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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.



PR\791483SV.doc 3/15 PE428.325v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................14



PE428.325v01-00 4/15 PR\791483SV.doc

SV



PR\791483SV.doc 5/15 PE428.325v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de 
europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering
(KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0139),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 156 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0103/2009),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är också viktigt att ändra artikel 2 i 
förordning (EG) nr 1321/2004 angående 
organets uppgifter och att upprepa den 
definition av dessa som ges i artikel 16 i 
förordning (EG) nr 683/2008.

(7) Det är också viktigt att ändra artikel 2 i 
förordning (EG) nr 1321/2004 angående 
organets uppgifter och att upprepa den 
definition av dessa uppgifter som ges i 
artikel 16 i förordning (EG) nr 683/2008.

Or. en

Motivering

Förtydligande. 
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I konsekvens med ändringarna av titeln 
på förordning (EG) nr 1321/2004 och av 
organets namn måste detta och den tidigare 
titeln ändras på alla ställen i texten där de 
nämns.

(8) I konsekvens med ändringarna av titeln 
på förordning (EG) nr 1321/2004 och av 
organets namn måste detta och den tidigare 
titeln ändras på alla ställen i texten där de 
nämns. På motsvarande sätt bör organets 
tidigare namn ändras i alla bestämmelser 
i förordning (EG) nr 683/2008 där det 
nämns.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att garantera att organet fullgör 
sina uppgifter med iakttagande av 
kommissionens uppgift som 
programförvaltare och i enlighet med 
riktlinjer som utfärdats av denna, är det 
viktigt att dels uttryckligt föreskriva att det 
leds av sin verkställande direktör under 
ledning av styrelsen och enligt de riktlinjer 
kommissionen utarbetar för organet, dels 
att kommissionens företrädare i organets 
styrelse har halva röstetalet i denna.

(10) För att garantera att organet fullgör 
sina uppgifter med iakttagande av 
kommissionens uppgift som 
programförvaltare och i enlighet med 
riktlinjer som utfärdats av denna, är det 
viktigt att dels uttryckligt föreskriva att det 
leds av sin verkställande direktör under 
ledning av styrelsen och enligt de riktlinjer 
kommissionen utarbetar för organet, dels 
att kommissionens företrädare i organets 
styrelse har 30 procent av röstetalet i 
denna.

Or. en

Motivering

Eftersom styrelsen enligt förordning (EG) nr 1321/2004 ska fatta sina beslut med 
två tredjedels majoritet måste kommissionen få stöd av minst en företrädare från 
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en medlemsstat för att kunna lägga in veto mot beslut.

Ändringsförslag 4

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, 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.

Or. en

Motivering

Parlamentet måste vara företrätt i styrelsen, så att det säkerställs att parlamentet får korrekt 
information i tid.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För övrigt bör med hänsyn till 
omfattningen av de uppgifter som anförtros 
åt organet, såsom säkerhetsackreditering, 
den vetenskapliga och tekniska kommitté 
som inrättats inom organet avvecklas och 
kommittén för systemets säkerhet och 
tillförlitlighet ersättas av en kommitté för 
säkerhetsackreditering av de 
europeiska GNSS-systemen med uppgift 
att arbeta med säkerhetsackreditering och 
med företrädare för medlemsstaterna och 
kommissionen, varvid 
generalsekreterarens/den höge 

(12) För övrigt bör med hänsyn till 
omfattningen av de uppgifter som anförtros 
åt organet, såsom säkerhetsackreditering, 
den vetenskapliga och tekniska kommitté 
som inrättats inom organet avvecklas och 
kommittén för systemets säkerhet och 
tillförlitlighet ersättas av en styrelse för 
säkerhetsackreditering av de 
europeiska GNSS-systemen med uppgift 
att arbeta med säkerhetsackreditering och 
med företrädare för medlemsstaterna och 
kommissionen, varvid 
generalsekreterarens/den höge 
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representanten och ESA bör ha 
observatörsstatus.

representanten och ESA bör ha 
observatörsstatus.

(Denna ändring berör hela rättsakten 
under behandling. Om ändringen antas ska 
hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. en

Motivering

Namnet ”kommitté” har ersatts med ”styrelse” för att undvika förväxling med 
kommittéförfarandebeslut.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör 
förordning (EG) nr 1321/2004 ändras.

(20) Därför bör 
förordning (EG) nr 1321/2004 och 
förordning (EG) nr 683/2008 ändras.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1321/2004
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Styrelsen ska bestå av en företrädare 
som utses av varje medlemsstat och 
en företrädare som utses av kommissionen. 
Styrelseledamöternas mandattid ska vara
fem år. Mandatet kan förnyas en gång. En 
företrädare för Europaparlamentet får 
närvara som observatör vid 
styrelsesammanträdena.”

”2. Styrelsen ska bestå av en företrädare 
som utses av varje medlemsstat, 
två företrädare som utses av 
Europaparlamentet och en företrädare 
som utses av kommissionen. En ledamot 
av Europaparlamentet får inte vara 
ledamot i styrelsen. Styrelseledamöternas 
mandattid ska vara fem år. Mandatet kan 
förnyas en gång.” 
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Or. en

Motivering

För att parlamentets lagstiftnings- och kontrollfunktioner inte ska äventyras får en ledamot av 
Europaparlamentet inte vara ledamot i styrelsen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1321/2004
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Varje medlem som företräder en 
medlemsstat ska ha en röst. Den medlem 
som företräder kommissionen ska ha ett 
röstetal som motsvarar samtliga röster från 
medlemsstaternas företrädare. Organets 
verkställande direktör får inte delta i 
omröstningen.”

”7. Varje medlem som företräder en 
medlemsstat eller Europaparlamentet ska 
ha en röst. Den medlem som företräder 
kommissionen ska ha ett röstetal som 
motsvarar 30 procent av samtliga röster
från medlemsstaternas och 
Europaparlamentets företrädare. Organets 
verkställande direktör får inte delta i 
omröstningen.”

Or. en

Motivering

Eftersom styrelsen enligt förordning (EG) nr 1321/2004 ska fatta sina beslut med 
två tredjedels majoritet måste kommissionen, i och med att den har 30 procent av röstetalet, 
få stöd av minst en företrädare från en medlemsstat för att kunna lägga in veto mot beslut.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1321/2004
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Säkerhetsackrediteringsverksamheten 
och -besluten ska genomföras under 
kollektivt ansvar för Europeiska unionens 
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och dess medlemsstaters säkerhet.

Or. en

Motivering

Man bör ta hänsyn till att GMES-programmet är ett gemenskapsprojekt. 
Säkerhetsackrediteringen bör därför hanteras gemensamt. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1321/2004
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledamöterna i styrelsen för 
säkerhetsackreditering ska förbinda sig 
att handla oberoende och opartiskt i 
allmänhetens intresse, utan att söka eller 
följa politiska instruktioner.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1321/2004
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommittén ska anta sina beslut med 
den majoritet som föreskrivs i 
artikel 205.2 i fördraget. Vid kommitténs 
omröstningar ska rösterna från
medlemsstaternas företrädare viktas enligt 
nämnda artikel. Kommitténs ordförande 
får inte delta i omröstningen.

7. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska
anta yttranden med tre fjärdedels majoritet 
av medlemsstaternas företrädare. 
Styrelsens ordförande får inte delta i 
omröstningen.

Or. en
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Motivering

Omröstning med kvalificerad majoritet bör inte tillämpas i detta fall eftersom beslut om 
säkerhetsackreditering bör grunda sig på teknisk expertis. Rösterna från företrädarna i 
styrelsen för säkerhetsackreditering bör därför viktas lika. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1321/2004
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen anser att antagandet 
av ett ackrediteringsbeslut kan få 
betydande konsekvenser för ett korrekt 
genomförande av programmen, t.ex. för 
kostnaderna och tidsplanen, ska den 
meddela styrelsen för 
säkerhetsackreditering. Styrelsen för 
säkerhetsackreditering ska i största 
möjliga utsträckning beakta sådana 
yttranden från kommissionen, och i sitt 
beslut visa hur man har beaktat 
kommissionen yttrande.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1321/2004
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i förekommande fall 
informera den kommitté för de 
europeiska GNSS-programmen som 
inrättas genom artikel 19 i 
förordning (EG) nr 683/2008 om 

utgår
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betydelsen av kommitténs beslut för att 
programmen ska utvecklas väl.

Or. en

Motivering

Det är parlamentet och rådet som bör informeras om ett ackrediteringsbeslut äventyrar 
programmets utveckling. Detta tas upp i ändringsförslag 14.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Förordning (EG) nr 1321/2004
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Artikel 10a ska införas:
Artikel 10a

Information till Europaparlamentet och 
rådet

Kommissionen ska regelbundet informera 
Europaparlamentet och rådet om 
utvecklingen av organets uppgifter, 
inbegripet de beslut som fattas av 
styrelsen. Europaparlamentet och rådet 
ska för detta ändamål och i enlighet med 
tillämpliga säkerhetsbestämmelser erhålla 
dagordningar för styrelsens och styrelsen 
för säkerhetsackrediterings möten, 
resultaten av omröstningar och 
sammanfattningar av mötena samt 
förteckningar över vilka myndigheter och 
organisationer som de företrädare som 
medlemsstaterna utsett tillhör.
Europaparlamentet och rådet ska även 
utan onödiga dröjsmål informeras om 
betydelsen av ackrediteringsbeslut för att 
programmen ska utvecklas väl.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1a (ny)
Förordning (EG) nr 683/2008

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a

I alla artiklar där ordet myndighet 
förekommer, ska det ersättas med ordet 
organ.
(Denna ändring berör hela rättsakten 
under behandling. Om ändringen antas ska 
hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. en
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MOTIVERING

I förordning (EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen (EGNOS och Galileo) fastställdes en ny ram för 
offentlig styrning och finansiering av programmen Galileo och EGNOS. Ramen bygger på 
principen om en strikt fördelning av ansvar mellan gemenskapen företrädd av kommissionen, 
tillsynsmyndigheten och Europeiska rymdorganisationen (nedan kallad ESA), och ger 
kommissionen ansvar för förvaltningen av programmen. Den föreskriver dessutom att 
myndigheten (nedan kallad organet i linje med kommissionens förslag), när den fullgör de 
uppgifter som kommissionen anförtror åt den, ska iaktta kommissionens uppgift som 
programförvaltare och de riktlinjer som kommissionen utfärdar.

Härav följer att bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1321/2004 och i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 måste samordnas.

För att garantera att organet fullgör sina uppgifter med iakttagande av kommissionens uppgift 
som programförvaltare och i enlighet med riktlinjer som utfärdats av denna, är det också 
viktigt att dels uttryckligt föreskriva att det leds av sin verkställande direktör under ledning av 
styrelsen och i enlighet med de riktlinjer kommissionen utarbetar för organet, dels att 
kommissionens företrädare i organets styrelse har 30 procent av röstetalet i denna. Eftersom 
styrelsen ska fatta sina beslut med två tredjedels majoritet, kommer denna tredjedel av 
röstetalet ge kommissionen möjlighet att med stöd av minst en medlemsstat blockera de 
styrelsebeslut som strider mot kommissionens riktlinjer.

I förordning (EG) nr 683/2008 underströks lämpligheten av ett nära samarbete mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Mot bakgrund av detta är det också nödvändigt 
att låta Europaparlamentet vara företrätt i organets styrelse, med två platser av trettio. För att 
Europaparlamentets lagstiftnings- och kontrollfunktioner inte ska äventyras får en ledamot av 
Europaparlamentet inte vara ledamot i styrelsen.

Säkerhetsackrediteringsverksamheten och -besluten ska genomföras gemensamt med ett 
kollektivt ansvar för gemenskapens och medlemsstaternas säkerhet. Säkerhetsackrediteringen 
bör bedrivas fristående från de myndigheter som förvaltar programmen, särskilt 
kommissionen, medlemsstaterna och ESA samt från andra enheter som ansvarar för 
tillämpningen av säkerhetsföreskrifter. Därför bör styrelsen för säkerhetsackreditering 
(namnet ”kommitté” har ersatts med ”styrelse” för att undvika förväxling med 
kommittéförfarandearrangemang) av de europeiska GNSS-systemen vara en del av organet, 
ett självständigt organ inom organet som fattar självständiga beslut om ackreditering. 
Ledamöterna av styrelsen för säkerhetsackreditering bör agera oberoende och opartiskt i 
allmänhetens intresse och inte söka eller följa politiska instruktioner.

Styrelsen för säkerhetsackreditering bör anta sina beslut med tre fjärdedels majoritet av 
medlemsstaternas företrädare. Varje företrädare ska ha en röst eftersom yttranden om 
ackreditering ska vara tekniska och inte följa politiska instruktioner.

Om kommissionen anser att antagandet av ett ackrediteringsbeslut kan få betydande 
konsekvenser för ett korrekt genomförande av programmen, t.ex. för kostnaderna och 
tidsplanen ska den meddela styrelsen för säkerhetsackreditering. Styrelsen för 
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säkerhetsackreditering ska ta största hänsyn till kommissionens tillkännagivanden samt i sina 
beslut redovisa hur den har beaktat kommissionens kommentarer. Genom detta förfarande 
undviker man alla steg i kommittéförfarandet, och stärker på så sätt effektiviteten och 
ansvarsskyldigheten hos styrelsen för säkerhetsackreditering. En politisk kontroll över dessa 
beslut garanteras också genom att kommissionen måste informera Europaparlamentet och 
rådet om betydelsen av ackrediteringsbeslut för att programmen ska utvecklas väl.


