aan hun 
behoeften te voldoen, met name op het 
gebied van de governance, en te 
beantwoorden aan de eis van goed 
financieel beheer.

(5) Aangezien de programma's zich in een 
vergevorderd stadium bevinden dat 
resulteert in systemen in de exploitatiefase, 
moeten zij een specifieke rechtsgrondslag 
krijgen, die geschikt is om aan hun 
behoeften te voldoen, met name op het 
gebied van de governance, gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en gebruik, alsook 
van de beveiliging van de systemen, en te 
beantwoorden aan de eis van goed 
financieel beheer.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De op grond van de Europese 
satellietnavigatieprogramma's ingevoerde 
systemen zijn infrastructuren die zijn 
opgezet als trans-Europese netwerken 
waarvan het gebruik de nationale grenzen 
van de lidstaten ver overschrijdt. Voorts 
dragen de via deze systemen aangeboden 
diensten in het bijzonder bij tot de 
ontwikkeling van trans-Europese 
netwerken op het gebied van vervoers-, 
telecommunicatie- en energie-
infrastructuren.

(6) De op grond van de Europese 
satellietnavigatieprogramma's ingevoerde 
systemen zijn infrastructuren die zijn 
opgezet als trans-Europese netwerken 
waarvan het gebruik de nationale grenzen 
van de lidstaten ver overschrijdt. Voorts 
dragen de via deze systemen aangeboden 
diensten in het bijzonder bij tot de 
ontwikkeling van trans-Europese 
netwerken op het gebied van vervoers-, 
telecommunicatie- en energie-
infrastructuren. Het gebruik van de 
diensten door de Unie en de lidstaten op 
andere terreinen, zoals politie, 
grensbeheer, crisisbeheersing en defensie, 
moet worden gestimuleerd, zodat een 
grotere impuls wordt gegeven aan de 
civiel-militaire samenwerking.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Gezien het toenemende gebruik dat op 
allerlei gebieden van satellietnavigatie 
wordt gemaakt, kan een onderbreking van 
de dienstlevering in moderne 
samenlevingen voor ernstige schade 
zorgen. Bovendien zijn de 
satellietnavigatiesystemen vanwege hun 
strategische dimensie gevoelige 
infrastructuren, die met name kwetsbaar 
zijn voor gebruik met kwaadaardige 
bedoelingen. De bovengenoemde aspecten 
kunnen gevolgen hebben voor de 
veiligheid van de Unie en haar lidstaten.
Daarom moet bij het ontwerp, de installatie 
en de exploitatie van de uit de programma's 
Galileo en Egnos voortvloeiende 
infrastructuren rekening worden gehouden 
met de beveiligingsvereisten.

(8) Gezien het toenemende gebruik dat op 
allerlei gebieden van satellietnavigatie 
wordt gemaakt, kan een onderbreking van 
de dienstlevering in moderne 
samenlevingen voor ernstige schade 
zorgen. Zowel het Galileo- als het Egnos-
programma draagt aanzienlijk bij tot de 
strategische onafhankelijkheid en 
autonomie van de Unie. Bovendien zijn de 
satellietnavigatiesystemen vanwege hun 
strategische dimensie gevoelige 
infrastructuren, die met name kwetsbaar 
zijn voor gebruik met kwaadaardige 
bedoelingen door staten en particuliere 
actoren. De bovengenoemde aspecten 
kunnen gevolgen hebben voor de 
veiligheid van de Unie, haar lidstaten en 
haar burgers. Daarom moet bij het 
ontwerp, de installatie en de exploitatie van 
de uit de programma's Galileo en Egnos 
voortvloeiende infrastructuren rekening 
worden gehouden met de 
beveiligingsvereisten, overeenkomstig 
standaardpraktijken en met instemming 
van alle exploitanten van het systeem. Er 
moet capaciteit in de lidstaten alsook in 
het kader van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) 
worden ontwikkeld om spoofing- en/of 
storingsaanvallen op het versleutelde 
PRS-signaal (Public Regulated Service) te 
voorkomen en de veiligheid van kritieke 
infrastructuur te waarborgen. Voorts 
dienen de Commissie en de Raad de 
procedureel-technische 
veiligheidsvoorwaarden te creëren om de 
open dienst tot een geografisch gebied te 
kunnen beperken of stop te zetten, teneinde 
gebruik met kwaadaardige bedoelingen te 
voorkomen.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor een optimale 
benutting van de aangeboden diensten, 
moeten de systemen, netwerken en 
diensten die resulteren uit de programma's 
Galileo en Egnos compatibel en 
interoperabel met elkaar en, voor zover 
mogelijk, met andere 
satellietnavigatiesystemen en met 
conventionele radionavigatiemiddelen zijn.

(11) Om te zorgen voor een optimale 
benutting van de aangeboden diensten, 
moeten de systemen, netwerken en 
diensten die resulteren uit de programma's 
Galileo en Egnos compatibel en 
interoperabel met elkaar en, voor zover 
mogelijk, met andere 
satellietnavigatiesystemen en met 
conventionele radionavigatiemiddelen zijn.
De interoperabiliteit moet 
overeenstemmen met het doel van 
strategische onafhankelijkheid van de 
systemen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Aangezien de Unie in beginsel de 
volledige financiering van de programma's 
op zich neemt, moet worden bepaald dat zij 
eigenaar is van alle materiële en 
immateriële activa die in het kader van 
deze programma's worden gecreëerd of 
ontwikkeld. Voor een goede naleving van 
fundamentele met eigendom verbonden 
rechten, moeten passende overeenkomsten 
met de huidige eigenaars worden gesloten, 
met name voor de essentiële onderdelen 
van de infrastructuren en de beveiliging 
daarvan. Om de aanvaarding van 
satellietnavigatie door de markt te 
vergemakkelijken, moet ervoor worden 
gezorgd dat derden optimaal gebruik 
kunnen maken van met name de 
intellectuele-eigendomsrechten die 
voortvloeien uit de programma's en aan de 
Unie toebehoren, in het bijzonder op 

(12) Aangezien de Unie in beginsel de 
volledige financiering van de programma's 
op zich neemt, moeten het bestuur en de 
exploitatie van de Europese GNSS onder 
civiele controle in de Unie blijven en moet 
worden bepaald dat zij eigenaar is van alle 
materiële en immateriële activa die in het 
kader van deze programma's worden 
gecreëerd of ontwikkeld. Voor een goede 
naleving van fundamentele met eigendom 
verbonden rechten, moeten passende 
overeenkomsten met de huidige eigenaars 
worden gesloten, met name voor de 
essentiële onderdelen van de 
infrastructuren en de beveiliging daarvan.
Om de aanvaarding van satellietnavigatie 
door de markt te vergemakkelijken, moet 
ervoor worden gezorgd dat derden 
optimaal gebruik kunnen maken van met 
name de intellectuele-eigendomsrechten 
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sociaaleconomisch gebied. die voortvloeien uit de programma's en aan 
de Unie toebehoren, in het bijzonder op 
sociaaleconomisch gebied.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Galileo is het eerste volledige 
civiele plaatsbepalingssysteem. Sommige 
diensten van Galileo, met name PRS, 
hebben echter de mogelijkheid tot 
tweeërlei gebruik en kunnen ook worden 
ingezet voor defensiedoeleinden en -
toepassingen in de lidstaten en ter 
ondersteuning van GVDB-missies, met 
inbegrip van crisisbeheersingsoperaties.
Galileo zal van essentieel belang zijn bij 
de uitvoering van de EU-clausules inzake 
solidariteit en wederzijdse bijstand, als 
bedoeld in respectievelijk artikel 222 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie en artikel 42, lid 7, van 
het Verdrag betreffende de Europese 
Unie.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De stationerings- en exploitatiefasen 
van het Galileo-programma en de 
exploitatiefase van het Egnos-programma 
moeten in beginsel volledig door de Unie 
gefinancierd worden. Overeenkomstig 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing 
op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen moeten de lidstaten 
echter de mogelijkheid krijgen aanvullende 

(13) De stationerings- en exploitatiefasen 
van het Galileo-programma en de 
exploitatiefase van het Egnos-programma 
moeten in beginsel volledig door de Unie 
gefinancierd worden. Overeenkomstig 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing 
op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen moeten de lidstaten 
echter de mogelijkheid krijgen aanvullende 
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financiering aan de programma's te 
verstrekken of een bijdrage in natura te 
leveren, op basis van passende 
overeenkomsten, ter financiering van door 
hen gevraagde aanvullende elementen van 
de programma's, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de systeemarchitectuur of 
aanvullende beveiligingsvereisten. Derde 
landen en internationale organisaties 
moeten ook aan de programma's kunnen 
bijdragen.

financiering aan de programma's te 
verstrekken of een bijdrage in natura te 
leveren, op basis van passende 
overeenkomsten, ter financiering van door 
hen gevraagde aanvullende elementen van 
de programma's, bijvoorbeeld met
betrekking tot de systeemarchitectuur of 
aanvullende beveiligingsvereisten. Derde 
landen en internationale organisaties 
moeten ook aan de programma's kunnen 
bijdragen voor zover dit geen invloed heeft 
op de onafhankelijkheid van het 
wereldwijde satellietnavigatiesysteem van 
de Unie.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het is van belang te vermelden dat bij 
de momenteel voor de periode 2014-2020 
geraamde investering- en exploitatiekosten 
van de systemen geen rekening wordt 
gehouden met de onvoorziene financiële 
verplichtingen die de Unie mogelijk op 
zich moet nemen, met name de 
verplichtingen die verband houden met de 
regeling van de niet-contractuele 
aansprakelijkheid wegens het publieke 
karakter van de eigendom van de systemen, 
in het bijzonder met betrekking tot 
overmacht en rampzalige storingen. Deze 
verplichtingen zijn het voorwerp van een 
specifieke analyse door de Commissie.

(17) Het is van belang te vermelden dat bij 
de momenteel voor de periode 2014-2020 
geraamde investering- en exploitatiekosten 
van de systemen geen rekening wordt 
gehouden met de onvoorziene financiële 
verplichtingen die de Unie mogelijk op 
zich moet nemen, met name de 
verplichtingen die verband houden met de 
regeling van de niet-contractuele 
aansprakelijkheid wegens het publieke 
karakter van de eigendom van de systemen, 
in het bijzonder met betrekking tot 
overmacht en rampzalige storingen. Deze 
verplichtingen zijn het voorwerp van een 
specifieke analyse door de Commissie en 
hierover zal een mededeling aan de Raad 
en het Europees Parlement worden 
gestuurd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De verantwoordelijkheid voor de 
voortgang van de programma's omvat met 
name de verantwoordelijkheid voor de 
beveiliging ervan en de beveiliging van de 
systemen en de exploitatie. Afgezien van 
de toepassing van Gemeenschappelijk 
Optreden 2004/552/GBVB van 12 juli 
2004 ten aanzien van aspecten van de 
exploitatie van het Europees systeem voor 
radionavigatie per satelliet die betrekking 
hebben op de veiligheid van de Europese 
Unie, dat zo nodig aan de evolutie van de 
programma's, aan de governance ervan en 
aan het Verdrag van Lissabon aangepast 
kan worden, berust de 
verantwoordelijkheid voor de beveiliging 
bij de Commissie, ook al worden bepaalde 
taken op het gebied van de beveiliging aan 
het Europees GNSS-Agentschap 
toevertrouwd. Met name is het de 
verantwoordelijkheid van de Commissie 
om mechanismen in te richten voor een 
goede coördinatie tussen de diverse met de 
beveiliging belaste entiteiten.

(25) De verantwoordelijkheid voor de 
voortgang van de programma's omvat met 
name de verantwoordelijkheid voor de 
beveiliging ervan en de beveiliging van de 
systemen en de exploitatie. Afgezien van 
de toepassing van Gemeenschappelijk 
Optreden 2004/552/GBVB van 12 juli 
2004 ten aanzien van aspecten van de 
exploitatie van het Europees systeem voor 
radionavigatie per satelliet die betrekking 
hebben op de veiligheid van de Europese 
Unie, dat beslist aan de evolutie van de 
programma's, aan de governance ervan en 
aan het Verdrag van Lissabon aangepast 
moet worden, berust de 
verantwoordelijkheid voor de beveiliging 
bij de Commissie, ook al worden bepaalde 
taken op het gebied van de beveiliging aan 
het Europees GNSS-Agentschap 
toevertrouwd. Met name is het de 
verantwoordelijkheid van de Commissie 
om mechanismen in te richten voor een 
goede coördinatie tussen de diverse met de 
beveiliging belaste entiteiten, onder het 
gezag van de hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Het is van cruciaal belang 
Gemeenschappelijk Optreden 
2004/552/GBVB1 te herzien aangezien 
hierin geen rekening is gehouden met de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en meer specifiek met de 
benoeming van de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en de oprichting van een Europese Dienst 
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voor extern optreden (EDEO).  
Gemeenschappelijk Optreden 
2004/552/GBVB beschrijft de 
uitzonderlijke en dringende gevallen 
waarin de veiligheid van de Unie of van 
een lidstaat wordt bedreigd ten gevolge 
van de exploitatie of het gebruik van het 
systeem, of wanneer de exploitatie van het 
systeem in gevaar komt, in het bijzonder 
als gevolg van een internationale crisis.
De rol van de hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid binnen de 
urgentieprocedure zoals bepaald in de 
artikelen 3 en 4 van Gemeenschappelijk 
Optreden 2004/552/GBVB over de 
voorschriften, procedures en maatregelen 
die moeten worden genomen ingeval de 
veiligheid van de Unie of van een lidstaat 
wordt bedreigd, met name wanneer PRS-
ontvangers verloren gaan, oneigenlijk 
worden gebruikt of worden gekraakt, 
moet verduidelijkt worden. Bij wijziging 
van Gemeenschappelijk Optreden 
2004/552/GBVB moet ook rekening 
worden gehouden met de expertise van de 
EDEO op het vlak van vroegtijdige 
waarschuwing, situatiekennis, veiligheid 
en defensie.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De uitvoer uit de Unie van 
apparatuur of technologie en software 
met betrekking tot het gebruik van de PRS 
en tot de ontwikkeling en vervaardiging 
van de PRS, ongeacht of deze apparatuur, 
software of technologie voorkomt op de 
lijst van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot 
instelling van een communautaire 
regeling voor controle op de uitvoer, de 
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overbrenging, de tussenhandel en de 
doorvoer van producten voor tweeërlei 
gebruik1, moet worden beperkt tot die 
derde landen waaraan krachtens een met 
de Unie gesloten internationale 
overeenkomst toegang tot de PRS is 
verleend. De EU-lijst van gecontroleerde 
producten is gebaseerd op de 
controlelijsten die aangenomen zijn in het 
kader van internationale regelingen voor 
uitvoercontrole zoals de regeling van 
Wassenaar, de Australiëgroep (AG) en 
Controleregime voor de uitvoer van 
rakettechnologie (MTCR).
__________________
1 PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) De diensten die worden 
aangeboden door de publiek gereguleerde 
dienst (PRS) kunnen een belangrijke rol 
spelen voor verschillende wapensystemen, 
vooral met betrekking tot navigatie en 
geleiding. Het is derhalve belangrijk dat 
de Commissie, de Raad, de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO) en 
de lidstaten handelen in overeenstemming 
met het Ruimteverdrag van 1967 en dat de 
lidstaten en de EDEO zich meer 
inspannen voor de mogelijke herziening 
van het internationaal juridisch kader dan 
wel voor een nieuw verdrag of reglement 
dat rekening houdt met de technologische 
vooruitgang sinds de jaren 1960 en dat 
daadwerkelijk een wapenwedloop in de 
ruimte voorkomt. Voorts moet de Unie het 
juridisch kader versterken dat door het 
Ruimteverdrag is gecreëerd om een 
vreedzame en veilige werking van de 
ruimte-infrastructuur te waarborgen. De 
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Unie moet daartoe samen met haar 
partners in het kader van een 
multilateraal ruimte-observatiesysteem 
haar capaciteit verbeteren om situationeel 
bewustzijn in de ruimte te verwerven.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Gezien de mondiale aard van de 
systemen is het van essentieel belang dat 
de Unie in het kader van de programma's 
overeenkomsten met derde landen en 
internationale organisaties kan sluiten 
overeenkomstig artikel 218 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, met name om het goede 
verloop van de programma's te 
waarborgen, de dienstverlening aan de 
burgers van de Unie te optimaliseren en in 
de behoeften van derde landen en 
internationale organisaties te voorzien. Ook 
is het nuttig in voorkomend geval de 
bestaande overeenkomsten aan de evolutie 
van de programma's aan te passen. Bij de 
voorbereiding of de tenuitvoerlegging van 
dergelijke overeenkomsten kan de 
Commissie een beroep doen op bijstand 
door de Europese Dienst voor extern 
optreden, het Europees Ruimteagentschap 
en het Europees GNSS-Agentschap, binnen 
de grenzen van de in het kader van deze 
verordening aan hen toegewezen taken.

(31)Gezien de mondiale aard van de 
systemen is het van essentieel belang dat 
de Unie in het kader van de programma's 
overeenkomsten met derde landen en 
internationale organisaties kan sluiten 
overeenkomstig artikel 218 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, met name om het goede 
verloop van de programma's te 
waarborgen, de dienstverlening aan de 
burgers van de Unie te optimaliseren, 
volledige veiligheid van het systeem te 
garanderen, het inkomstenregime te 
reguleren en in de behoeften van derde 
landen en internationale organisaties te 
voorzien. Ook is het nuttig in voorkomend 
geval de bestaande overeenkomsten aan de 
evolutie van de programma's aan te passen.
Bij de voorbereiding of de 
tenuitvoerlegging van dergelijke 
overeenkomsten kan de Commissie een 
beroep doen op bijstand door de Europese 
Dienst voor extern optreden, het Europees 
Ruimteagentschap en het Europees GNSS-
Agentschap, binnen de grenzen van de in 
het kader van deze verordening aan hen 
toegewezen taken, en rekening houdend 
met de rechten van het Europees 
Parlement krachtens artikel 218. Deze 
overeenkomsten moeten in 
overeenstemming zijn met de belangen 
van het veiligheids- en defensiebeleid van 
de Unie en de lidstaten. Tevens moeten de 
overeenkomsten rekening houden met de 
gevoelige en strategische aard van 
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sommige van de diensten van het systeem, 
zoals de PRS, en zo de volledige naleving 
garanderen van de criteria en 
richtsnoeren van Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad 
tot vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor de controle op de 
uitvoer van militaire goederen en 
technologie1 en Verordening (EG) nr. 
428/2009 van de Raad tot instelling van 
een communautaire regeling voor 
controle op de uitvoer, de overbrenging, 
de tussenhandel en de doorvoer van 
producten voor tweeërlei gebruik.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) aanbieden van een "overheidsdienst" 
(de zogenaamde "Public Regulated 
Service" of PRS), die gereserveerd is voor 
gebruikers die daarvoor de toestemming 
hebben van de overheid, voor gevoelige
toepassingen die een grote continuïteit van 
de dienstverlening vereisen; deze dienst 
maakt gebruik van sterke, gecodeerde 
signalen;

(d) aanbieden van een "overheidsdienst"
(de zogenaamde "Public Regulated 
Service" of PRS), die gereserveerd is voor 
gebruikers die daarvoor de toestemming 
hebben van de overheid, in het bijzonder
voor toepassingen met een gevoelige 
inhoud of van strategisch belang, die een 
grote continuïteit van de dienstverlening 
vereisen; deze dienst maakt gebruik van 
sterke, gecodeerde signalen;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De systemen en de werking ervan 
moeten beveiligd zijn.

1. De systemen en de werking ervan 
moeten beveiligd zijn met het oog op de 
implicaties ervan voor de belangen van 
het veiligheids- en defensiebeleid van de 
Unie en de lidstaten.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de exploitatie van het Galileo-
beveiligingscentrum, overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 3, bedoelde normen en eisen 
en de instructies die uit hoofde van 
Gemeenschappelijk 
Optreden 2004/552/GBVB worden 
verstrekt, als bedoeld in artikel 17;

(ii) de exploitatie van het Galileo-
beveiligingscentrum, overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 3, bedoelde normen en eisen 
en de instructies die uit hoofde van 
Gemeenschappelijk 
Optreden 2004/552/GBVB worden 
verstrekt, als bedoeld in artikel 17, dat 
momenteel wordt herzien;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
De rol van het Europees Parlement

Op basis van zijn bevoegdheden inzake 
begrotingscontrole en zijn thematische 
werkzaamheden beoordeelt het Europees 
Parlement in de desbetreffende 
commissies de opzet, installatie en 
exploitatie van het systeem en wordt het 
door de bevoegde instanties regelmatig op 
de hoogte gesteld van het programma.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
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Gebruik voor veiligheids- en 
defensiedoeleinden

1. Voor de exploitatie van de systemen 
door de lidstaten en de Unie voor 
veiligheids- en defensiedoeleinden stellen 
de exploitatieagentschappen speciale 
voorschriften vast met betrekking tot 
technologieën, geleidingssystemen en 
gebruik in operaties en missies, om de 
veiligheid van dit soort gebruik te 
garanderen.
2. De Commissie stelt bindende 
veiligheidsmaatregelen vast, in 
overeenstemming met de geldende EU-
wetgeving, voor de integriteit van het 
systeem wanneer het gebruikt wordt door 
actoren op het gebied van veiligheid.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen geen maatregelen die 
afbreuk zouden kunnen doen aan het goede 
verloop van de programma's, met name wat 
de intellectuele-eigendomsrechten en de 
continuïteit van de werking van de 
infrastructuren betreft.

1. De lidstaten nemen geen maatregelen die 
afbreuk zouden kunnen doen aan het goede 
verloop van de programma's, met name wat 
de intellectuele-eigendomsrechten en de 
continuïteit van de werking van de 
infrastructuren betreft, of die de belangen 
van het veiligheids- en defensiebeleid van 
de Unie of de lidstaten kunnen schaden.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Teneinde de strategische autonomie 
van de EU te waarborgen, nemen de 
lidstaten alle maatregelen die nodig zijn 
om de civiele en militaire instanties die 
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voor de interne en externe veiligheid 
verantwoordelijk zijn, op lange termijn in 
staat te stellen de overheidsdienst en de 
dienst beveiliging van levens van het 
Galileo-programma volledig te benutten.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten nemen alle 
noodzakelijke maatregelen om de ruimte-
infrastructuur van de Unie te 
beschermen. Meer bepaald bevorderen de 
lidstaten het wettelijk kader over de 
ruimte en houden zich aan de EU-
gedragscode voor ruimteactiviteiten, met 
inbegrip van het verbod op schadelijke 
handelingen ten aanzien van 
ruimteobjecten, het verbod op 
handelingen die schadelijk ruimtepuin 
veroorzaken, het opvolgen van de VN-
richtsnoeren over de vermindering van 
ruimtepuin en het nemen van 
transparantie- en veiligheidverhogende 
maatregelen in de ruimte.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie kan in het kader van de 
programma's met derde landen en 
internationale organisaties 
overeenkomsten, met name 
samenwerkingsovereenkomsten, sluiten 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 218 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

De Unie kan in het kader van de 
programma's met derde landen en 
internationale organisaties 
overeenkomsten, met name 
samenwerkingsovereenkomsten, sluiten 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 218 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. Bij elke 
vorm van samenwerking met derde landen 
wordt rekening gehouden met de 
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strategische aard van de programma's, 
worden de belangen van het veiligheids-
en defensiebeleid van de Unie en de 
lidstaten in acht genomen en wordt het 
wederkerigheidsbeginsel geëerbiedigd.
Het Europees Parlement wordt 
geraadpleegd en/of geeft zijn 
goedkeuring, indien van toepassing.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de onderhandelingen over 
overeenkomsten met derde landen of bij 
het sluiten van overeenkomsten met derde 
landen garandeert de Unie de volledige 
naleving van de criteria en richtsnoeren 
van Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/GBVB van de Raad tot 
vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor de controle op de 
uitvoer van militaire goederen en 
technologie1 en Verordening (EG) nr. 
428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot 
instelling van een communautaire 
regeling voor controle op de uitvoer, de 
overbrenging, de tussenhandel en de 
doorvoer van producten voor tweeërlei 
gebruik2.
De Unie bevordert het juridisch kader dat 
door het Ruimteverdrag is gecreëerd om 
een vreedzame en veilige werking van de 
ruimte-infrastructuur te waarborgen.
Hiervoor versterkt de Unie samen met 
haar partners in het kader van een 
multilateraal ruimte-observatiesysteem 
haar capaciteiten om situationeel 
bewustzijn in de ruimte te verwerven.
____________
1 PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.
2 PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij elke vorm van technische assistentie 
worden de belangen van het veiligheids-
en defensiebeleid van de Unie of de 
lidstaten in acht genomen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 juni 2018 legt de 
Commissie een evaluatieverslag voor aan 
het Europees Parlement en de Raad voor 
een besluit over de voortzetting, wijziging 
of schorsing van de ter uitvoering van deze 
verordening genomen maatregelen; dit 
verslag heeft betrekking op:

1. Uiterlijk op 30 juni 2015 legt de 
Commissie een tussentijds evaluatieverslag 
en uiterlijk op 30 juni 2018 een 
evaluatieverslag voor aan het Europees 
Parlement en de Raad voor een besluit over 
de voortzetting, wijziging of schorsing van 
de ter uitvoering van deze verordening 
genomen maatregelen; dit verslag heeft 
betrekking op:

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vertegenwoordigers van het Europees 
GNSS-Agentschap en van het Europees 
Ruimteagentschap kunnen als waarnemers 
worden betrokken bij het werk van het 
comité, onder de bij het reglement van orde 
ervan vastgestelde voorwaarden.

4. Vertegenwoordigers van het Europees 
GNSS-Agentschap en van het Europees 
Ruimteagentschap kunnen als waarnemers 
worden betrokken bij het werk van het 
comité, onder de bij het reglement van orde 
ervan vastgestelde voorwaarden. Zo nodig 
kunnen vertegenwoordigers van de 
Europese Dienst voor extern optreden, het 
Europees Defensieagentschap, het 
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Europees Parlement of nationale experts 
in veiligheids- en defensiezaken ook als 
waarnemers worden betrokken bij het 
werk van het comité.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie verstrekt het in lid 1 
genoemde comité tijdig alle relevante 
informatie met betrekking tot de 
programma's.
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