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BEKNOPTE MOTIVERING

De rol en taken van de Europese GNSS-toezichtautoriteit (de Autoriteit), het communautaire 
agentschap voor het beheer van de stationerings- en de exploitatiefase van het Galileo-
programma, zijn substantieel gewijzigd met Verordening (EG) nr. 683/2008, waarmee een 
nieuw kader voor het publieke beheer en de financiering van het Galileo- en het Egnos-
programma wordt vastgesteld, dat op 25 juli 2008 van kracht is geworden.

Met deze verordening wordt het principe vastgesteld van een strikte bevoegdheidsverdeling 
tussen de door de Commissie vertegenwoordigde Europese Gemeenschap (nu: Unie), de 
Autoriteit en het Europees Ruimteagentschap, waarbij de Commissie de verantwoordelijkheid 
krijgt voor het beheer van de programma's. De verordening voorziet in een beperking van de 
taken van de Autoriteit, die met name bevoegd wordt voor de veiligheid van het systeem (met 
name de afgifte van veiligheidsaccreditaties) en een bijdrage aan de voorbereiding van de 
commercialisering van de Europese GNSS-systemen. In de verordening is eveneens bepaald 
dat de Autoriteit de haar toegewezen taken dient te vervullen met inachtneming van de rol van 
de Commissie als beheerder van de programma’s en overeenkomstig de door de Commissie 
verstrekte richtsnoeren.

Om verenigbaarheid met het nieuwe wettelijke kader te garanderen moet ook Verordening 
(EG) nr. 1321/2004 van de Raad van 12 juli 2004 inzake de beheersstructuren van de 
Europese programma's voor radionavigatie per satelliet worden gewijzigd. Dat is het voorstel 
van de Commissie.

De naam van het agentschap wordt veranderd in GNSS-Agentschap (het Agentschap). De 
structuur ervan wordt gewijzigd (met name door de oprichting, naast de raad van bestuur en 
de uitvoerend directeur, van een comité voor de veiligheidaccreditatie van de Europese 
GNSS-systemen).

Het Parlement, dat in 2009, in afwachting van de voorstellen van de Commissie om rekening 
met de wijzigingen in de rol en taken van de Autoriteit te houden, al een deel van de kredieten 
en posten van de Autoriteit in de reserve had geplaatst, moet in principe tevreden met het 
Commissievoorstel zijn.

Hoewel het niet echt gemakkelijk is de reële impact van de wijzigingen in de taken van het 
agentschap op het gebied van financiering en personeel te meten, komt het 
Commissievoorstel uit begrotingsoogpunt redelijk voor, aangezien erin is voorzien in een 
lichte daling van de subsidie van de Unie aan het agentschap en van het personeel hiervan. 
Het voorstel is ook verenigbaar met de financiële programmering.

De amendementen die de rapporteur voorstelt, hebben bijgevolg betrekking op het feit dat een 
interinstitutionele dialoog moet worden gevoerd over de financiering van dit substantieel 
nieuwe agentschap, overeenkomstig punt 47 van het IIA1, het mandaat van de uitvoerend 
directeur (dat behouden moet blijven op vijf jaar, met één mogelijke verlenging) en het feit 

                                               
1 Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer.
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dat ervoor moet worden gezorgd dat het veiligheidscentrum in Brussel blijft, op de huidige 
locatie.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

2 bis. benadrukt het feit dat de bepalingen 
van punt 47 van het Interinstitutioneel 
Akkoord (IIA) van 17 mei 2006 van 
toepassing op de (onderhavige) 
verordening tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de 
Raad inzake de beheersstructuren van de 
Europese programma's voor 
radionavigatie per satelliet zullen zijn; 
onderstreept dat, als het voorstel voor een 
verordening wordt goedgekeurd, het 
Parlement onderhandelingen zal starten 
met de andere tak van de 
begrotingsautoriteit, om tijdig 
overeenstemming te bereiken over de 
financiering van het GNSS-Agentschap 
overeenkomstig de desbetreffende 
bepalingen van het IIA; 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is ook noodzakelijk dat het 
Europees Parlement de mogelijkheid krijgt 
om zich als waarnemer te laten 
vertegenwoordigen in de raad van bestuur 
van het Agentschap, aangezien in 
Verordening (EG) nr. 683/2008 het nut van 

(11) Het is ook noodzakelijk dat het 
Europees Parlement de mogelijkheid krijgt 
om zich als waarnemer te laten 
vertegenwoordigen in de raad van bestuur 
van het Agentschap, aangezien in 
Verordening (EG) nr. 683/2008 het nut van 
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nauwe samenwerking tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
wordt benadrukt. Met het oog op het goede 
beheer van de programma's is het ook 
noodzakelijk de ambtstermijn van de 
uitvoerend directeur terug te brengen van 
vijf tot vier jaar.

nauwe samenwerking tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
wordt benadrukt.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 2 – letter a – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) het veiligheidscentrum zal gevestigd 
zijn in Brussel in bestaande 
infrastructuur en gebouwen, om de 
aanpassingsimpact te beperken;

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 7 – lid 2 – laatste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur bedraagt vier jaar. Deze 
ambtstermijn kan eenmaal met vier jaar
worden verlengd."

"De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur bedraagt vijf jaar. Deze 
ambtstermijn kan eenmaal met vijf jaar
worden verlengd."

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -13 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-13) Artikel 11, lid 1, wordt vervangen 
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door:
. 1. De inkomsten van het Agentschap

omvatten, onverminderd andere vast te 
stellen activa en passiva, een in de 
algemene begroting van de Europese 
Unie opgenomen subsidie van de 
Gemeenschap waarmee de ontvangsten 
en de uitgaven in evenwicht worden 
gehouden. Over de financiering van het 
Agentschap moet overeenstemming 
worden bereikt door de 
begrotingsautoriteit, zoals bepaald in punt 
47 van het Interinstitutioneel Akkoord 
van 17 mei 2006 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer. De 
begrotingsprocedure van de Unie dient 
van toepassing te zijn voor zover het gaat 
om de bijdrage van de Unie en andere 
subsidies die ten laste komen van de 
algemene begroting van de Europese 
Unie. De controle van de rekeningen dient 
te worden verricht door de Europese 
Rekenkamer;
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