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*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering og drift af de 
europæiske satellitbaserede navigationssystemer
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0814),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0464/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udenrigsudvalget, Budgetudvalget og Transport og Turismeudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Formålet med den europæiske 
satellitbaserede navigationspolitik er at 
forsyne EU med to 
satellitnavigationssystemer, systemet 
etableret under programmet Galileo og 
systemet Egnos (i det følgende benævnt 
"systemerne"). Disse systemer er etableret 
henholdsvis under programmerne Galileo 
og Egnos (i det følgende benævnt 
"programmerne"). Hver infrastruktur 

(1) Formålet med den europæiske 
satellitbaserede navigationspolitik er at 
forsyne EU med to 
satellitnavigationssystemer, systemet 
etableret under programmet Galileo og 
systemet Egnos (i det følgende benævnt 
"systemerne"). Disse systemer er etableret 
henholdsvis under programmerne Galileo 
og Egnos (i det følgende benævnt 
"programmerne"). Hver infrastruktur 
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omfatter satellitter og et net af 
jordstationer.

anvender satellitter og et net af 
jordstationer.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Egnosprogrammet har til formål at 
forbedre kvaliteten af signalerne fra 
eksisterende globale 
satellitnavigationssystemer (i det følgende 
benævnt "GNSS").

(3) Egnosprogrammet har til formål at 
forbedre kvaliteten af signalerne fra de 
forskellige globale 
satellitnavigationssystemer (i det følgende 
benævnt "GNSS").

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Egnosprogrammet er i driftsfasen, 
efter at den åbne tjeneste og tjenesten 
"Safety of Life" erklæredes for 
operationelle i henholdsvis oktober 2009 
og marts 2011.

(10) Egnosprogrammet er i driftsfasen, 
efter at den åbne tjeneste og tjenesten 
"Safety of Life" erklæredes for 
operationelle i henholdsvis oktober 2009 
og marts 2011. Ufuldstændig geografisk 
dækning hindrer imidlertid mange 
regioner i EU i at få gavn af de tjenester, 
der leveres under Egnos. Det skal derfor 
gives topprioritet at sikre, at 
medlemsstaternes områder er dækket. Det 
ville også være hensigtsmæssigt at udvide 
dækningen, navnlig til områder i 
kandidatlande og tredjelande, der støder 
op til det fælles europæiske luftrum og er 
dækket af den europæiske 
naboskabspolitik. En sådan udvidelse til 
stater, der ikke er medlemmer af EU, bør 
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ikke forsinke udvidelse af dækningen i 
EU. 

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det er vigtigt at sikre, at der ikke er 
nogen hindringer for efterspørgslen på 
tjenester, der leveres under de to 
programmer. Opkrævning af gebyrer for 
brug af nogle af tjenesterne ville udgøre 
en sådan hindring. Med dette in mente 
ville det være hensigtsmæssigt, at de 
livskritiske (safety-of-life) tjenester er 
gratis. Det samme princip bør også gælde 
med hensyn til medlemsstaternes og visse 
af EU's organers brug af den 
statsregulerede tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Eftersom EU i princippet finansierer 
programmerne fuldt ud, bør EU's gøres til 
ejer af alle materielle og immaterielle 
aktiver, som er skabt eller udviklet inden 
for rammerne af disse programmer. For 
fuldt ud at respektere alle grundlæggende 
rettigheder vedrørende ejendomsret bør der 
indgås de nødvendige aftaler med de 
nuværende ejere, navnlig vedrørende 
væsentlige dele af infrastrukturen og 

(12) Eftersom EU i princippet finansierer 
programmerne fuldt ud, bør EU's gøres til 
ejer af alle materielle og immaterielle 
aktiver, som er skabt eller udviklet inden 
for rammerne af disse programmer. For 
fuldt ud at respektere alle grundlæggende 
rettigheder vedrørende ejendomsret bør der 
indgås de nødvendige aftaler med de 
nuværende ejere, navnlig vedrørende 
væsentlige dele af infrastrukturen og 
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dennes sikkerhed. Med henblik på at 
fremme indførelsen af satellitnavigation på 
markedet, bør det sikres, at tredjemand kan 
opnå en optimal udnyttelse af bl.a. de 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
fremkommer som følge af programmerne, 
og som tilhører EU, især på det 
samfundsøkonomiske område.

dennes sikkerhed. Med henblik på at 
fremme indførelsen af satellitnavigation på 
markedet, bør det sikres, at tredjemand kan 
opnå en optimal udnyttelse af bl.a. de 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
fremkommer som følge af programmerne, 
og som tilhører Unionen, især på det 
samfundsøkonomiske område.
Kommissionen bør sikre, at den kan 
overdrage eller licensere intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der opstår som følge 
af arbejde under programmerne til 
tredjemand, hvis det skønnes 
hensigtsmæssigt på grundlag af en 
vurdering fra sag til sag.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Aktiver, der skabes eller udvikles 
uden for programmerne, påvirkes ikke af 
bestemmelserne om ejendomsret, der er 
fastlagt i denne forordning. Sådanne 
aktiver kan imidlertid til tider være 
relevante for programmernes resultater. 
For at opmuntre til udvikling af ny 
teknologi uden for programmerne bør 
Kommissionen opmuntre tredjemand til at 
henlede dens opmærksomhed på sådanne 
relevante aktiver og bør, hvor det er 
gavnligt for programmerne, forhandle 
relevant brug af disse.

Or. en



PR\904241DA.doc 9/54 PE489.561v02-00

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre, at programmerne 
videreføres, er det nødvendigt, at der 
skabes en passende finansiel ramme, der 
tillader EU fortsat at finansiere disse 
programmer. Det må ligeledes angives, 
hvor stort et budget der er nødvendigt for 
perioden fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2020 til finansiering af den 
resterende del af etablerings- og 
ibrugtagningsfasen af Galileo samt driften 
af systemerne.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Europa-Parlamentet og Rådet har på 
forslag af Kommissionen af 29. juni 2011 
[besluttet] at afsætte maksimalt [7 897] 
mio. EUR i løbende priser til 
finansieringen af aktiviteter i forbindelse 
med programmerne i perioden fra 1. januar 
2014 til 31. december 2020. Det bør 
præciseres, at disse aktiviteter ligeledes 
omfatter beskyttelse af systemerne og 
deres funktion, også ved opsendelsen af 
satellitter. I forbindelse hermed kan et 
bidrag til de nødvendige udgifter i 
forbindelse med disse beskyttelsestjenester, 
bl.a. tjenester under programmerne om 
situationsforståelse af forholdene i rummet 
(såsom "Space Situational Awareness"), 
finansieres over budgettet, som er tildelt 
programmerne, med baggrund i en stram 

(15) Europa-Parlamentet og Rådet har på 
forslag af Kommissionen af 29. juni 2011 
[besluttet] at afsætte maksimalt [7 897] 
mio. EUR i løbende priser til 
finansieringen af aktiviteter i forbindelse 
med programmerne i perioden fra 1. januar 
2014 til 31. december 2020. Af hensyn til 
klarheden og for at bidrage til at holde 
omkostningerne under kontrol bør det 
samlede beløb inddeles i forskellige 
kategorier. Kommissionen bør ikke desto 
mindre med henblik på fleksibilitet være i 
stand til at omfordele midler fra den ene 
kategori til den anden. Programmets
aktiviteter bør ligeledes omfatte 
beskyttelse af systemerne og deres 
funktion, også ved opsendelsen af 
satellitter. I forbindelse hermed kan et 
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omkostningsstyring og under overholdelse 
af det samlede beløb, som er nævnt 
ovenfor og fastsat i artikel [x] i forordning 
XYZ om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2014-2020. 
Nærværende forordning fastlægger for den 
videre gennemførelse af programmerne en 
finansiel ramme, der udgør det primære 
referencegrundlag, jf. punkt [17] i den 
interinstitutionelle aftale af xx.yy.201z 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning, og jf. 
artikel 14 [i forslaget til Rådets forordning 
af 29. juni 2011] om fastlæggelse af den 
flerårige finansielle ramme for årene 2014-
2020[12].

bidrag til de nødvendige udgifter i 
forbindelse med disse beskyttelsestjenester, 
bl.a. tjenester under programmerne om 
situationsforståelse af forholdene i rummet 
(såsom "Space Situational Awareness"), 
finansieres over budgettet, som er tildelt 
programmerne, med baggrund i en stram 
omkostningsstyring og under overholdelse 
af det samlede beløb, som er nævnt 
ovenfor og fastsat i artikel [x] i forordning 
XYZ om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2014-2020. 
Nærværende forordning fastlægger for den 
videre gennemførelse af programmerne en 
finansiel ramme, der udgør det primære 
referencegrundlag, jf. punkt [17] i den 
interinstitutionelle aftale af xx.yy.201z 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning, og jf. 
artikel 14 [i forslaget til Rådets forordning 
af 29. juni 2011] om fastlæggelse af den 
flerårige finansielle ramme for årene 2014-
2020[12].

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det er nødvendigt at præcisere, hvilke 
aktiviteter budgetbevillingerne, som EU i 
henhold til denne forordning bevilger til 
programmerne for perioden 2014-2020, 
ydes til. Disse bevillinger bør først og 
fremmest ydes til aktiviteter i forbindelse 
med etablerings- og ibrugtagningsfasen af 
Galileoprogrammet, herunder forvaltning 
af og tilsyn med denne fase, og aktiviteter i 
forbindelse med driften af systemet under 
Galileoprogrammet, bl.a. aktiviteter forud 
for eller til forberedelse af denne fase, og 

(16) Det er nødvendigt at præcisere, hvilke 
aktiviteter budgetbevillingerne, som EU i 
henhold til denne forordning bevilger til 
programmerne for perioden 2014-2020, 
ydes til. Disse bevillinger bør først og 
fremmest ydes til aktiviteter i forbindelse 
med etablerings- og ibrugtagningsfasen af 
Galileoprogrammet, herunder forvaltning 
af og tilsyn med denne fase, og aktiviteter i 
forbindelse med driften af systemet under 
Galileoprogrammet, bl.a. aktiviteter forud 
for eller til forberedelse af denne fase, og 
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Egnosprogrammet. Der bør ligeledes ydes 
bevillinger til finansiering af en række 
andre aktiviteter, som er nødvendige med 
henblik på forvaltning og gennemførelse af 
programmålene.

Egnosprogrammet. Der bør ligeledes ydes 
bevillinger til dækning af aktiviteter 
vedrørende maksimering af de 
socioøkonomiske fordele ved 
programmerne og til finansiering af en 
række andre aktiviteter, som er nødvendige 
med henblik på forvaltning og 
gennemførelse af programmålene.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det bør ligeledes bemærkes, at de 
budgetmidler, som er fastsat i 
nærværende forordning, ikke dækker 
virksomhed finansieret via programmet 
Horizon 2020, rammeprogrammet for 
forskning og innovation, f.eks. udvikling 
af applikationer afledt af systemerne.
Denne virksomhed vil gøre det muligt at 
optimere udnyttelsen af 
programtjenesterne, sikre et positivt afkast 
af EU's investeringer, når det gælder 
økonomiske og sociale fortjenester, og 
forbedre ekspertisen inden for 
satellitnavigationsteknologi hos EU's 
virksomheder.

(18) Det er af stor betydning at optimere 
udnyttelsen af programtjenesterne, sikre et 
positivt afkast af Unionens investeringer, 
når det gælder økonomiske og sociale 
fortjenester, og forbedre ekspertisen inden 
for satellitnavigationsteknologi hos 
Unionens virksomheder. Det bør være 
målet for aktiviteter vedrørende 
maksimering af de socioøkonomiske 
fordele ved programmerne, som bør 
omfatte arbejde finansieret under 
programmet Horizon 2020, et 
rammeprogram for forskning og 
innovation, og udført i forbindelse med 
programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Endvidere er der behov for, at (19) Endvidere er der behov for, at 
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indtægterne fra driften af systemerne 
tilfalder EU som godtgørelse for de 
tidligere investeringer. Derudover kan der 
fastsættes en ordning for fordeling af 
indtægterne i alle kontrakter, som indgås 
med virksomheder i den private sektor.

indtægter fra driften af systemerne tilfalder 
EU og anvendes til at støtte 
programmerne. De bør navnlig anvendes 
til at finansiere aktiviteter, der har til 
formål at maksimere de socioøkonomiske 
fordele ved programmerne. Derudover kan 
der fastsættes en ordning for fordeling af 
indtægterne i alle kontrakter, som indgås 
med virksomheder i den private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det Europæiske GNSS-agentur blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. 
september 2010 om oprettelse af Det 
Europæiske GNSS-agentur, om ophævelse 
af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 
om forvaltningsstrukturerne for de 
europæiske programmer for satellitbaseret 
radionavigation og om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
683/2008)14 med henblik på at nå 
målsætningerne for Galileo- og 
Egnosprogrammerne og udføre en række 
opgaver i forbindelse med gennemførelsen 
af programmerne. Det er et EU-agentur, 
der som et organ i henhold til artikel 185 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
skal opfylde EU-agenturernes forpligtelser. 
Agenturet bør tildeles en række opgaver, 
som vedrører programsikkerheden, 
agenturets eventuelle udpegelse som 
kompetent PRS-myndighed og dets bidrag
til systemernes markedsføring. Det bør 
ligeledes varetage opgaver, som 
Kommissionen kan tildele det ved hjælp af 
en eller flere uddelegeringsaftaler, som 
omfatter forskellige andre specifikke 

(23) Det Europæiske GNSS-agentur blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. 
september 2010 om oprettelse af Det 
Europæiske GNSS-agentur, om ophævelse 
af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 
om forvaltningsstrukturerne for de 
europæiske programmer for satellitbaseret 
radionavigation og om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
683/2008)14 med henblik på at nå 
målsætningerne for Galileo- og 
Egnosprogrammerne og udføre en række 
opgaver i forbindelse med gennemførelsen 
af programmerne. Det er et EU-agentur, 
der som et organ i henhold til artikel 185 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
skal opfylde EU-agenturernes forpligtelser. 
Agenturet bør tildeles en række opgaver, 
som vedrører programsikkerheden, 
agenturets eventuelle udpegelse som 
kompetent PRS-myndighed og dets 
fremme og markedsføring af de tjenester, 
der leveres. Det bør også skabe tæt 
kontakt med brugere og potentielle 
brugere af de tjenester, der leveres under 
programmerne, og indsamle oplysninger
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opgaver i forbindelse med programmerne, 
bl.a. opgaver i tilknytning til systemernes 
driftsfaser og fremme af applikationer og 
tjenester på markedet for 
satellitnavigation. For at Kommissionen 
som repræsentant for EU kan udøve sine 
kontrolbeføjelser fuldt ud, bør disse 
uddelegeringsaftaler navnlig omfatte de 
generelle betingelser, der gælder for 
forvaltningen af de midler, som 
administreres af Det Europæiske GNSS-
agentur.

om deres krav og udviklingen på 
markedet for satellitnavigation. Desuden 
bør det fremhæve områder, hvor 
bestemmelser kunne tilpasses eller 
indføres for at udnytte fordelene ved 
GNSS, og det bør varetage opgaver, der 
har til formål at maksimere de 
socioøkonomiske fordele ved 
programmerne. Endvidere bør det
ligeledes varetage opgaver, som 
Kommissionen kan tildele det ved hjælp af 
en eller flere uddelegeringsaftaler, som 
omfatter forskellige andre specifikke 
opgaver i forbindelse med programmerne, 
bl.a. opgaver i tilknytning til systemernes 
driftsfaser. For at Kommissionen som 
repræsentant for Unionen kan udøve sine 
kontrolbeføjelser fuldt ud, bør disse 
uddelegeringsaftaler navnlig omfatte de 
generelle betingelser, der gælder for 
forvaltningen af de midler, som 
administreres af Det Europæiske GNSS-
agentur.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) EU bør indgå en flerårig
uddelegeringsaftale med Det Europæiske 
GNSS-agentur, der dækker de tekniske og 
programmatiske aspekter. For at 
Kommissionen som repræsentant for EU 
kan udøve sine kontrolbeføjelser fuldt ud, 
bør uddelegeringsaftalen navnlig omfatte 
de generelle betingelser, der gælder for 
forvaltningen af de midler, der 
administreres af Den Europæiske 
Rumorganisation. Da det drejer sig om 
aktiviteter, som udelukkende finansieres af 
EU, bør disse betingelser indebære en grad 

(24) EU bør for etablerings- og 
ibrugtagningsfasen af Galileoprogrammet
indgå en flerårig uddelegeringsaftale med 
Den Europæiske Rumorganisation, der 
angiver organisationens opgaver i den 
fase. For at Kommissionen som 
repræsentant for EU kan udøve sine 
kontrolbeføjelser fuldt ud, bør 
uddelegeringsaftalen navnlig omfatte de 
generelle betingelser, der gælder for 
forvaltningen af de midler, der 
administreres af Den Europæiske 
Rumorganisation, samtidig med at 
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af kontrol svarende til, hvad der ville blive 
krævet, hvis Den Europæiske 
Rumorganisation var et EU-agentur.

organisationen gives tilstrækkelig 
fleksibilitet til, at den kan udføre sine 
tekniske opgaver effektivt. Da det drejer 
sig om aktiviteter, som udelukkende 
finansieres af Unionen, bør disse 
betingelser indebære en grad af kontrol 
svarende til, hvad der ville blive krævet, 
hvis Den Europæiske Rumorganisation var 
et EU-agentur.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske GNSS-agentur bør for 
programmernes driftsfase indgå 
arbejdsordninger med Den Europæiske 
Rumorganisation, som angiver 
sidstnævntes opgaver med at udvikle de 
fremtidige generationer af systemerne og 
med at yde teknisk bistand i relation til 
den eksisterende generation af systemer. I 
denne forbindelse bør det bemærkes, at 
forsknings- og teknologiske 
udviklingsaktiviteter vedrørende 
udviklingen af systemerne skal 
finansieres under programmet Horizon 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Da programmerne i princippet vil (28) Da programmerne i princippet vil 
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blive finansieret af EU, bør de offentlige 
indkøb under programmerne være i 
overensstemmelse med EU's regler for 
offentlige indkøb og bør først og fremmest 
have til formål at sikre valuta for pengene 
og kontrol med udgifterne samt mindske 
risiciene, øge effektiviteten og mindske 
afhængigheden af en enkelt leverandør. 
Der bør sikres åben adgang og loyal 
konkurrence i hele den industrielle 
forsyningskæde, så der bliver mulighed for 
afbalanceret deltagelse af virksomheder på 
alle niveauer, herunder især nytilkomne og 
små og mellemstore virksomheder 
("SMV'er"). Eventuel misbrug af 
markedsdominans og langvarig 
afhængighed af enkelte leverandører bør 
undgås. For at mindske programrisiciene, 
undgå afhængighed af en enkelt leverandør 
og sikre en bedre overordnet kontrol med 
programmet, omkostningerne og 
tidsplanen, bør det tilstræbes at anvende 
flere forskellige leverandører, når det er 
hensigtsmæssigt. EU's virksomheder bør 
have mulighed for at anvende leverandører 
uden for EU i forbindelse med visse 
komponenter og tjenester, hvis det 
bevisligt er forbundet med væsentlige 
fordele med hensyn til kvalitet og 
omkostninger, dog under hensyntagen til 
programmernes strategiske karakter og
EU’s sikkerheds- og eksportkontrolkrav. 
Der bør drages fordel af investeringerne og 
af virksomhedernes erfaringer og 
kompetencer, som bl.a. er erhvervet i 
programmernes definitions-, udviklings- og 
valideringsfaser, samtidig med at det 
sikres, at konkurrencebaserede udbud ikke 
påvirkes negativt.

blive finansieret af EU, bør de offentlige 
indkøb under programmerne være i 
overensstemmelse med EU's regler for 
offentlige indkøb og bør først og fremmest 
have til formål at sikre valuta for pengene 
og kontrol med udgifterne samt mindske 
risiciene, øge effektiviteten og mindske 
afhængigheden af en enkelt leverandør. 
Der bør sikres åben adgang og loyal 
konkurrence i hele den industrielle 
forsyningskæde, så der bliver mulighed for 
afbalanceret deltagelse af virksomheder på 
alle niveauer, herunder især nytilkomne og 
små og mellemstore virksomheder 
("SMV'er"). Eventuel misbrug af 
markedsdominans og langvarig 
afhængighed af enkelte leverandører bør 
undgås. For at mindske programrisiciene, 
undgå afhængighed af en enkelt leverandør 
og sikre en bedre overordnet kontrol med 
programmet, omkostningerne og 
tidsplanen, bør det tilstræbes at anvende 
flere forskellige leverandører, når det er 
hensigtsmæssigt. Unionens virksomheder 
bør have mulighed for at anvende 
leverandører uden for Unionen i 
forbindelse med visse komponenter og 
tjenester, hvis det bevisligt er forbundet 
med væsentlige fordele med hensyn til 
kvalitet og omkostninger, dog under 
hensyntagen til programmernes strategiske 
karakter og Unionens sikkerheds- og 
eksportkontrolkrav. Der bør drages fordel 
af investeringerne og af virksomhedernes 
erfaringer og kompetencer, som bl.a. er 
erhvervet i programmernes definitions-, 
udviklings- og valideringsfaser, samtidig 
med at det sikres, at konkurrencebaserede 
udbud ikke påvirkes negativt. I 
betragtning af rumindustriens specifikke 
struktur og dens strategiske værdi er det 
også nødvendigt i indkøbsprocessen at 
være opmærksom på betydningen af at 
opretholde industrikapacitet i 
rumfartssektoren i EU.

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at fastsætte de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre systemernes 
kompatibilitet og interoperabilitet med 
andre satellitnavigationssystemer og 
traditionelle navigationsmetoder samt sikre 
systemernes sikkerhed og drift bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter tillægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde på disse to 
kompetenceområder. Det er særlig vigtigt, 
at Kommissionen foretager passende 
høringer i forbindelse med sit forberedende 
arbejde, herunder af eksperter. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
de relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(37) For at fastsætte de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre systemernes 
kompatibilitet og interoperabilitet med 
andre satellitnavigationssystemer og 
traditionelle navigationsmetoder, sikre 
systemernes sikkerhed og drift og etablere 
en ramme for forvaltning af intellektuelle 
ejendomsrettigheder bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde tillægges 
Kommissionen med hensyn til disse to 
kompetenceområder. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
hensigtsmæssige høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af de relevante dokumenter 
til Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmerne Egnos og Galileo 
omfatter alle de aktiviteter, der er 
nødvendige for at definere, udvikle, 
validere, bygge, drive, forny og forbedre de 
to europæiske satellitbaserede 

1. De europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer Egnos og Galileo 
omfatter alle de aktiviteter, der er 
nødvendige for at definere, udvikle, 
validere, bygge, drive, forny og forbedre de 
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navigationssystemer, nemlig systemet 
etableret under Galileoprogrammet og 
Egnossystemet, og for at værne om 
sikkerheden.

to europæiske satellitbaserede 
navigationssystemer, nemlig systemet 
etableret under Galileoprogrammet og 
Egnossystemet, og for at værne om 
sikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det system, der etableres under 
Galileoprogrammet, er en uafhængig 
infrastruktur for et globalt 
satellitnavigationssystem (GNSS), der 
omfatter en konstellation af satellitter og et 
globalt net af jordstationer.

2. Det system, der etableres under 
Galileoprogrammet, er en uafhængig 
infrastruktur for et globalt 
satellitnavigationssystem (GNSS), der 
specielt er udformet til civile formål og 
som omfatter en konstellation af satellitter 
og et globalt net af jordstationer.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Egnossystemet er en infrastruktur, der 
overvåger og korrigerer signaler udsendt 
af eksisterende globale 
satellitnavigationssystemer. Systemet 
omfatter jordstationer og en række 
transpondere, der installeres i 
geostationære satellitter.

3. Egnossystemet er en infrastruktur, der 
leverer korrigerede og forbedrede signaler 
udsendt af de forskellige globale 
satellitnavigationssystemer. Systemet 
omfatter jordstationer og en række 
transpondere, der installeres i 
geostationære satellitter.

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at tilbyde en livskritisk tjeneste ("Safety 
of Life Service" - SOL), der er rettet mod 
brugere, for hvem sikkerhed er afgørende. 
Denne tjeneste opfylder desuden kravene 
om kontinuitet, tilgængelighed og 
nøjagtighed inden for visse sektorer og 
omfatter en integritetsfunktion, der gør det 
muligt at advare brugeren i tilfælde af fejl i 
systemet

b) gratis at tilbyde en "livskritisk tjeneste" 
("Safety of Life Service" - SOL), der er 
rettet mod brugere, for hvem sikkerhed er 
afgørende. Denne tjeneste opfylder 
desuden kravene om kontinuitet, 
tilgængelighed og nøjagtighed inden for 
visse sektorer og omfatter en 
integritetsfunktion, der gør det muligt at 
advare brugeren i tilfælde af fejl i systemet.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at tilbyde en statsreguleret tjeneste 
("Public Regulated Service" - PRS), der er 
forbeholdt statsligt autoriserede brugere, til 
følsomme anvendelser, der kræver en høj 
grad af tjenestekontinuitet. Den 
statsregulerede tjeneste anvender robuste, 
krypterede signaler

d) at tilbyde en statsreguleret tjeneste 
("Public Regulated Service" - PRS), der er 
forbeholdt statsligt autoriserede brugere, til 
følsomme anvendelser, der kræver en høj 
grad af tjenestekontinuitet. Den 
statsregulerede tjeneste skal anvende
robuste, krypterede signaler og skal 
tilbydes gratis til medlemsstaterne og EU-
institutionerne, herunder Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil.

Or. en
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at tilbyde en "livskritisk tjeneste" 
("Safety of Life Service" - SOL), der er 
rettet mod brugere, for hvem sikkerhed er 
afgørende. Denne tjeneste opfylder navnlig 
kravene om kontinuitet, tilgængelighed og 
nøjagtighed inden for visse sektorer og 
omfatter en integritetsfunktion, der gør det 
muligt at advare brugeren i tilfælde af fejl i 
systemet på det dækkede område.

c) gratis at tilbyde en "livskritisk tjeneste" 
("Safety of Life Service" - SOL), der er 
rettet mod brugere, for hvem sikkerhed er 
afgørende. Denne tjeneste opfylder navnlig 
kravene om kontinuitet, tilgængelighed og 
nøjagtighed inden for visse sektorer og 
omfatter en integritetsfunktion, der gør det 
muligt at advare brugeren i tilfælde af fejl i 
systemet på det dækkede område.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egnosprogrammet har endvidere som 
specifikt mål at udvide den geografiske 
dækning for disse tjenester til hele EU's 
område og, under hensyntagen til tekniske 
hindringer og på grundlag af internationale 
aftaler, til andre dele af verden, navnlig 
områder i tredjelande, der støder op til det 
fælles europæiske luftrum.

Egnosprogrammet skal endvidere have
som specifikt mål så snart som muligt at 
udvide den geografiske dækning for disse 
tjenester til hele EU's område og, under 
hensyntagen til tekniske hindringer og på 
grundlag af internationale aftaler, til andre 
dele af verden, navnlig kandidatlande og
områder i tredjelande, der støder op til det 
fælles europæiske luftrum og er dækket af 
den europæiske naboskabspolitik.

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger 
bestemmelserne om etablering og drift af 
systemerne inden for rammerne af de 
europæiske programmer for satellitbaseret 
navigation, navnlig bestemmelserne om 
EU's styring og finansielle bidrag.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en udviklings- og valideringsfase, der 
omfatter konstruktion og opsendelse af de 
første satellitter, etablering af de første 
jordinfrastrukturanlæg og alle aktiviteter, 
der er nødvendige for validering af 
systemet i kredsløb. Målet er, at denne 
fase afsluttes i 2013

en udviklings- og valideringsfase, der 
forventes færdig i 2013, der omfatter 
konstruktion og opsendelse af de første 
satellitter, etablering af de første 
jordinfrastrukturanlæg og alle aktiviteter, 
der er nødvendige for validering af 
systemet i kredsløb.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en etablerings- og ibrugtagningsfase, der 
omfatter etablering og beskyttelse af hele 
rum- og jordinfrastrukturen samt de 
aktiviteter, der er forbundet med 
etableringen, og som omfatter 

c) en etablerings- og ibrugtagningsfase, der 
skal afsluttes i 2020 og som omfatter 
etablering og beskyttelse af hele rum- og 
jordinfrastrukturen samt de aktiviteter, der 
er forbundet med etableringen, og som 
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forberedelser til driftsfasen. Målet er, at 
denne fase, som blev indledt i 2008, 
afsluttes i 2020

omfatter forberedelser til driftsfasen.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en driftsfase, der omfatter forvaltning af 
infrastrukturen, vedligeholdelse, løbende
videreudvikling og fornyelse og 
beskyttelse af systemet, certificerings- og 
standardiseringsaktiviteter i forbindelse 
med programmet, levering og 
markedsføring af tjenester og alle andre 
aktiviteter, der er nødvendige for systemets 
videre udvikling og for en vellykket 
gennemførelse af programmet. Målet er, at 
denne fase indledes gradvist mellem 2014 
og 2015 med leveringen af de første 
tjenester.

d) en driftsfase, der omfatter 
driftsaktiviteter, herunder forvaltning af 
infrastrukturen, vedligeholdelsen, konstant
videreudvikling og beskyttelse af systemet, 
certificerings- og 
standardiseringsaktiviteter i forbindelse 
med programmet og levering, fremme og 
markedsføring af de tjenester, der er nævnt 
i artikel 14, stk. 1, og af de applikationer 
og tjenester, der er udviklet på grundlag 
af de tjenester, udviklings- og etablerings-
og ibrugtagningsaktiviteter til udvikling 
og fremtidige generationer af systemet, 
herunder indkøb, og alle andre aktiviteter, 
der er nødvendige for systemets videre 
udvikling og for en vellykket 
gennemførelse af programmet. Denne fase 
skal indledes i 2014 med leveringen af de 
første tjenester. Fuld driftskapacitet skal 
nås inden 2020.

Or. en
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Driften af Egnossystemet (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Driften af Egnossystemet omfatter først og 
fremmest forvaltning af infrastruktur, 
vedligeholdelse, løbende videreudvikling, 
fornyelse og beskyttelse af systemet, 
godkendelses-, certificerings- og 
standardiseringsaktiviteter i forbindelse 
med programmet, som skal dokumentere 
systemets og driftens pålidelighed, samt 
levering og markedsføring af tjenesterne.

Driften af Egnossystemet skal først og 
fremmest omfatte driftsaktiviteter, 
herunder forvaltning af infrastruktur, 
vedligeholdelsen, konstant videreudvikling 
og beskyttelse af systemet, certificerings-
og standardiseringsaktiviteter i forbindelse 
med programmet og levering, fremme og 
markedsføring af de tjenester, der er 
nævnt i artikel 1, stk. 5, og af de 
applikationer og tjenester, der er udviklet 
på grundlag af de tjenester, udviklings- og 
etablerings- og ibrugtagningsaktiviteter til 
udviklingen og fremtidige generationer af 
systemet, herunder indkøb, som skal 
dokumentere systemets og driftens 
pålidelighed, samt udvidelse af 
tjenesternes geografiske dækning i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 5.

Or. en
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen drager omsorg for, at 
navnlig de intellektuelle 
ejendomsrettigheder i EU forvaltes 
optimalt.

Kommissionen drager omsorg for, at de 
aktiver, der er nævnt i stk. 1, forvaltes 
optimalt. Den forvalter navnlig de 
intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
fremkommer som følge af arbejde udført 
inden for programmerne så effektivt som 
muligt under hensyntagen til alle 
interessenters interesser og behovet for at 
sikre harmonisk udvikling af markeder og 
nye teknologier. Med henblik herpå sikrer 
den, at de kontrakter, der indgås inden for 
programmerne, omfatter mulighed for at 
overdrage eller licensere intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der fremkommer 
som følge af arbejde udført inden for 
programmerne til tredjemand.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen etablerer ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 34 en ramme for 
forvaltningen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder som nævnt i stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktiviteter i forbindelse med etablerings-
og ibrugtagningsfasen af 
Galileoprogrammet, herunder forvaltning 
af og tilsyn med denne fase

a) aktiviteter i forbindelse med rum- og 
opgraderingssegmenterne af 
Galileoprogrammet, herunder men ikke 
begrænset til etablering og ibrugtagning 
af referencekonstellationen sammen med 
de nødvendige reservedele, de dermed 
forbundne opsendelser, opgradering som 
følge af forældelse og udvikling af en ny 
generation af satellitter

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aktiviteter i forbindelse med driften af
systemet under Galileoprogrammet, 
herunder aktiviteter forud for eller til 
forberedelse af denne fase

b) aktiviteter i forbindelse med 
segmenterne jord og tilrådighedsstillelse 
af tjenester af Galileoprogrammet, 
herunder men ikke begrænset til udvikling 
af forvaltningskapacitet fra 18 til 24 
satellitter, reprofilering af den livskritiske 
tjeneste og de kommercielle tjenester, 
etablering, ibrugtagning og drift af site 
hosting, drift af stationer, etablering, 
ibrugtagning og drift af centre for 
servicefaciliteter (herunder centret for 
tjenester, Geodæsi og Tidsramme), 
servicecentret, vedligeholdelse af site, 
centerspecifikt personale, vedligeholdelse 
af rumsegmentet, drift af 
telekommunikationsnet og systemsupport;
aktiviteter med henblik på maksimering af 
de socioøkonomiske fordele ved 
programmet
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Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) aktiviteter i forbindelse med driften af 
Egnossystemet.

c) aktiviteter i forbindelse med driften af 
Egnossystemet, herunder men ikke 
begrænset til driftskontrakten for drift og 
vedligeholdelse af systemet, 
teknologiopdatering og forældelse, idet 
der tages højde for de forskellige 
versioner af systemet, driftskontrakten for 
transponderne og udvidelse af den 
geografiske dækning af tjenesterne;
aktiviteter med henblik på maksimering af 
de socioøkonomiske fordele ved 
programmet

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) aktiviteter i forbindelse med 
forvaltning af programmerne, herunder 
men ikke begrænset til udformning og 
indkøb, systemets hovedansvarlige, 
forvaltning af sikkerhedscenter, 
forvaltning af driften og 
administrationsomkostninger.

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Etablerings- og ibrugtagningsfasen 
samt driftsfasen finansieres af EU i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, jf. 
dog stk. 2 og 3 i denne artikel.

1. De aktiviteter vedrørende 
Galileoprogrammet, der er nævnt i artikel 
7, stk. 1, litra a), b) og ca) og artikel 7, stk. 
2, finansieres af EU i overensstemmelse 
med artikel 10, stk. 1 og stk. 1a, litra a), b) 
og d), jf. dog stk. 2 og 3 i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 9 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansiering af driften af Egnossystemet (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Driften af Egnossystemet finansieres af 
EU i overensstemmelse med artikel 10, stk. 
1, med et eventuelt bidrag fra andre 
finansieringskilder, navnlig dem, der er 
nævnt i stk. 2 og 3 i nærværende artikel.

1. De aktiviteter i forbindelse med driften
af Egnossystemet, der er nævnt i artikel 7, 
stk. 1, litra c), ca) og artikel 7, stk. 2,
finansieres af EU i overensstemmelse med 
artikel 10, stk. 1 og stk. 1a, litra c) og d), 
med et eventuelt bidrag fra andre 
finansieringskilder, navnlig dem, der er 
nævnt i stk. 2 og 3 i nærværende artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det i stk. 1 nævnte beløb fordeles 
således:

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) til de i artikel 7, stk. 1, litra a) nævnte 
aktiviteter [2.340] mio. EUR i løbende 
priser

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) til de i artikel 7, stk. 1, litra b) nævnte 
aktiviteter [3.242] mio. EUR i løbende 
priser, hvoraf mindst 7 % tildeles 
aktiviteter i forbindelse med maksimering 
af de socioøkonomiske fordele ved 
programmet som nævnt i artikel 7, stk. 1, 
litra b)

Or. en
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) til de i artikel 7, stk. 1, litra c) nævnte 
aktiviteter [3.242] mio. EUR i løbende 
priser, hvoraf mindst 7 % tildeles 
aktiviteter i forbindelse med maksimering 
af de socioøkonomiske fordele ved 
programmet som nævnt i artikel 7, stk. 1, 
litra c)

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) til de i artikel 7, stk. 1, litra ca) og 
artikel 7, stk. 3 nævnte aktiviteter [617] 
mio. EUR i løbende priser

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De margener, der skal dække de 
forskellige typer risici, skal medtages i 
hver enkelt udgiftskategori.

Or. en
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a – afsnit 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan omfordele bevillinger, 
der er øremærket til at dække etablerings-
og ibrugtagnings- og driftsrisici 
(satellitudfald, opsendelsesrisici, 
forsinkelser, uforudsete begivenheder i 
forbindelse med drift), som ikke anvendes 
til det formål for at dække aktiviteter i 
forbindelse med maksimering af de 
socioøkonomiske fordele ved 
programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen kan omfordele midler 
fra den ene udgiftskategori, som fastlagt i 
stk. 1a, litra a) til d), til den anden, op til 
et loft på 10 % af det i stk. nævnte beløb. 
Hvor en sådan omfordeling vedrører et 
beløb, der er større end 10 % af det i stk. 1 
nævnte beløb, hører Kommissionen det 
udvalg, der er nævnt i artikel 35, stk. 1 i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 35, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om eventuelle 
omfordelinger som nævnt i stk. 1a og 1b.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtægterne fra driften af systemerne 
tilfalder EU, indbetales til EU-budgettet og 
afsættes til programmerne. Hvis 
indtægterne viser sig at være større end 
nødvendigt til finansiering af 
programmernes driftsfaser, skal enhver 
tilpasning af princippet om, at alle 
indtægter afsættes til programmerne, 
godkendes af budgetmyndigheden på 
grundlag af et forslag fra Kommissionen.

1. Indtægterne fra driften af systemerne 
tilfalder Unionen, indbetales til EU-
budgettet og afsættes til programmerne, og 
navnlig til maksimering af de 
socioøkonomiske fordele derved. Hvis 
indtægterne viser sig at være større end 
nødvendigt til finansiering af 
programmernes driftsfaser, skal enhver 
tilpasning af princippet om, at alle 
indtægter afsættes til programmerne, 
godkendes af budgetmyndigheden på 
grundlag af et forslag fra Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen er ansvarlig for 
gennemførelsen af programmerne. 
Kommissionen forvalter de midler, som er 

1. Kommissionen har det overordnede 
ansvar for programmerne. Kommissionen 
forvalter de midler, som er afsat til 
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afsat til programmerne i henhold til denne 
forordning, og sikrer gennemførelsen af 
samtlige programaktiviteter.

programmerne i henhold til denne 
forordning, og sikrer gennemførelsen af 
samtlige programaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over de generelle funktioner, der er 
omhandlet i stk. 1, og de funktioner, der er 
omhandlet i de øvrige bestemmelser i 
denne forordning, varetager
Kommissionen inden for rammerne af 
denne forordning følgende specifikke 
opgaver:

2. Ud over de generelle funktioner, der er 
omhandlet i stk. 1, og de funktioner, der er 
omhandlet i de øvrige bestemmelser i 
denne forordning, skal Kommissionen: 

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikre en klar fordeling af opgaverne 
mellem de forskellige parter i 
programmerne og i denne forbindelse 
overdrage opgaverne nævnt i henholdsvis 
artikel 15, stk. 1, litra d) og artikel 16 til 
Det Europæiske GNSS-agentur og Den 
Europæiske Rumorganisation, navnlig ved 
hjælp af uddelegeringsaftaler

a) sikre en klar fordeling af opgaverne 
mellem de forskellige parter i 
programmerne og i denne forbindelse 
overdrage opgaverne nævnt i henholdsvis 
artikel 15, stk. 1a og artikel 16 til Det 
Europæiske GNSS-agentur og Den 
Europæiske Rumorganisation, navnlig ved 
hjælp af uddelegeringsaftaler

Or. en
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sørge for passende instrumenter og de 
nødvendige strukturforanstaltninger med 
henblik på at identificere, styre, afbøde og 
overvåge risici forbundet med 
programmerne, navnlig med hensyn til 
udgifter og tidsplan

b) sikre rettidig gennemførelse af 
programmerne inden for den 
budgetramme, som er fastsat i artikel 10 
og i overensstemmelse med de mål, der er 
fastsat i artikel 1. Med henblik herpå skal 
den sørge for hensigtsmæssige
instrumenter og de nødvendige 
strukturforandringer med henblik på at 
identificere, styre, afbøde og overvåge 
risici forbundet med programmerne, 
navnlig med hensyn til udgifter og tidsplan

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forvalte, for EU's regning og inden for 
sit kompetenceområde, forbindelserne med 
tredjelande og internationale organisationer

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sørge for programsikkerheden i 
overensstemmelse og fastlægge ordninger 
for samordning mellem de forskellige 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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parter.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når dette er påkrævet med henblik på 
gennemførelsen af Galileoprogrammets 
faser og driften af Egnossystemet i henhold 
til artikel 3 og 4, fastlægger Kommissionen 
de fornødne foranstaltninger til:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der garanteres sikre systemer og sikker 
drift.

1. Der garanteres sikre systemer og sikker 
drift under Kommissionens ansvar i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, 
litra d).

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at nå 
programmålsætningerne bidrager Det 

1. Det Europæiske GNSS-agentur skal i 
overensstemmelse med de retningslinjer, 
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Europæiske GNSS-agentur til 
gennemførelsen af programmerne og 
varetager følgende opgaver i henhold til 
Kommissionens retningslinjer:

Kommissionen har fastlagt:

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvad angår sikkerheden i forbindelse 
med programmerne sørger den for 
følgende, jf. dog artikel 14 og 17:

a) hvad angår sikkerheden i forbindelse 
med programmerne sørge for følgende, jf. 
dog artikel 14 og 17:

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) sikkerhedsgodkendelse i henhold til 
kapitel III i forordning (EU) nr. 912/2010 
senest den 30. juni 2016. Med henblik 
herpå indleder den og fører tilsyn med 
implementeringen af 
sikkerhedsprocedurerne og foretager 
systemsikkerhedskontrol

i) gennem sit 
sikkerhedsakkrediteringsudvalg
sikkerhedsgodkendelse i henhold til kapitel 
III i forordning (EU) nr. 912/2010 senest 
den 30. juni 2016. Med henblik herpå 
indleder den og fører tilsyn med 
implementeringen af 
sikkerhedsprocedurerne og foretager 
systemsikkerhedskontrol

Or. en
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det varetager den kompetente PRS-
myndigheds opgaver, jf. artikel 5 i 
afgørelse nr.° 1104/2011/EU, hvis det er 
udpeget som kompetent PRS-myndighed, 
og bistår Kommissionen med kontrollen 
af, at de fælles minimumstandarder 
overholdes, jf. artikel 8, stk. 6, i nævnte 
afgørelse

b) varetage den kompetente PRS-
myndigheds opgaver, jf. artikel 5 i 
afgørelse nr.° 1104/2011/EU, hvis det er 
udpeget som kompetent PRS-myndighed, 
og bistå Kommissionen med kontrollen af, 
at de fælles minimumstandarder 
overholdes, jf. artikel 8, stk. 6, i nævnte 
afgørelse

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det bidrager som led i systemdriften til 
tjenesternes markedsføring, herunder de 
nødvendige markedsanalyser

c) fremme og markedsføre de tjenester, 
der er nævnt i artikel 1, stk. 4 og stk. 5, 
herunder ved at udføre markedsanalyser, 
indsamle information om brugerbehov og 
udviklingen på markedet for 
satellitnavigation, skabe tæt kontakt med 
brugere og potentielle brugere af det 
europæiske GNSS

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sikre maksimering af de 
socioøkonomiske fordele ved 
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programmerne, herunder ved at:
i) udarbejde og forvalte en plan baseret på
de forskellige applikationsmarkeders 
prioriteter, idet der etableres en 
vedtagelseskøreplan efter 
applikationsområde;
ii) finde frem til områder, hvor brugen af 
GNSS kunne give socioøkonomiske 
fordele og fremlægge retningslinjer for 
Kommissionen for reguleringsmæssige 
foranstaltninger, som kunne indføres eller 
tilpasses på EU-plan for at udnytte disse 
fordele
iii) udføre afprøvning og certificering af 
applikationer, når det er i EU's interesse
iv) forvalte dedikerede F&U-midler til 
europæiske satellitnavigationssystemer 
med det formål at udvikle og bruge 
applikationer og tjenester til markedet for 
satellitnavigation, med særligt fokus på 
SMV'er, herunder med de ressourcer der 
er stillet til rådighed hertil under Horizon 
2020
(v) udføre aktiviteter med det formål at 
indføre applikationer til europæiske 
satellitnavigationssystemer i hele EU's 
område, finde frem til og forbinde 
europæiske ekspertisecentre med speciale 
i specifikke sektorer af applikationer og 
tjenester til europæiske 
satellitnavigationssystemer, forvalte 
netværket af centre og trække på 
offentlige myndigheders, 
universitetscentres, forskningscentres, 
brugersamfunds og industriens ekspertise, 
med særligt fokus på SMV'er.

Or. en
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det udfører også andre specifikke 
opgaver i tilknytning til programmerne, 
som Kommissionen kan pålægge det ved 
hjælp af uddelegeringsaftaler vedtaget på 
grundlag af en afgørelse om uddelegering i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, 
litra b), i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002, heriblandt:

1a. Det Europæiske GNSS-agentur
udfører også andre specifikke opgaver, 
som vedrører programmerne. Disse 
opgaver pålægger Kommissionen det ved 
hjælp af uddelegeringsaftaler vedtaget på 
grundlag af en afgørelse om uddelegering i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, 
litra b), i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002, og omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i forbindelse med programmernes 
driftsfase som nævnt i artikel 3. litra d) og 
artikel 4:

i) de operationelle aktiviteter vedrørende
forvaltning af infrastruktur, 
vedligeholdelse, løbende videreudvikling 
og fornyelse af systemerne, certificerings-
og standardiseringsaktiviteter i forbindelse 
med programmerne og levering af 
tjenester, jf. artikel 3, litra d), og artikel 4

i) de operationelle aktiviteter, herunder
forvaltning af infrastruktur, 
vedligeholdelse og konstant
videreudvikling af systemerne, 
certificerings- og 
standardiseringsaktiviteter og levering af 
tjenester, jf. artikel 1, stk. 4 og 5
ii) udviklings- og 
implementeringsaktiviteter for 
udviklingen og fremtidige generationer af 
systemerne, herunder indkøbsaktiviteter

Or. en
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Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme af applikationer og tjenester på
markedet for satellitnavigation.

b) fremme af applikationer og tjenester på 
markedet for satellitnavigation.

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over de i stk. 1 nævnte opgaver og 
inden for rammerne af dets mission bistår 
Det Europæiske GNSS-agentur 
Kommissionen med sin tekniske 
sagkundskab og alle oplysninger, som er 
nødvendige for udførelsen af dens opgaver 
i henhold til denne forordning.

2. Ud over de i stk. 1 og 1a nævnte 
opgaver og inden for rammerne af dets 
mission bistår Det Europæiske GNSS-
agentur Kommissionen med sin tekniske 
sagkundskab og alle oplysninger, som er 
nødvendige for udførelsen af dens opgaver 
i henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udvalget i artikel 35, stk. 1, høres 
vedrørende afgørelsen om uddelegering, 
der er nævnt i stk. 1, litra d), i denne 
forordning efter rådgivningsproceduren i
artikel 35, stk. 2. Udvalget underrettes om 
de uddelegeringsaftaler, der skal indgås 

3. Udvalget i artikel 35, stk. 1, høres 
vedrørende afgørelsen om uddelegering, 
der er nævnt i stk. 1a. Europa-Parlamentet 
og udvalget underrettes om de 
uddelegeringsaftaler, der skal indgås 
mellem Unionen, repræsenteret ved 
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mellem EU, repræsenteret ved 
Kommissionen, og Det Europæiske GNSS-
agentur.

Kommissionen, og Det Europæiske GNSS-
agentur.

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om de foreløbige og 
endelige resultater af evalueringen af 
indkøbsudbuddene og kontrakter med 
virksomhederne, som Det Europæiske 
GNSS-agentur skal indgå.

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 16 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Rumorganisations rolle Ordninger med Den Europæiske 
Rumorganisation

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indgår en flerårig 1. Kommissionen indgår på grundlag af en 
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uddelegeringsaftale med Den Europæiske 
Rumorganisation baseret på en afgørelse 
om uddelegering, der vedtages af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, 
Euratom) nr.° 1605/2002. Denne aftale 
omfatter udførelsen af uddelegerede 
opgaver og budgetgennemførelse i 
forbindelse med gennemførelsen af 
programmerne, især færdiggørelsen af 
den infrastruktur, som etableret under 
Galileoprogrammet.

afgørelse om uddelegering, der vedtages i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 2 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, 
en uddelegationsaftale med Den 
Europæiske Rumorganisation om 
etablering og ibrugtagning under rum- og 
opgraderingssegmenterne af 
Galileoprogrammet og med en beskrivelse 
af sidstnævntes opgaver i den fase

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den Europæiske Rumorganisation 
samarbejder med Det Europæiske GNSS-
agentur på grundlag af arbejdsordninger, 
herunder total uddelegering fra Det 
Europæiske GNSS-agentur til Den 
Europæiske Rumorganisation. Disse 
arbejdsordninger skal navnlig dække Den 
Europæiske Rumorganisations rolle i 
forbindelse med:
a) udarbejdelse, udformning, tilsyn og 
validering inden for rammerne af 
udviklingen af fremtidige generationer af 
systemerne
b) teknisk støtte inden for rammerne af 
drift og vedligeholdelse af den nuværende 
generation af systemerne.

Disse arbejdsordninger og ændringer i 
dem skal meddeles Europa-Parlamentet 
og Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udvalget i artikel 35, stk. 1, høres om 
afgørelsen vedrørende uddelegering, der er 
nævnt i stk. 1 i denne forordning, efter 
rådgivningsproceduren i artikel 35, stk. 2. 
Udvalget underrettes om den flerårige 
uddelegeringsaftale, der skal indgås 
mellem Kommissionen og Den Europæiske 
Rumorganisation.

3. Udvalget i artikel 35, stk. 1, høres 
vedrørende afgørelsen om uddelegering, 
der er nævnt i stk. 1a i denne artikel. 
Europa-Parlamentet og udvalget
underrettes om uddelegeringsaftalen, der 
skal indgås mellem Kommissionen og Den 
Europæiske Rumorganisation.

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det i artikel 35, stk. 1, nævnte udvalg 
underrettes af Kommissionen om de 
foreløbige og endelige resultater af 
evalueringen af indkøbsudbuddene og de 
kontrakter med virksomhederne, som Den 
Europæiske Rumorganisation skal indgå.

4. Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om de foreløbige og 
endelige resultater af evalueringen af 
indkøbsudbud og kontrakter med 
virksomhederne, som Den Europæiske 
Rumorganisation skal indgå.

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bevare industrikapaciteten i 



PE489.561v02-00 42/54 PR\904241DA.doc

DA

rumfartssektoren i EU

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilstræbe at anvende flere forskellige 
leverandører, når det er hensigtsmæssigt

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den ordregivende myndighed kan 
anmode hver underleverandør om at give 
en del af kontrakten i underentreprise på 
forskellige niveauer til virksomheder, der 
ikke tilhører den samme 
virksomhedsgruppe, som den selv tilhører. 
Dette minimum af underleverancer anføres 
i form af en værdiramme, der består af 
mindste og største procentdel. En sådan 
ramme skal stå i forhold til kontraktens 
genstand og værdi samt arten af den 
erhvervssektor, det drejer sig om, herunder 
konkurrenceniveauet og det 
erhvervsmæssige potentiale. 

1. Den ordregivende myndighed kan 
anmode hver underleverandør om at give 
en del af kontrakten i underentreprise på 
forskellige niveauer til virksomheder, der 
ikke tilhører tilbudsgiverens
virksomhedsgruppe, og navnlig til SMV'er 
og nye aktører. Dette minimum af 
underleverancer anføres i form af en 
værdiramme, der består af mindste og 
største procentdel. En sådan ramme skal stå 
i forhold til kontraktens genstand og værdi 
samt arten af den erhvervssektor, det drejer 
sig om, herunder konkurrenceniveauet og 
det erhvervsmæssige potentiale. 

Or. en
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Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis tilbudsgiver i sit bud anfører, at 
han ikke har til hensigt at give nogen del 
af kontrakten i underentreprise, at give en 
del til en SMV eller ny aktør eller har til 
hensigt at give en del, der er mindre end 
minimumsandelen, som nævnt i stk. 1, 
meddeler han den ordregivende 
myndighed grundene hertil. Den 
ordregivende myndighed forelægger 
Kommissionen disse oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder et flerårigt 
arbejdsprogram, der omfatter de 
væsentligste foranstaltninger, et foreløbigt 
budget og en tilhørende tidsplan, som 
kræves for at opfylde målene i Galileo- og 
Egnosprogrammerne som fastsat i artikel 1, 
stk. 4 og 5.

Kommissionen udarbejder på grundlag af 
forslaget fra Det Europæiske GNSS-
agentur et flerårigt arbejdsprogram, der 
omfatter de væsentligste foranstaltninger, 
et foreløbigt budget og en tilhørende 
tidsplan, som kræves for at opfylde målene 
i Galileo- og Egnosprogrammerne som 
fastsat i artikel 1, stk. 4 og 5.

Or. en
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Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af det flerårige arbejdsprogram 
vedtager Kommissionen et årligt 
arbejdsprogram, der omfatter planen for 
gennemførelse af det flerårige program og 
den tilhørende finansiering.

På grundlag af det pågældende flerårige 
arbejdsprogram vedtager Kommissionen et 
årligt arbejdsprogram, der omfatter planen 
for gennemførelse af det flerårige program 
og den tilhørende finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til udførelsen af de tekniske opgaver, som 
er omhandlet i artikel 13, stk. 2, kan 
Kommissionen anmode om den 
nødvendige bistand, navnlig ekspertbistand 
fra de kompetente nationale myndigheder 
på rumfartsområdet, uafhængige eksperter 
og enheder, der kan formidle analyser og 
uvildig rådgivning om programmernes 
gennemførelse.

Til udførelsen af de tekniske opgaver, som 
er omhandlet i artikel 13, stk. 2, kan 
Kommissionen anmode om den 
nødvendige tekniske bistand, navnlig 
ekspertbistand fra de kompetente nationale 
myndigheder på rumfartsområdet, 
uafhængige eksperter og enheder, der kan 
formidle analyser og uvildig rådgivning om 
programmernes gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning. Hvert år i forbindelse 
med fremlæggelsen af det foreløbige 
budgetforslag forelægger Kommissionen 

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning. Hvert år i forbindelse 
med fremlæggelsen af det foreløbige 
budgetforslag forelægger Kommissionen 
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en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af 
programmerne.

en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af 
programmerne. Rapporten skal indeholde:
a) alle de oplysninger, der er relevante for 
programmerne, navnlig for så vidt angår 
risikostyring, samlede omkostninger, 
årlige driftsomkostninger for hvert 
væsentligt element i Galileos 
infrastruktur, indtægter, tidsplan og 
ydeevne
b) en evaluering af de foranstaltninger, 
der er truffet til at maksimere de 
socioøkonomiske fordele ved 
programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen forelægger senest den 
30. juni 2018 en vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet med henblik 
på en afgørelse om videreførelse, ændring 
eller opsættelse af de foranstaltninger, der 
er truffet i henhold til denne forordning, og 
som vedrører:

1. Kommissionen forelægger senest den 
30. juni 2017 en vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet med henblik 
på en afgørelse om videreførelse, ændring 
eller opsættelse af de foranstaltninger, der 
er truffet i henhold til denne forordning, og 
som vedrører:

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for Galileo: antallet af operationelle 
satellitter, versionen af den jordbaserede 

a) for Galileo:
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infrastruktur og antallet af leverede 
tjenester

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra a – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) antallet af operationelle satellitter, 
versionen af den jordbaserede 
infrastruktur og antallet af leverede 
tjenester

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra a – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) omfanget af nye applikationer og 
tjenester, der er udviklet og implementeret 
til markedet for satellitnavigation.

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for Egnos: antallet af videreudviklinger 
af tjenestespecifikationerne, som er 
forelagt for certificeringsmyndighederne.

b) for Egnos:
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Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra b – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) antallet af videreudviklinger af 
tjenestespecifikationerne, som er forelagt 
for certificeringsmyndighederne

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra b – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) udvidelse af den geografiske dækning 
af tjenesterne

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra b – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) antal lufthavne, der anvender Egnos-
tjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 5 og 14, for en 
ubegrænset periode fra den 1. januar 2014.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 5, 6 og 14, for en 
ubegrænset periode fra den 1. januar 2014.

Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Delegationen af beføjelser i artikel 5 og 
14 kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Delegationen af beføjelser i artikel 5, 6
og 14 kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. 
Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af eventuelle 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 5 og 14 træder kun i kraft, hvis 

5. En delegeret retsakt vedtaget efter artikel 
5, 6 og 14 træder kun i kraft, hvis hverken 



PR\904241DA.doc 49/54 PE489.561v02-00

DA

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Den europæiske satellitbaserede navigationspolitik vil forsyne Unionen med to 
satellitnavigationssystemer, systemet etableret under programmet Galileo og systemet Egnos. 
GNSS-teknologierne (Global Navigation Satellite System) er afgørende for at forbedre 
effektiviteten inden for mange sektorer af økonomien og i mange områder af borgernes 
hverdag, gennem deres evne til at give særdeles pålidelige, nøjagtige målinger af position, 
hastighed og tid.

Galileoprogrammet vil ikke være fuldt operationelt i 2013 som planlagt. Da GNSS-
forordningen fra 2008 ikke fastsætter nogen finansierings- og styringsmæssige rammer for 
Galileo og Egnosprogrammerne efter 2013, er et nyt retsgrundlag nødvendigt for, at 
systemerne kan være operationelle, vedligeholdes og drives på længere sigt.

Ordføreren går stærkt ind for Galileoprogrammets mål om at skabe det første globale 
satellitnavigationssystem (GNSS), der er bygget under civil kontrol, fuldstændig uafhængigt 
af andre eksisterende systemer, interoperabelt med andre forskellige navigationssystemer og 
som skal levere uafbrudte GNSS-tjenester.
Satellitnavigation er allerede væsentlig for europæisk transport og industri og det er vigtigt 
ikke længere at være afhængig af det amerikanske GPS og det russiske GLONASS til 
positionsbestemmelse, navigation og tidsbestemmelse. Europæiske GNSS-tjenester skal 
leveres på grundlag af en europæisk infrastruktur, som kan anvendes uafhængigt af det 
amerikanske, russiske eller kinesiske militærs prioriteter.

Bidrag og budgetordninger

Kommissionens budgetforslag til denne GNSS-forordning forudser et gennemsnit på 1 mia. 
EUR om året (i 2011 priser) for de syv år, der dækker perioden 2014-2020.

Budgettets fordeling, som ordføreren har foreslået, er foretaget efter programmernes 
forskellige segmenter:

- aktiviteter i forbindelse med rum- og opgraderingssegmenterne af 
Galileoprogrammet, herunder men ikke begrænset til etablering og ibrugtagning 
af referencekonstallationen sammen med de nødvendige reservedele, de 
tilknyttede opsendelser, opgraderinger på grund af forældelse og udvikling af en
ny generation af satellitter

- aktiviteter i forbindelse med segmenterne jord og tilrådighedsstillelse af tjenester 
af Galileoprogrammet, herunder men ikke begrænset til udvikling af 
forvaltningskapacitet fra 18 til 24 satellitter, reprofilering af den livskritiske 
tjeneste og den forretningsmæssige tjeneste, etablering og ibrugtagning samt drift 
af site hosting, drift af stationer, etablering og ibrugtagning af centre for 
servicefaciliteter (herunder centret for tjenester, Geodæsi og Tidsramme), 
servicecentret, vedligeholdelse af site, centerspecifikt personale, vedligeholdelse 
af rumsegmentet, drift af telekommunikationsnet og systemsupport; aktiviteter i 
forbindelse med maksimering af de socioøkonomiske fordele ved programmet
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- aktiviteter i forbindelse med drift af Egnossystemet, herunder men ikke 
begrænset til driftskontrakten for drift og vedligeholdelse af systemet, 
teknologiopdatering og forældelse idet der tages højde for forskellige versioner af 
systemet, driftskontrakt for transponderne og udvidelse af tjenesternes 
geografiske dækning; aktiviteter i forbindelse med maksimering af de 
socioøkonomiske fordele ved programmet

- aktiviteter i forbindelse med forvaltning af programmerne, herunder men ikke 
begrænset til udformning og indkøb, systemets hovedansvarlige, forvaltning af 
sikkerhedscentre, forvaltning af driften og administrationsomkostninger.

Kommissionen, der fungerer som forvalter af midlerne, bør have den nødvendige fleksibilitet 
til at være i stand til at omfordele midler fra det ene segment til det andet op til et loft på 10 % 
af det samlede beløb.

Den oprindelige fordeling af budgettet omfattede ikke aktiviteter til maksimering af de 
socioøkonomiske fordele ved programmet på downstreammarkeder for applikationer efter 
lanceringen af de første Galileo-tjenester i 2014.

Den støtte til applikationer, der er behov for, er på omkring 300 mio. EUR (omkring 150 mio. 
EUR til forskning og udvikling og omkring 150 mio. EUR til fremme af anvendelse af 
applikationer og indførelse af EGNSS-teknologi i hele EU's område). Budgettet til forskning 
og udvikling bør findes inden for Horizon 2020.

Programledelsen

Kommissionens rolle

Kommissionen skal forvalte de midler, som tildeles programmerne, og sikre, at samtlige 
programaktiviteter gennemføres, herunder dem, der er uddelegeret til både Det Europæiske 
GNSS-agentur og Den Europæiske Rumorganisation.

Kommissionens, Det Europæiske GNSS-agenturs og Den Europæiske Rumorganisations 
roller bør være klare og udelukke hinanden for at garantere effektivitet og ansvarlighed. 
Herved undgår man at kopiere kapacitet, der allerede findes i Kommissionens tjenestegrene, 
Det Europæisk GNSS-agentur eller Den Europæiske Rumorganisation. Kommissionen bør 
fokusere på overvågning af programmerne, at træffe beslutning om hovedmålene for 
programmerne, at definere de finansielle regler og indkøbsregler, at tildele de vigtigste 
finansielle midler, at definere og kontrollere forvaltningsstrukturen,
Kommissionen bør lade Det Europæiske GNSS-agentur fungere som GNSS-driftsenhed med 
hensyn til kommunikation med brugerne, levering af tjenesterne, drift af infrastrukturen, 
udvikling af applikationerne og aktivt ansvarlig for indførelse af GNSS på en række 
forskellige områder.
Forordningen bør give mulighed for, at der indledes en progressiv implementering, som 
starter med umiddelbare og påtrængende aktiviteter (drift af Egnos og Galileos 
sikkerhedscentre) før den overdrager andre programmatiske og tekniske opgaver, der er af en 
anden art.

Kommissionen bør lade Den Europæiske Rumorganisation fungere som rumorganisation for 
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Den Europæiske Union, og uddelegere ansvaret (det tekniske og kontraktmæssige) for at 
udforme systemerne, foreslå og implementere teknologi, udvikling, etablerings- og 
ibrugtagningsaktiviteter, og at yde teknisk støtte til Det Europæiske GNSS-agentur 
vedrørende infrastrukturrelaterede spørgsmål. Strukturen og kompetencen er allerede på plads 
i Den Europæiske Rumorganisation til at udføre disse opgaver.

Det Europæiske GNSS-agenturs rolle

Det Europæiske GNSS-agentur er GNSS-driftsenheden, som skal fokusere på aktiviteter i 
forbindelse med maksimering af de socioøkonomiske fordele ved programmerne. 
Kommissionen, der fungerer som forvalter af midlerne, bør være i stand til at omfordele 
bevillinger, der er øremærket til at dække etablerings- og ibrugtagnings- og driftsrisici 
(satellitudfald, opsendelsesrisici, forsinkelser, uforudsete begivenheder i forbindelse med 
drift), som ikke anvendes til det formål for at dække aktiviteter i forbindelse med 
maksimering af de socioøkonomiske fordele ved programmerne.

Det Europæiske GNSS-agentur skal:

- gennem sit sikkerhedsakkrediteringsudvalg sikre sikkerhedsgodkendelse og drift 
af Galileos sikkerhedscenter

- fremme og markedsføre tjenesterne, herunder ved at udføre markedsanalyser, 
indsamle information om brugerbehov og udviklingen på markedet for 
satellitnavigation, skabe tæt kontakt med brugere og potentielle brugere af det 
europæiske GNSS.

Aktiviteterne til fremme af anvendelse af applikationer og af indførelse af europæisk GNSS-
teknologi bør dækkes inden for denne forordning og består af følgende opgaver, der er 
overdraget til Det Europæiske GNSS-agentur: 

- udarbejde og forvalte en plan baseret på de forskellige applikationsmarkeders 
prioriteter, idet der etableres en vedtagelseskøreplan efter applikationsområde;

- finde frem til områder, hvor anvendelse af GNSS kunne give socioøkonomiske 
fordele og forelægge Kommissionen retningslinjer for reguleringsmæssige 
foranstaltninger, som kunne indføres eller tilpasses på EU-plan for at udnytte 
disse fordele.

- udføre afprøvning og certificering af applikationer, når det er i EU's interesse

- forvalte dedikerede F&U-midler til europæiske satellitnavigationssystemer med 
det formål at udvikle og bruge applikationer og tjenester til markedet for 
satellitnavigation, med særligt fokus på SMV'er, herunder med de ressourcer der 
er stillet til rådighed hertil under Horizon 2020;

- udføre aktiviteter med det formål at indføre applikationer til europæiske 
satellitnavigationssystemer i hele EU's område, finde frem til og forbinde 
europæiske ekspertisecentre med speciale i specifikke sektorer af applikationer 
og tjenester til europæiske satellitnavigationssystemer, forvalte netværket af 
centre og trække på offentlige myndigheders, universitetscentres, 
forskningscentres, brugersamfunds og industriens ekspertise, med særligt fokus 
på SMV'er.
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Den Europæiske Rumorganisations rolle

Den Europæiske Rumorganisation skal:

- definere og foreslå de tekniske løsninger, som imødekommer behovene i 
programmerne

- forvalte udvikling af infrastrukturen i henhold til programmernes mål
- forhandle og forvalte kontrakterne med de virksomheder, der leverer 

infrastrukturer
- evaluere de andre internationale systemer

- komme med forslag til og udføre udvikling og forberedende arbejde for 
fremtiden

- vedligeholde og udvikle europæisk teknisk kompetence, navnlig gennem 
aktiviteter inden for forskning og teknologi

- yde teknisk støtte og fremkomme med sin mening som arkitekt til driftsenheden, 
til at gennemføre driftsaktiviteter.

Det Europæiske Rumagentur samarbejder med Det Europæiske GNSS-agentur på grundlag af 
arbejdsordninger, herunder total uddelegering fra Det Europæiske GNSS-agentur til Den 
Europæiske Rumorganisation. 

Disse arbejdsordninger skal navnlig dække Den Europæiske Rumorganisations rolle i 
forbindelse med:

- udarbejdelse, udformning, tilsyn og validering inden for rammerne af 
udviklingen af fremtidige generationer af systemerne

- teknisk støtte inden for rammerne af drift og vedligeholdelse af den nuværende 
generation af systemerne.

Konklusioner

Vedrørende Egnos mener ordføreren, at der skal give topprioritet til at sikre, at 
medlemsstaternes områder er dækket. Egnos skal leveres hurtigst muligt i hele EU. Det ville 
også være hensigtsmæssigt at udvide dækningen til områder i kandidatlande og tredjelande, 
der støder op til det fælles europæiske luftrum og er dækket af den europæiske 
naboskabspolitik.

Det anføres i sammendraget af konsekvensanalysen, der ledsager dette forslag til forordning, 
at 6 %-7 % af Europas BNP-27, dvs. 800 mia. EUR, allerede afhænger af det amerikanske 
GPS-system. GNSS-programmerne, som foreslået, vil indbringe 68,63 mia. EUR (i løbende 
priser ifølge retningslinjerne for konsekvensanalyse) i nettofordele for EU i løbet af systemets 
livscyklus, 2014-2034. Det er grunden til, at en forretningsplan fra Det Europæiske GNSS-
agentur for at øge dette marked er væsentlig.

Galileos og Egnos' succes vil blive målt på antallet af brugere og deres tilfredshed. Det er 
væsentligt at oprette en driftsstruktur med en permanent og struktureret brugergrænseflade, 
som er ansvarlig for tjenesternes kvalitet og kontinuitet.
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Ordføreren understreger, at forsinkelser, omkostningsstigninger og mistede fordele bør 
undgås.
Det er derfor væsentligt at have en god forvaltningspraksis og at værdien af de europæiske 
satellitnavigationssystemer fremmes og offentliggøres til markedet.


