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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad inzake de beheerstructuren 
van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0139),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 156 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0103/2009),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Begrotingscommissie (A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 
1321/2004 (Taken) dient eveneens te 
worden gewijzigd; in dit artikel moet de 
taakomschrijving van artikel 16 van 
Verordening (EG) nr. 683/2008 worden 
overgenomen.

(7) Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De wijzigingen van de titel van 
Verordening (EG) nr. 1321/2004 en van de 
naam van het Agentschap hebben tot 
gevolg dat alle bepalingen van deze 
verordening waarin deze titel en/of naam 
worden vermeld, eveneens moeten worden 
gewijzigd.

(8) De wijzigingen van de titel van 
Verordening (EG) nr. 1321/2004 en van de 
naam van het Agentschap hebben tot 
gevolg dat alle bepalingen van deze 
verordening waarin deze titel en/of naam 
worden vermeld, eveneens moeten worden 
gewijzigd. Bovendien moeten alle 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
683/2008 waarin de  naam van het 
Agentschap wordt vermeld, worden 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Teneinde te garanderen dat het 
Agentschap zijn taken vervult met 
inachtneming van de rol van de Commissie 
als beheerder van de programma’s en 
overeenkomstig de door de Commissie 
verstrekte richtsnoeren, is het bovendien 
belangrijk, enerzijds, dat expliciet wordt 
vermeld dat het Agentschap wordt beheerd 
door zijn uitvoerend directeur, onder 
leiding van de raad van bestuur, 
overeenkomstig de door de Commissie aan 
het Agentschap verstrekte richtsnoeren, en 
anderzijds dat de vertegenwoordiger van de 
Commissie in de raad van bestuur van het 
Agentschap over de helft van de stemmen 
beschikt.

(10) Teneinde te garanderen dat het 
Agentschap zijn taken vervult met 
inachtneming van de rol van de Commissie 
als beheerder van de programma’s en 
overeenkomstig de door de Commissie 
verstrekte richtsnoeren, is het bovendien 
belangrijk, enerzijds, dat expliciet wordt 
vermeld dat het Agentschap wordt beheerd 
door zijn uitvoerend directeur, onder 
leiding van de raad van bestuur, 
overeenkomstig de door de Commissie aan 
het Agentschap verstrekte richtsnoeren, en 
anderzijds dat de vertegenwoordiger van de 
Commissie in de raad van bestuur van het 
Agentschap over 30% van de stemmen 
beschikt.

Or. en
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Motivering

Aangezien Verordening nr. 1321/204 bepaalt dat de raad van bestuur besluiten bij tweederde 
meerderheid neemt, heeft de Commissie de steun van de vertegenwoordiger van ten minste 
één lidstaat nodig om haar veto over een besluit te kunnen uitspreken.

Amendement 4

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 
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.

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

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement moet in de raad van bestuur zijn vertegenwoordigd om ervoor te 
zorgen dat de juiste informatie tijdig aan het Europees Parlement wordt verstrekt.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Rekening houdend met het 
toepassingsgebied van de aan het 
Agentschap toevertrouwde taken, 
waaronder de veiligheidsaccreditatie, moet 
het binnen het Agentschap opgerichte 
wetenschappelijk en technisch comité 

(12) Rekening houdend met het 
toepassingsgebied van de aan het 
Agentschap toevertrouwde taken, 
waaronder de veiligheidsaccreditatie, moet 
het binnen het Agentschap opgerichte 
wetenschappelijk en technisch comité 
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worden afgeschaft en moet het comité voor 
de veiligheid en beveiliging van het 
systeem worden vervangen door een 
comité voor de veiligheidaccreditatie van 
GNSS-systemen. Dit comité wordt belast 
met de werkzaamheden inzake 
veiligheidsaccreditatie en is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de lidstaten en 
de Commissie; de SG/HV en het ESA 
bezitten de status van waarnemer.

worden afgeschaft en moet het comité voor 
de veiligheid en beveiliging van het 
systeem worden vervangen door een 
orgaan voor de veiligheidaccreditatie van 
Europese GNSS-systemen. Dit orgaan
wordt belast met de werkzaamheden inzake 
veiligheidsaccreditatie en is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de lidstaten en 
de Commissie; de SG/HV en het ESA 
bezitten de status van waarnemer.
(Dit amendement is van toepassing op de gehele 
tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze 
wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Om verwarring met comitologieprocedures te voorkomen wordt het woord 'comité' door 
'orgaan' vervangen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Verordening (EG) nr. 1321/2004 dient
derhalve te worden gewijzigd.

(20) Verordening (EG) nr. 1321/2004 en 
Verordening (EG) nr. 683/2008 dienen
derhalve te worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat en één 

2. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat, twee 
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vertegenwoordiger die wordt aangewezen 
door de Commissie. De duur van de 
ambtstermijn van de leden van de raad van 
bestuur bedraagt vijf jaar. Deze termijn kan 
eenmaal worden verlengd. Een 
vertegenwoordiger van het Europees 
Parlement neemt als waarnemer deel aan 
de vergaderingen van de raad van 
bestuur.

vertegenwoordigers die worden 
aangewezen door het Europees Parlement 
en één vertegenwoordiger die wordt 
aangewezen door de Commissie. Een lid 
van het Europees Parlement kan geen lid 
van de raad van bestuur zijn. De duur van 
de ambtstermijn van de leden van de raad 
van bestuur bedraagt vijf jaar. Deze termijn 
kan eenmaal worden verlengd. 

Or. en

Motivering

Om de wetgevende en toezichthoudende taken van het Europees Parlement niet in gevaar te 
brengen, kan een lid van het Europees Parlement geen lid van de raad van bestuur zijn.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 5 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Elke vertegenwoordiger van de lidstaten 
in de raad van bestuur beschikt over één 
stem. De vertegenwoordiger van de 
Commissie in de raad van bestuur beschikt 
over evenveel stemmen als de 
vertegenwoordigers van de lidstaten 
samen. De uitvoerend directeur van het 
Agentschap neemt niet aan de stemming 
deel.

7. Elke vertegenwoordiger van de lidstaten 
of van het Europees Parlement in de raad 
van bestuur beschikt over één stem. Het 
aantal stemmen van de vertegenwoordiger 
van de Commissie in de raad van bestuur
komt overeen met 30% van het totaal 
aantal stemmen van de
vertegenwoordigers van de lidstaten en van 
het Europees Parlement. De uitvoerend 
directeur van het Agentschap neemt niet 
aan de stemming deel.

Or. en

Motivering

Verordening nr. 1321/2004 bepaalt dat de raad van bestuur besluiten bij tweederde 
meerderheid neemt. Met een stemrecht dat overeenkomt met 30% van het totaal aantal 
stemmen, heeft de Commissie derhalve de steun van de vertegenwoordiger van ten minste één 
lidstaat nodig om een besluit te kunnen tegenhouden.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. 
veiligheidsaccreditatiewerkzaamheden en 
-besluiten worden uitgevoerd in een 
context van collectieve 
verantwoordelijkheid van de Europese 
Unie en haar lidstaten voor de veiligheid;

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat het GMES-programma een communautair 
project is; de veiligheidsaccreditatie moet dan ook volgens een collectieve aanpak verlopen. 

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden van het orgaan voor de 
veiligheidsaccreditatie treden 
onafhankelijk en op objectieve wijze in 
het openbaar belang op en verlangen of 
volgen daarbij geen politieke instructies.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het comité stelt zijn besluiten vast met 
de in artikel 205, lid 2, van het Verdrag 
bedoelde meerderheid. De stemmen van 
de vertegenwoordigers van de lidstaten in 
het comité worden gewogen 
overeenkomstig genoemd artikel. De 
voorzitter neemt niet aan de stemmingen 
deel.

7. Het orgaan voor de 
veiligheidsaccreditatie neemt adviezen 
aan bij driekwart meerderheid van de 
vertegenwoordigers van de lidstaten. De 
voorzitter van het orgaan neemt niet aan 
de stemmingen deel.

Or. en

Motivering

Aangezien veiligheidsaccreditatiebesluiten op technische expertise moeten zijn gebaseerd 
dient in dit geval niet bij gekwalificeerde meerderheid te worden gestemd. Alle 
vertegenwoordigers in het orgaan voor de veiligheidsaccreditatie dienen dan ook een stem 
van gelijk gewicht te hebben.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de Commissie van oordeel is dat 
een accreditatiebesluit belangrijke 
gevolgen kan hebben voor het goede 
verloop van de programma's, bijvoorbeeld 
in termen van kosten en tijdschema's, stelt 
zij het orgaan voor de 
veiligheidsaccreditatie hiervan in kennis. 
Het orgaan voor de veiligheidsaccreditatie 
doet al het mogelijke om rekening te 
houden met een dergelijk advies van de 
Commissie en legt in zijn besluit uit hoe 
het het advies van de Commissie in 
aanmerking heeft genomen.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 10 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zover nodig stelt de Commissie het 
bij artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
683/2008 opgerichte comité van de 
Europese GNSS-programma's in kennis 
van het effect dat de besluiten van het 
comité hebben op het goede verloop van 
de programma's.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het Parlement en de Raad dienen in kennis te worden gesteld als een accreditatiebesluit het 
verloop van het programma negatief zou kunnen beïnvloeden. Vervat in AM 14.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1321/2004
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het volgende artikel 10 bis wordt 
ingevoegd:

Artikel 10 bis
Verstrekking van informatie aan het 

Europees Parlement en de Raad
De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad regelmatig in 
kennis van de ontwikkeling van de taken 
van het Agentschap met inbegrip van de 
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besluiten van de raad van bestuur. 
Hiertoe en afhankelijk van de van 
toepassing zijnde 
beveiligingsvoorschriften, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad de 
agenda's van de bijeenkomsten van de 
raad van bestuur en van het orgaan voor 
de veiligheidsaccreditatie, de 
stemuitslagen, de korte notulen van deze 
vergaderingen en de lijsten met de 
autoriteiten en organisaties waartoe de 
door de lidstaten aangewezen personen 
om hen te vertegenwoordigen, behoren. 
Het Europees Parlement en de Raad 
worden zo spoedig mogelijk op de hoogte 
gesteld van de gevolgen van 
accreditatiebesluiten voor het soepele 
verloop van de programma's.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 683/2008
van toepassing op de gehele tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'de Autoriteit" wordt overal vervangen 
door "het Agentschap".
(Dit amendement is van toepassing op de gehele 
tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze 
wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en



PE428.325v01-00 14/15 PR\791483NL.doc

NL

TOELICHTING

In Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 
betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma’s voor navigatie 
per satelliet (Egnos en Galileo) is het nieuwe kader voor het publieke beheer en de 
financiering van de programma's Galileo en Egnos vastgesteld. Deze verordening voorziet in 
een strikte scheiding van de bevoegdheden tussen de Europese Gemeenschap, 
vertegenwoordigd door de Commissie, de Autoriteit en het Europees Ruimteagentschap 
(hierna 'ESA' genoemd) en verleent de Commissie de verantwoordelijkheid voor het beheer 
van de programma's. In de verordening is eveneens bepaald dat de Autoriteit (hieronder het 
Agentschap genoemd overeenkomstig het voorstel van de Commissie), bij de vervulling van 
de haar toegewezen taken, erop toeziet dat de rol van de Commissie als beheerder van de 
programma's wordt gerespecteerd en handelt volgens de door de Commissie geformuleerde 
richtsnoeren.

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad moeten derhalve in 
overeenstemming worden gebracht met die van Verordening (EG) nr. 683/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Teneinde te garanderen dat het Agentschap zijn taken vervult met inachtneming van de rol
van de Commissie als beheerder van de programma’s en overeenkomstig de door de 
Commissie verstrekte richtsnoeren, is het bovendien belangrijk, enerzijds, dat expliciet wordt 
vermeld dat het Agentschap wordt beheerd door zijn uitvoerend directeur, onder leiding van 
de raad van bestuur, overeenkomstig de door de Commissie aan het Agentschap verstrekte 
richtsnoeren, en anderzijds dat de vertegenwoordiger van de Commissie in de raad van 
bestuur van het Agentschap over de 30% van de stemmen beschikt. Aangezien de raad van 
bestuur besluiten bij tweederde meerderheid neemt, heeft de Commissie, met een derde van 
de stemmen, de mogelijkheid om met de steun van ten minste één lidstaat een besluit van de 
raad van bestuur dat in strijd is met de door de Commissie geformuleerde richtsnoeren, tegen 
te houden.

In Verordening (EG) nr. 683/2008 wordt het nut van nauwe samenwerking tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie benadrukt. Om deze reden is het eveneens 
noodzakelijk het Europees Parlement de mogelijkheid te geven zich te laten 
vertegenwoordigen in de raad van bestuur van het Agentschap, door het Parlement twee van 
de dertig zetels toe te kennen. Om de wetgevende en toezichthoudende taken van het 
Europees Parlement niet in gevaar te brengen, dient een lid van het Europees Parlement geen 
lid van de raad van bestuur te kunnen zijn.

Veiligheidsaccreditatiewerkzaamheden en -besluiten dienen te worden uitgevoerd in een 
context van collectieve verantwoordelijkheid van de Gemeenschap en haar lidstaten voor de 
veiligheid. De accreditatiewerkzaamheden moeten onafhankelijk van de beheerders van de 
programma's, in het bijzonder de Commissie, de lidstaten, het ESA en de andere entiteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de veiligheidsvoorschriften, worden uitgevoerd. 
Daarom moet het orgaan voor de veiligheidsaccreditatie (het woord 'comité' is door 'orgaan' 
vervangen om verwarring met de comitologieprocedures te voorkomen) van de Europese 
GNSS-systemen binnen het Agentschap een autonoom orgaan vormen dat onafhankelijke 
accreditatiebesluiten neemt. De leden van het orgaan voor de veiligheidsaccreditatie dienen 
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onafhankelijk en op objectieve wijze in het openbaar belang op te treden en daarbij geen 
politieke instructies te verlangen of te volgen.

Het orgaan voor de veiligheidsaccreditatie dient besluiten aan te nemen bij driekwart 
meerderheid van de vertegenwoordigers van de lidstaten. Elke vertegenwoordiger dient over 
één stem te beschikken aangezien accreditatieadviezen technisch van aard moeten zijn en niet 
gebaseerd moeten zijn op politieke instructies.

Indien de Commissie van oordeel is dat een accreditatiebesluit belangrijke gevolgen kan 
hebben voor het goede verloop van de programma's, bijvoorbeeld in termen van kosten en 
tijdschema's, dient zij het orgaan voor de veiligheidsaccreditatie hiervan in kennis te stellen. 
Het orgaan voor de veiligheidsaccreditatie dient al het mogelijke te doen om rekening te 
houden met dergelijke adviezen van de Commissie en in zijn besluit uit te leggen hoe het de 
opmerkingen van de Commissie in aanmerking heeft genomen. Door deze werkwijze worden 
comitologieprocedures voorkomen, wat zal leiden tot meer efficiëntie en een grotere 
verantwoordingsplicht van het orgaan voor de veiligheidsaccreditatie. Aangezien de 
Commissie het Europees Parlement en de Raad op de hoogte dient te stellen van de gevolgen 
van accreditatiebesluiten voor het soepele verloop van de programma's, is de politieke 
controle op dergelijke besluiten eveneens gewaarborgd.


