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KORT BEGRUNDELSE

Rollen og opgaverne for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (myndigheden), 
fællesskabsorganet med ansvar for forvaltningen af Galileoprogrammets etablerings- og 
driftsfase, undergik en væsentlig forandring som følge af forordning (EF) nr. 683/2008, der 
fastlægger nye rammer for den offentlige forvaltning og finansiering af Galileo- og 
Egnosprogrammet, og som trådte i kraft den 25. juli 2008.

Denne forordning fastsætter princippet om en klar fordeling af beføjelser mellem 
Fællesskabet (nu Unionen), repræsenteret ved Kommissionen, myndigheden og Den 
Europæiske Rumorganisation, og overdrager Kommissionen ansvaret for forvaltningen af 
programmerne. Den reducerer myndighedens opgaver, og denne vil nu være særlig ansvarlig 
for at sikre systemets sikkerhed (navnlig udstedelse af sikkerhedsgodkendelser) og bidrage til 
at forberede markedsføringen af de europæiske GNSS-Systemer. Den fastslår desuden, at 
myndigheden varetager de opgaver, den får pålagt, under iagttagelse af Kommissionens rolle 
som forvalter af programmerne og i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer.

For at sikre kompatibilitet med den nye retlige ramme er det nødvendigt også at ændre Rådets 
forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for 
satellitbaseret radionavigation. Heraf Kommissionens forslag.

Agenturet ændrer således navn til GNSS-Agenturet (agenturet). Dets struktur vil blive ændret
(navnlig gennem etablering af Udvalget for Sikkerhedsgodkendelse af Europæiske GNSS-
Systemer ud over bestyrelsen og den administrerende direktør).

Parlamentet, der allerede havde hensat en del af myndighedens bevillinger og stillinger som 
reserve i 2009, mens det afventede Kommissionens forslag om at tage hensyn til ændringerne 
i myndighedens rolle og opgaver, bør i princippet glæde sig over Kommissionens forslag.

Det er rent faktisk ikke let at måle den reelle virkning af ændringerne i agenturets opgaver i 
form af finansiering og personale, men fra et budgetmæssigt synspunkt virker Kommissionens 
forslag rimeligt, da det forudser et mindre fald i Unionens tilskud til agenturet og dets 
personale. Forslaget er desuden foreneligt med den finansielle programmering.  

Således vedrører ordførerens ændringsforslag behovet for at have en interinstitutionel dialog 
om finansieringen af dette i bund og grund nye agentur i overensstemmelse med punkt 47 i 
IIA1, den administrerende direktørs mandat (som bør forblive fem år med mulighed for 
forlængelse med én ny femårig periode) og behovet for at sikre, at sikkerhedscentret forbliver 
i Bruxelles i de eksisterende bygninger. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
                                               
1 Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning.
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Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

2a. understreger, at bestemmelserne i 
punkt 47 i den interinstitutionelle aftale 
(IIA) af 17. maj 2006 vil finde anvendelse 
på forordningen (der er under vedtagelse) 
om ændring af Rådets forordning (EF) 
nr. 1321/2004 om 
forvaltningsstrukturerne for de 
europæiske programmer for 
satellitbaseret radionavigation; 
understreger, at Parlamentet, hvis 
forslaget til forordning bliver vedtaget, vil 
indlede drøftelser med 
budgetmyndighedens anden part med 
henblik på at indgå en rettidig aftale om 
finansieringen af GNSS-Agenturet i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i IIA;

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er også nødvendigt, at Europa-
Parlamentet er repræsenteret i bestyrelsen 
for agenturet som observatør, da 
forordning (EF) nr. 683/2008 fremhæver, 
at et tæt samarbejde mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen er 
nyttigt. Med henblik på en god styring af 
programmerne er det hensigtsmæssigt, at 
den administrerende direktørs mandat 
reduceres fra fem år til fire år.

(11) Det er også nødvendigt, at Europa-
Parlamentet er repræsenteret i bestyrelsen 
for agenturet som observatør, da 
forordning (EF) nr. 683/2008 fremhæver, 
at et tæt samarbejde mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen er 
nyttigt. 
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 2 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) sikkerhedscentret skal placeres i 
Bruxelles i de eksisterende bygninger for 
at begrænse følgerne af tilpasningen

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 7 – stk. 2 – sidste afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Den administrerende direktørs 
mandatperiode er fire år. Mandatet kan 
fornyes én gang med en periode på fire
år."

"Den administrerende direktørs 
mandatperiode er fem år. Mandatet kan 
fornyes én gang med en periode på fem
år."

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -13 (nyt)
Forordning (EF) nr. 1321/2004
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-13) Artikel 11, stk. 1, affattes således:
. 1. Med forbehold af andre ressourcer og 

gebyrer, som skal fastlægges nærmere, 
omfatter agenturets indtægter et 
fællesskabstilskud opført på Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
til sikring af, at der er balance mellem 
indtægter og udgifter. Finansieringen af 
agenturet finder sted på grundlag af en 
aftale med budgetmyndigheden som 
fastlagt i punkt 47 i Den Internationale 
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Aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin 
og forsvarlig økonomisk forvaltning. 
Unionens budgetprocedure finder 
anvendelse for så vidt angår Unionens 
bidrag og enhver støtte, der ydes over Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 
Revisionen af regnskaberne foretages af 
Den Europæiske Revisionsret.
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