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RÅDETS AFGØRELSE

af 

om indgåelse af aftalen 

om fremme, tilrådighedsstillelse og brug af de satellitbaserede navigationssystemer, 

Galileo og GPS, samt tilhørende anvendelser 

mellem på den ene side Det Europæiske Fællesskab 

og dets medlemsstater og på den anden side Amerikas Forenede Stater

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 171 og ar-

tikel 172, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), og artikel 218, stk. 8, første 

afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 Udtalelse af … (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Den 30. september 1999 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger 

med USA med henblik på at indgå en aftale om udvikling af et civilt globalt satellitnaviga-

tionssystem.

(2) Aftalen mellem på den ene side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og på 

den anden side Amerikas Forenede Stater om fremme, tilrådighedsstillelse og brug af de 

satellitbaserede navigationssystemer, Galileo og GPS, samt tilhørende anvendelser ("afta-

len") blev i overensstemmelse med Rådets afgørelse af 22. juni 2004* undertegnet på 

Dromoland Castle, Irland, den 26. juni 2004, og den er blevet midlertidigt anvendt siden 

den 1. november 2008, indtil den træder i kraft.

(3) Medlemsstaterne vil efter behov være repræsenteret i de arbejdsgrupper, der er nedsat i 

henhold til aftalen.

(4) Aftalen bør godkendes –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

                                               

* Delegationer: Jf. dokument st10257/04.
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Artikel 1

Aftalen om fremme, tilrådighedsstillelse og brug af de satellitbaserede navigationssystemer, Galileo 

og GPS, samt tilhørende anvendelser mellem på den ene side Det Europæiske Fællesskab og dets 

medlemsstater og på den anden side Amerikas Forenede Stater godkendes herved på Den Europæi-

ske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse*.

Artikel 2

Formanden for Rådet overbringer på Unionens vegne den diplomatiske note, der er omhandlet i af-

talens artikel 20, stk. 1, til Amerikas Forenede Stater1, og afgive følgende notifikation:

"Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union 

trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte dato alle Det 

Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisninger i aftalen til 

"Det Europæiske Fællesskab" gælder i givet fald som henvisninger til "Den Europæiske Union"."

                                               

* EUT: Tilknyt venligst aftalen der vedrører dokument 11575/11.
1 Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende af Gene-

ralsekretariat for Rådet.
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Artikel 3

1. I de arbejdsgrupper, der er nedsat i henhold til aftalens artikel 13, repræsenteres Unionen af 

en repræsentant for Kommissionen og medlemsstaterne repræsenteres i givet fald af deres 

respektive repræsentanter.

2. De oplysninger, der er omhandlet i aftalens artikel 19, stk. 2, forelægges i fællesskab af 

Unionen og medlemsstaterne. Kommissionen forelægger oplysningerne på Unionens og 

medlemsstaternes vegne.

3. Den holdning, som Unionen indtager i de i aftalens bilag, punkt 6, omhandlede grupper, 

vedtages af Rådet på forslag af Kommissionen.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. 

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand


