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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska tillsynsmyndigheten för det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) 
(nedan kallad tillsynsmyndigheten) är en gemenskapsbyrå med ansvar för ledning av 
Galileo-programmets installationsfas och operativa skede. Tillsynsmyndighetens roll och 
uppgifter ändrades betydligt genom förordning (EG) nr 683/2008, i vilken det fastställs nya 
ramar för den offentliga styrningen och finansieringen av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen Egnos och Galileo. Den förordningen trädde i kraft 
den 25 juli 2008.

I förordningen fastställs en princip med strikt fördelning av ansvar mellan gemenskapen 
(numera unionen) företrädd av kommissionen, tillsynsmyndigheten och 
Europeiska rymdorganisationen och kommissionen ges ansvar för förvaltningen av 
programmen. Genom förordningen minskar tillsynsmyndighetens uppgifter, som särskilt 
kommer att vara att ansvara för systemets säkerhet (främst genom att utfärda 
säkerhetsackrediteringar) och att bidra till att förbereda kommersialiseringen av det 
europeiska GNSS-systemet. I förordningen föreskrivs också att tillsynsmyndigheten ska 
fullgöra de uppgifter som kommissionen anförtror åt den enligt riktlinjer som kommissionen 
utfärdar, samtidigt som den ska respektera kommissionens roll som förvaltare av 
programmen.

För att garantera överensstämmelse med den nya rättsliga ramen måste alltså 
rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de 
europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering ändras. Detta är bakgrunden till 
kommissionens förslag.

Tillsynsmyndighetens namn ska ändras till GNSS-tillsynsmyndigheten (tillsynsmyndigheten). 
Dess struktur kommer att ändras (huvudsakligen genom inrättande av en kommitté för 
säkerhetsackreditering av de europeiska GNSS-systemen vid sidan om styrelsen och 
verkställande direktören).

Europaparlamentet, som redan 2009 hade fört en del av anslagen och tillsynsmyndighetens 
tjänster till reserven, i avvaktan på kommissionens förslag om ändringar av 
tillsynsmyndighetens roll och uppgifter, bör i princip välkomna kommissionens förslag.

Det är inte helt lätt att mäta den verkliga effekten av ändringarna av tillsynsmyndighetens 
uppgifter ur budgetsynpunkt, med avseende på finansiering och personal, men kommissionens 
förslag verkar rimligt, då det föreskriver en lätt nedskärning av unionens bidrag till 
tillsynsmyndigheten och dess personal. Förslaget är också förenligt med gällande ekonomisk 
planering.
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Sammanfattningsvis gäller föredragandens ändringsförslag behovet av att genomföra en 
interinstitutionell dialog om finansieringen av denna viktiga nya tillsynsmyndighet i enlighet 
med punkt 47 i det interinstitutionella avtalet1, den verkställande direktörens mandatperiod 
(som bör fortsätta vara fem år med möjlighet till förlängning en gång) och behovet att 
garantera att säkerhetscentrumets placering fortsätter att vara Bryssel, i de befintliga 
lokalerna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Punkt 2a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att den 
förordning (som håller på att antas) om 
ändring av rådets förordning 
(EG) nr 1321/2004 om inrättandet av 
strukturer för förvaltningen av de 
europeiska programmen för 
satellitbaserad radionavigering ska 
omfattas av bestämmelserna i punkt 47 i 
det interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006. Parlamentet betonar att om 
den föreslagna förordningen antas 
kommer parlamentet att inleda 
förhandlingar med den andra grenen av 
budgetmyndigheten i syfte att i god tid nå 
en uppgörelse om finansieringen av 
GNSS-tillsynsmyndigheten, i linje med de 
relevanta bestämmelserna i det 
interinstitutionella avtalet.

                                               
1 Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det är också nödvändigt att låta 
Europaparlamentet vara företrätt i organets 
styrelse som observatör, och 
förordning (EG) nr 683/2008 understryker 
fördelen av ett nära samarbete mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen. För att skapa bästa 
möjliga styrning av programmen bör 
verkställande direktörens uppdrag 
förkortas från fem till fyra år.

(11) Det är också nödvändigt att låta 
Europaparlamentet vara företrätt i organets 
styrelse som observatör, och 
förordning (EG) nr 683/2008 understryker 
fördelen av ett nära samarbete mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1321/2004
Artikel 2 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Säkerhetscentrumet ska placeras i 
Bryssel inom befintlig infrastruktur och 
befintliga lokaler för att begränsa 
anpassningseffekterna.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 1321/2004
Artikel 7 – punkt 2 – sista stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Verkställande direktörens mandatperiod 
ska vara fyra år. Mandatet kan förnyas en 
gång på ytterligare en fyraårsperiod.”

”Verkställande direktörens mandatperiod 
ska vara fem år. Mandatet kan förnyas en 
gång på ytterligare en femårsperiod.”
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -13 (nytt)
Förordning (EG) nr 1321/2004
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-13) Artikel 11.1 ska ersättas med 
följande:
1. Utan att det påverkar andra 
tillgångar och avgifter som återstår att 
fastställa, ska tillsynsmyndighetens
inkomster inbegripa ett bidrag från 
gemenskapen som ska införas i 
Europeiska unionens allmänna budget, i 
syfte att garantera balansen mellan 
inkomster och utgifter. Finansieringen 
av tillsynsmyndigheten sker endast efter 
det att budgetmyndigheten har nått en 
överenskommelse enligt punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning. Unionens 
budgetförfarande ska tillämpas på 
unionens bidrag och varje annat stöd som 
belastar Europeiska unionens allmänna 
budget. Granskningen av räkenskaperna 
ska utföras av Europeiska revisionsrätten.
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