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(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
de invoering en exploitatie van de Europese satellietnavigatiesystemen
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0814),

– gezien artikel 294, lid 2 en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7- 0464/2011),

– gezien artikel 294, lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 
Commissie buitenlandse zaken, de Begrotingscommissie en de Commissie vervoer en 
toerisme (A7-0000/2012),

1. neemt onderstaand standpunt in eerste lezing aan;

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

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

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het Europese beleid inzake 
satellietnavigatie heeft ten doel de Unie te 
voorzien van twee systemen voor 
satellietnavigatie, het door het Galileo-
programma ingestelde systeem en het 
Egnos-systeem (hierna "de systemen" 
genoemd). Deze systemen vloeien 
respectievelijk voort uit de programma's 
Galileo en Egnos (hierna "de programma's" 
genoemd). Elk van beide infrastructuren 

(1) Het Europese beleid inzake 
satellietnavigatie heeft ten doel de Unie te 
voorzien van twee systemen voor 
satellietnavigatie, het door het Galileo-
programma ingestelde systeem en het 
Egnos-systeem (hierna "de systemen" 
genoemd). Deze systemen vloeien 
respectievelijk voort uit de programma's 
Galileo en Egnos (hierna "de programma's" 
genoemd). Elk van beide infrastructuren 
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omvat satellieten en een netwerk van 
grondstations.

maakt gebruik van satellieten en een 
netwerk van grondstations.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het Egnos-programma beoogt de 
verbetering van de kwaliteit van de 
signalen van bestaande mondiale systemen 
voor satellietnavigatie (hierna "GNSS" 
genoemd, hetgeen staat voor "Global 
Navigation Satellite Systems").

(3) Het Egnos-programma beoogt de 
verbetering van de kwaliteit van de 
signalen van de verschillende mondiale 
systemen voor satellietnavigatie (hierna 
"GNSS" genoemd, hetgeen staat voor 
"Global Navigation Satellite Systems").

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het programma Egnos bevindt zich in 
de exploitatiefase sinds de open dienst en 
de "Safety of Life"-dienst ervan 
respectievelijk in oktober 2009 en maart 
2011 operationeel zijn verklaard.

(10) Het programma Egnos bevindt zich in 
de exploitatiefase sinds de open dienst en 
de "Safety of Life"-dienst ervan 
respectievelijk in oktober 2009 en maart 
2011 operationeel zijn verklaard. Door de 
onvolledige geografische dekking kunnen 
veel regio's in de Unie echter niet van de 
in het kader van Egnos verleende diensten 
profiteren. Daarom moet er met absolute 
prioriteit worden gezorgd voor volledige 
dekking van het grondgebied van de 
lidstaten. Ook zou het wenselijk zijn de 
dekking met name uit te breiden tot het 
grondgebied van kandidaat-lidstaten en 
derde landen die onder het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim 
en het Europees nabuurschapsbeleid 
vallen. Een dergelijke uitbreiding tot 
derde landen mag de uitbreiding van de 
dekking binnen de Europese Unie niet 
vertragen.

Or. en
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Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het is belangrijk om ervoor te 
zorgen dat er geen belemmeringen zijn 
voor het gebruik van de in het kader van 
de twee programma's verleende diensten. 
Heffingen voor het gebruik van sommige 
van deze diensten zouden een dergelijke 
belemmering vormen. Met het oog hierop 
zou het wenselijk zijn dat de "Safety of 
Life"-diensten gratis beschikbaar zijn. 
Dezelfde benadering moet worden 
toegepast op het gebruik van de door de 
overheid gereguleerde dienst van de 
lidstaten en bepaalde organen van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Aangezien de Unie in beginsel de 
volledige financiering van de programma's 
op zich neemt, moet worden bepaald dat zij 
eigenaar is van alle materiële en 
immateriële activa die in het kader van 
deze programma's worden gecreëerd of 
ontwikkeld. Voor een goede naleving van 
fundamentele met eigendom verbonden 
rechten, moeten passende overeenkomsten 
met de huidige eigenaars worden gesloten, 
met name voor de essentiële onderdelen 
van de infrastructuren en de beveiliging 
daarvan. Om de aanvaarding van 
satellietnavigatie door de markt te 
vergemakkelijken, moet ervoor worden 
gezorgd dat derden optimaal gebruik 
kunnen maken van met name de 
intellectuele-eigendomsrechten die 

(12) Aangezien de Unie in beginsel de 
volledige financiering van de programma's 
op zich neemt, moet worden bepaald dat zij 
eigenaar is van alle materiële en 
immateriële activa die in het kader van 
deze programma's worden gecreëerd of 
ontwikkeld. Voor een goede naleving van 
fundamentele met eigendom verbonden 
rechten, moeten passende overeenkomsten 
met de huidige eigenaars worden gesloten, 
met name voor de essentiële onderdelen 
van de infrastructuren en de beveiliging 
daarvan. Om de aanvaarding van 
satellietnavigatie door de markt te 
vergemakkelijken, moet ervoor worden 
gezorgd dat derden optimaal gebruik 
kunnen maken van met name de 
intellectuele-eigendomsrechten die 
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voortvloeien uit de programma's en aan de 
Unie toebehoren, in het bijzonder op 
sociaaleconomisch gebied.

voortvloeien uit de programma's en aan de 
Unie toebehoren, in het bijzonder op 
sociaaleconomisch gebied. De Commissie 
moet ervoor zorgen dat zij de intellectuele-
eigendomsrechten die voortvloeien uit 
werkzaamheden in het kader van de 
programma's aan derden mag overdragen 
of in licentie geven, indien dit wenselijk 
wordt geacht op basis van een beoordeling 
per geval.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De eigendomsbepalingen van deze 
verordening zijn niet van invloed op 
activa die buiten de programma's worden 
gecreëerd of ontwikkeld. Dergelijke activa 
kunnen echter soms van belang zijn voor 
de prestaties van de programma's. Om de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën 
buiten de programma's te stimuleren moet 
de Commissie derde partijen 
aanmoedigen dergelijke belangrijke activa 
onder haar aandacht te brengen en moet 
zij, waar dit bevorderlijk is voor de 
programma's, onderhandelen over het 
passende gebruik daarvan.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Teneinde de voortzetting van de 
programma's te waarborgen, moet een 
passend financieel kader vast worden 
gesteld zodat de Unie deze kan blijven 
financieren. Tevens moet het bedrag 
worden aangegeven dat voor de periode 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020 nodig is om de voltooiing van de 
stationeringsfase van Galileo en de 
exploitatie van de systemen te financieren.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het Europees Parlement en de Raad, 
[hebben] naar aanleiding van het voorstel 
van de Commissie van 29 juni 2011 
[besloten] een bedrag van maximaal 
[7 897] miljoen euro in lopende prijzen 
beschikbaar te stellen voor de financiering 
van activiteiten in verband met de 
programma's in de periode van 1 januari 
2014 tot en met 31 december 2020. Er 
moet worden gespecificeerd dat deze
activiteiten tevens betrekking hebben op
de bescherming van de systemen en de 
werking ervan, ook tijdens de lancering 
van de satellieten. In dit opzicht zou een 
bijdrage tot de kosten voor gebruikmaking 
van diensten die een dergelijke 
bescherming kunnen bieden, zoals onder 
meer de diensten voor 
omgevingsbewustzijn in de ruimte (Space 
Situational Awareness), gefinancierd 
kunnen worden uit de aan de programma's 
toegekende begrotingsmiddelen, voor 
zover deze bij een strikte kostenbeheersing 
en strikte naleving van het bovengenoemde 
maximale bedrag, vastgesteld bij artikel [x] 
van Verordening XYZ van de Raad tot 
bepaling van het financieel kader voor de 
jaren 2014-2020, nog beschikbaar zijn. Bij 
deze verordening wordt voor de 
voortzetting van de programma's een 
toewijzing vastgesteld die het voornaamste 
referentiepunt vormt in de zin van punt 
[17] van het Interinstitutioneel Akkoord 
van xx/yy/201z tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende samenwerking in 

(15) Het Europees Parlement en de Raad, 
[hebben] naar aanleiding van het voorstel 
van de Commissie van 29 juni 2011 
[besloten] een bedrag van maximaal 
[7 897] miljoen euro in lopende prijzen 
beschikbaar te stellen voor de financiering 
van activiteiten in verband met de 
programma's in de periode van 1 januari 
2014 tot en met 31 december 2020. Ter 
wille van de duidelijkheid en om te helpen 
de kosten te beheersen moet dit 
totaalbedrag worden uitgesplitst naar 
verschillende categorieën. Niettemin moet 
de Commissie met het oog op meer 
flexibiliteit middelen van de ene naar een 
andere categorie kunnen overhevelen. De
activiteiten van het programma moeten
tevens de bescherming van de systemen en 
de werking ervan omvatten, ook tijdens de 
lancering van de satellieten. In dit opzicht 
zou een bijdrage tot de kosten voor 
gebruikmaking van diensten die een 
dergelijke bescherming kunnen bieden, 
zoals onder meer de diensten voor
omgevingsbewustzijn in de ruimte (Space 
Situational Awareness), gefinancierd 
kunnen worden uit de aan de programma's 
toegekende begrotingsmiddelen, voor 
zover deze bij een strikte kostenbeheersing 
en strikte naleving van het bovengenoemde 
maximale bedrag, vastgesteld bij artikel [x] 
van Verordening XYZ van de Raad tot 
bepaling van het financieel kader voor de 
jaren 2014-2020, nog beschikbaar zijn. Bij 
deze verordening wordt voor de 
voortzetting van de programma's een 
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begrotingszaken en een goed financieel 
beheer en in de zin van artikel 14 [van het 
voorstel voor een verordening van de Raad 
van 29 juni 2011] tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de periode 
2014-2020[12 ].

toewijzing vastgesteld die het voornaamste 
referentiepunt vormt in de zin van punt 
[17] van het Interinstitutioneel Akkoord 
van xx/yy/201z tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer en in de zin van artikel 14 [van het 
voorstel voor een verordening van de Raad 
van 29 juni 2011] tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de periode 
2014-2020[12].

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Er moet worden bepaald voor welke 
activiteiten de krachtens deze verordening 
voor de periode 2014-2020 aan de 
programma's toegewezen 
begrotingskredieten van de Unie worden 
toegekend. Deze kredieten zouden in 
hoofdzaak moeten worden toegekend voor 
activiteiten in verband met de 
stationeringsfase van het Galileo-
programma, met inbegrip van de acties 
voor het beheer van en het toezicht op deze 
fase, en activiteiten in verband met de 
exploitatie van het door het Galileo-
programma ingestelde systeem, met 
inbegrip van de acties voorafgaand aan of 
ter voorbereiding van deze fase, en van het 
Egnos-systeem. Tevens zouden zij moeten 
worden toegekend voor de financiering van 
bepaalde andere activiteiten die nodig zijn 
voor het beheer en de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de programma's.

(16) Er moet worden bepaald voor welke 
activiteiten de krachtens deze verordening 
voor de periode 2014-2020 aan de 
programma's toegewezen 
begrotingskredieten van de Unie worden 
toegekend. Deze kredieten zouden in 
hoofdzaak moeten worden toegekend voor 
activiteiten in verband met de 
stationeringsfase van het Galileo-
programma, met inbegrip van de acties 
voor het beheer van en het toezicht op deze 
fase, en activiteiten in verband met de 
exploitatie van het door het Galileo-
programma ingestelde systeem, met 
inbegrip van de acties voorafgaand aan of 
ter voorbereiding van deze fase, en van het 
Egnos-systeem. Tevens zouden zij moeten 
worden toegekend ter dekking van de 
activiteiten met betrekking tot de 
maximalisering van de 
sociaaleconomische voordelen van de 
programma's en voor de financiering van 
bepaalde andere activiteiten die nodig zijn 
voor het beheer en de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de programma's.

Or. en
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Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Opgemerkt zij tevens dat de 
begrotingsmiddelen waarin deze 
verordening voorziet niet van toepassing 
zijn op werkzaamheden die worden 
gefinancierd uit aan het programma 
Horizon 2020, kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie, toegewezen 
middelen, zoals werkzaamheden in 
verband met de ontwikkeling van van de 
systemen afgeleide toepassingen. Deze 
werkzaamheden zullen helpen het gebruik 
van de in het kader van de programma's 
aangeboden diensten te optimaliseren, voor 
een goed sociaaleconomisch rendement op 
de investeringen van de Unie te zorgen en 
de knowhow van het bedrijfsleven in de 
Unie op het gebied van 
satellietnavigatietechnologie te vergroten.

(18) Het is van groot belang het gebruik 
van de in het kader van de programma's 
aangeboden diensten te optimaliseren, voor 
een goed sociaaleconomisch rendement op 
de investeringen van de Unie te zorgen en 
de knowhow van het bedrijfsleven in de 
Unie op het gebied van 
satellietnavigatietechnologie te vergroten.
Dat moet het doel zijn van de activiteiten 
met betrekking tot de maximalisering van 
de sociaaleconomische voordelen van de 
programma's, die werkzaamheden moeten 
omvatten die worden gefinancierd in het 
kader van het programma Horizon 2020, 
een kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie, en die worden uitgevoerd in 
verband met de programma's.

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Daarnaast moeten de door de 
systemen gegenereerde ontvangsten door 
de Unie worden geïnd ter compensatie van 
de eerder door haar gedane investeringen. 
In contracten die met organisaties uit de 
privésector worden gesloten, kan voorts 
worden voorzien in een mechanisme voor 
het delen van deze ontvangsten.

(19) Daarnaast moeten door de systemen 
gegenereerde ontvangsten door de Unie 
worden geïnd en worden gebruikt ter 
ondersteuning van de programma's. Deze 
ontvangsten moeten met name worden 
gebruikt ter financiering van de 
activiteiten die gericht zijn op de 
maximalisering van de 
sociaaleconomische voordelen van de 
programma's. In contracten die met 
organisaties uit de privésector worden 
gesloten, kan voorts worden voorzien in 
een mechanisme voor het delen van deze 
ontvangsten.

Or. en
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Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het Europees GNSS-Agentschap is bij 
Verordening (EG) nr. 912/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2010 tot oprichting van het 
Europese GNSS-Agentschap, tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1321/2004 van de Raad inzake de 
beheersstructuren van de Europese 
programma's voor radionavigatie per 
satelliet en tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 683/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad14 opgericht met het 
oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de programma's Galileo 
en Egnos en het verrichten van bepaalde 
taken in verband met het verloop van de 
programma's. Het is een agentschap van de 
Unie dat, als orgaan in de zin van 
artikel 185 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad, 
onderworpen is aan de verplichtingen die 
voor agentschappen van de Unie gelden. 
Het moet bepaalde taken toegewezen 
krijgen in verband met de beveiliging van 
de programma's, met zijn mogelijke 
aanwijzing als voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit en met zijn 
bijdrage tot de marketing van de systemen. 
Tevens moet het de taken op zich nemen 
die de Commissie eraan kan toewijzen 
door middel van een of meerdere 
delegatieovereenkomsten die betrekking 
hebben op verschillende andere specifieke 
taken in verband met de programma's, 
waaronder taken in verband met de 
exploitatiefasen van de systemen en het 
promoten van toepassingen en diensten op 
de satellietnavigatiemarkt. Om de 
Commissie, die de Unie vertegenwoordigt, 
in staat te stellen haar auditfunctie volledig 
uit te oefenen, moeten deze 
delegatieovereenkomsten de algemene 

(23) Het Europees GNSS-Agentschap is bij 
Verordening (EG) nr. 912/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2010 tot oprichting van het 
Europese GNSS-Agentschap, tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1321/2004 van de Raad inzake de 
beheersstructuren van de Europese 
programma's voor radionavigatie per 
satelliet en tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 683/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad opgericht14 met het 
oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de programma's Galileo 
en Egnos en het verrichten van bepaalde 
taken in verband met het verloop van de 
programma's. Het is een agentschap van de 
Unie dat, als orgaan in de zin van 
artikel 185 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad, 
onderworpen is aan de verplichtingen die 
voor agentschappen van de Unie gelden. 
Het moet bepaalde taken toegewezen 
krijgen in verband met de beveiliging van 
de programma's, met zijn mogelijke 
aanwijzing als voor de PRS 
verantwoordelijke autoriteit en met zijn 
bevordering en marketing van de 
verleende diensten. Het moet tevens 
nauwe contacten met gebruikers en 
mogelijke gebruikers van de in het kader 
van de programma's verleende diensten 
bewerkstelligen en informatie verzamelen 
over hun eisen en de ontwikkelingen op 
de satellietnavigatiemarkt. Daarnaast 
moet het de nadruk leggen op gebieden 
waarin regelgeving zou kunnen worden 
aangepast of ingevoerd om te profiteren 
van de voordelen van GNSS en het moet 
taken uitvoeren die gericht zijn op de 
maximalisering van de 
sociaaleconomische voordelen van de 
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voorwaarden voor het beheer van de aan 
het Europees GNSS-Agentschap 
toevertrouwde middelen omvatten.

programma's. Daarnaast moet het de 
taken op zich nemen die de Commissie 
eraan kan toewijzen door middel van een 
of meerdere delegatieovereenkomsten die 
betrekking hebben op verschillende andere 
specifieke taken in verband met de 
programma's, waaronder taken in verband 
met de exploitatiefasen van de systemen. 
Om de Commissie, die de Unie 
vertegenwoordigt, in staat te stellen haar 
auditfunctie volledig uit te oefenen, moeten 
deze delegatieovereenkomsten de 
algemene voorwaarden voor het beheer van 
de aan het Europees GNSS-Agentschap 
toevertrouwde middelen omvatten.

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) DBIe Unie moet een meerjarige
delegatieovereenkomst met het Europees 
Ruimteagentschap sluiten die betrekking 
heeft op de technische en 
programmeringsaspecten. Om de 
Commissie, die de Unie vertegenwoordigt, 
in staat te stellen haar auditfunctie volledig 
uit te oefenen, moet de 
delegatieovereenkomst de algemene 
voorwaarden voor het beheer van de aan 
het Europees Ruimteagentschap 
toevertrouwde middelen omvatten. Waar 
het de uitsluitend door de Unie 
gefinancierde activiteiten betreft, moeten 
deze voorwaarden zorgen voor een 
controleniveau, vergelijkbaar met dat wat 
vereist zou worden als het Europees 
Ruimteagentschap een agentschap van de 
Unie zou zijn.

(24) Voor de stationeringsfase van Galileo 
moet de Unie een delegatieovereenkomst 
met het Europees Ruimteagentschap 
sluiten waarin de taken van het 
agentschap in die fase worden 
gedefinieerd. Om de Commissie, die de 
Unie vertegenwoordigt, in staat te stellen 
haar auditfunctie volledig uit te oefenen, 
moet de delegatieovereenkomst de 
algemene voorwaarden voor het beheer van 
de aan het Europees Ruimteagentschap 
toevertrouwde middelen omvatten, terwijl 
het agentschap voldoende flexibiliteit 
moet worden geboden om zijn technische 
taken doeltreffend uit te voeren. Waar het 
de uitsluitend door de Unie gefinancierde 
activiteiten betreft, moeten deze 
voorwaarden zorgen voor een 
controleniveau, vergelijkbaar met dat wat 
vereist zou worden als het Europees 
Ruimteagentschap een agentschap van de 
Unie zou zijn.

Or. en
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Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Voor de exploitatiefase van de 
programma's moet het Europees GNSS-
Agentschap werkafspraken maken met 
het Europees Ruimteagentschap (ESA), 
waarin wordt gedefinieerd wat de taken 
van het ESA zijn in verband met de 
ontwikkeling van de toekomstige 
generaties van de systemen en het 
verschaffen van technische ondersteuning 
voor de bestaande generatie systemen. In 
dit verband moet worden opgemerkt dat 
activiteiten op het gebied van onderzoek 
en technologische ontwikkeling die 
betrekking hebben op de evolutie van de 
systemen moeten worden gefinancierd in 
het kader van het programma 
Horizon 2020.

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aangezien het programma in beginsel 
wordt gefinancierd door de Unie, moeten 
de openbare aanbestedingen in het kader 
van het programma voldoen aan de regels 
van de Unie inzake openbare 
aanbestedingen en moeten ze in de eerste 
plaats gericht zijn op kosteneffectiviteit, 
kosten- en risicobeheersing en vergroting 
van de efficiëntie en vermindering van de 
afhankelijkheid van één enkele leverancier. 
Er moet worden gezorgd voor een open 
toegang en eerlijke mededinging in de 
gehele industriële bevoorradingsketen, 
alsmede een evenwichtig aanbod aan 
mogelijkheden tot deelname van het 

(28) Aangezien het programma in beginsel 
wordt gefinancierd door de Unie, moeten 
de openbare aanbestedingen in het kader 
van het programma voldoen aan de regels 
van de Unie inzake openbare 
aanbestedingen en moeten ze in de eerste 
plaats gericht zijn op kosteneffectiviteit, 
kosten- en risicobeheersing en vergroting 
van de efficiëntie en vermindering van de 
afhankelijkheid van één enkele leverancier. 
Er moet worden gezorgd voor een open 
toegang en eerlijke mededinging in de 
gehele industriële bevoorradingsketen, 
alsmede een evenwichtig aanbod aan 
mogelijkheden tot deelname van het 
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bedrijfsleven op alle niveaus, waaronder 
met name nieuwe spelers op de markt en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(hierna "kmo's" genoemd). Mogelijk 
misbruik van dominantie en misbruik van 
langdurige afhankelijkheid van één 
leverancier moeten worden voorkomen. 
Om de aan het programma verbonden 
risico's te beperken, om afhankelijkheid
van één enkele leveringsbron te voorkomen 
en om een betere controle van het gehele 
programma, de kosten en het tijdschema te 
waarborgen, is het van belang waar nodig 
van meerdere leveringsbronnen gebruik te 
maken. De industrie van de Unie moet de 
mogelijkheid krijgen voor bepaalde 
elementen en diensten een beroep te doen 
op bronnen buiten de Unie wanneer is 
aangetoond dat dit aanzienlijke kosten- en 
kwaliteitsvoordelen oplevert, waarbij 
echter rekening moet worden gehouden 
met het strategische karakter van de 
programma's en de vereisten van de Unie 
op het gebied van beveiliging en controle 
van de uitvoer. Er moet profijt worden 
getrokken van investeringen, alsook van de 
ervaring en de competentie die het 
bedrijfsleven onder meer heeft verworven 
in het kader van de definitie-, 
ontwikkelings- en valideringsfasen van de 
programma's, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de regels voor de openbare 
aanbesteding nageleefd worden.

bedrijfsleven op alle niveaus, waaronder 
met name nieuwe spelers op de markt en 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(hierna "kmo's" genoemd). Mogelijk 
misbruik van dominantie en misbruik van 
langdurige afhankelijkheid van één 
leverancier moeten worden voorkomen. 
Om de aan het programma verbonden 
risico's te beperken, om afhankelijkheid 
van één enkele leveringsbron te voorkomen 
en om een betere controle van het gehele 
programma, de kosten en het tijdschema te 
waarborgen, is het van belang waar nodig 
van meerdere leveringsbronnen gebruik te 
maken. De industrie van de Unie moet de 
mogelijkheid krijgen voor bepaalde 
elementen en diensten een beroep te doen 
op bronnen buiten de Unie wanneer is 
aangetoond dat dit aanzienlijke kosten- en 
kwaliteitsvoordelen oplevert, waarbij 
echter rekening moet worden gehouden 
met het strategische karakter van de 
programma's en de vereisten van de Unie 
op het gebied van beveiliging en controle 
van de uitvoer. Er moet profijt worden 
getrokken van investeringen, alsook van de 
ervaring en de competentie die het 
bedrijfsleven onder meer heeft verworven 
in het kader van de definitie-, 
ontwikkelings- en valideringsfasen van de 
programma's, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat de regels voor de openbare 
aanbesteding nageleefd worden. Rekening 
houdende met de specifieke structuur en 
de strategische waarde van de 
ruimtevaartindustrie moet er ook tijdens 
de aanbestedingsprocedure aandacht 
worden besteed aan het belang van de 
instandhouding van de industriële 
capaciteit in de ruimtevaartsector in de 
Unie.

Or. en

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 37
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Teneinde de nodige maatregelen vast 
te stellen om de compatibiliteit en de 
interoperabiliteit van de systemen met 
zowel andere satellietnavigatiesystemen als 
conventionele radionavigatiemiddelen te 
garanderen, en om de beveiliging van de 
systemen en de werking ervan te 
waarborgen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
ten aanzien van deze twee 
bevoegdheidsgebieden. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

(37) Teneinde de nodige maatregelen vast 
te stellen om de compatibiliteit en de 
interoperabiliteit van de systemen met 
zowel andere satellietnavigatiesystemen als 
conventionele radionavigatiemiddelen te 
garanderen, om de beveiliging van de 
systemen en de werking ervan te 
waarborgen en om een kader te scheppen 
voor het beheer van intellectuele-
eigendomsrechten, moet de bevoegdheid 
om overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
worden overgedragen aan de Commissie
ten aanzien van deze twee 
bevoegdheidsgebieden. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Galileo- en Egnos-programma's
omvatten alle activiteiten die nodig zijn 
voor het definiëren, ontwikkelen, 
valideren, bouwen, exploiteren, 
vernieuwen en verbeteren van de twee 
Europese systemen voor satellietnavigatie, 
namelijk het door het Galileo-programma 
ingestelde systeem en het Egnos-systeem, 
alsmede voor het waarborgen van de 
veiligheid daarvan.

1. De Europese satellietnavigatiesystemen, 
Galileo en Egnos, omvatten alle 
activiteiten die nodig zijn voor het 
definiëren, ontwikkelen, valideren, 
bouwen, exploiteren, vernieuwen en 
verbeteren van de twee Europese systemen 
voor satellietnavigatie, namelijk het door 
het Galileo-programma ingestelde systeem 
en het Egnos-systeem, alsmede voor het 
waarborgen van de veiligheid daarvan.
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Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het door het Galileo-programma 
ingestelde systeem is een autonome 
infrastructuur van een mondiaal systeem 
voor satellietnavigatie (GNSS) die bestaat 
uit een constellatie van satellieten en een 
mondiaal netwerk van grondstations.

2. Het door het Galileo-programma 
ingestelde systeem is een specifiek voor 
civiele doeleinden ontworpen autonome 
infrastructuur van een mondiaal systeem 
voor satellietnavigatie (GNSS) die bestaat 
uit een constellatie van satellieten en een 
mondiaal netwerk van grondstations.

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Egnos-systeem is een infrastructuur 
die de door bestaande mondiale 
satellietnavigatiesystemen uitgezonden 
signalen controleert en corrigeert. Het 
bestaat uit grondstations en verschillende 
op geostationaire satellieten geïnstalleerde 
transponders.

3. Het Egnos-systeem is een infrastructuur 
die ervoor zorgt dat de door de 
verschillende mondiale 
satellietnavigatiesystemen uitgezonden 
signalen zijn gecorrigeerd en verbeterd. 
Het bestaat uit grondstations en 
verschillende op geostationaire satellieten 
geïnstalleerde transponders.

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aanbieden van een "dienst beveiliging 
van levens" (de zogenaamde "Safety of 
Life Service" of SoL) ten behoeve van 
gebruikers voor wie veiligheid essentieel 
is; deze dienst beantwoordt eveneens aan 
de continuïteits-, beschikbaarheids- en 

b) gratis aanbieden van een "dienst 
beveiliging van levens" (de zogenaamde 
"Safety of Life Service" of SoL) ten 
behoeve van gebruikers voor wie 
veiligheid essentieel is. Deze dienst 
beantwoordt eveneens aan de continuïteits-
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nauwkeurigheidsbehoeften van bepaalde 
sectoren en omvat een integriteitsfunctie 
waarmee de gebruiker wordt 
gewaarschuwd wanneer het systeem slecht 
functioneert;

, beschikbaarheids- en 
nauwkeurigheidsbehoeften van bepaalde 
sectoren en omvat een integriteitsfunctie 
waarmee de gebruiker wordt 
gewaarschuwd wanneer het systeem slecht 
functioneert;

Or. en

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) aanbieden van een "overheidsdienst" (de 
zogenaamde "Public Regulated Service" of 
PRS), die gereserveerd is voor gebruikers 
die daarvoor de toestemming hebben van 
de overheid, voor gevoelige toepassingen 
die een grote continuïteit van de 
dienstverlening vereisen;deze dienst maakt 
gebruik van sterke, gecodeerde signalen;

d) aanbieden van een "overheidsdienst" (de 
zogenaamde "Public Regulated Service" of 
PRS), die gereserveerd is voor gebruikers 
die daarvoor de toestemming hebben van 
de overheid, voor gevoelige toepassingen 
die een grote continuïteit van de 
dienstverlening vereisen. Deze dienst 
maakt gebruik van sterke, gecodeerde 
signalen en wordt gratis aangeboden aan 
de lidstaten en de instellingen van de 
Unie, met inbegrip van de Europese 
Dienst voor extern optreden;

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) aanbieden van een "dienst beveiliging 
van levens" (SoL) ten behoeve van 
gebruikers voor wie veiligheid essentieel 
is; deze dienst beantwoordt in het bijzonder 
aan de continuïteits-, beschikbaarheids- en 
nauwkeurigheidsbehoeften van bepaalde 
sectoren en omvat een integriteitsfunctie 
waarmee de gebruiker wordt 
gewaarschuwd wanneer het systeem slecht 
functioneert binnen het dekkingsgebied.

c) gratis aanbieden van een "dienst 
beveiliging van levens" (SoL) ten behoeve 
van gebruikers voor wie veiligheid 
essentieel is;deze dienst beantwoordt in het 
bijzonder aan de continuïteits-, 
beschikbaarheids- en 
nauwkeurigheidsbehoeften van bepaalde 
sectoren en omvat een integriteitsfunctie 
waarmee de gebruiker wordt 
gewaarschuwd wanneer het systeem slecht 
functioneert binnen het dekkingsgebied.
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Or. en

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Egnos-programma heeft tevens als 
specifieke doelstelling de geografische 
dekking van deze diensten uit te breiden tot 
het hele grondgebied van de Unie en, 
binnen de grenzen van het technisch 
mogelijke en op basis van internationale 
overeenkomsten, tot andere delen van de 
wereld, en met name tot het grondgebied 
van derde landen die onder het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim 
vallen.

Het Egnos-programma heeft tevens als 
specifieke doelstelling zo spoedig mogelijk
de geografische dekking van deze diensten 
uit te breiden tot het hele grondgebied van 
de Unie en, binnen de grenzen van het 
technisch mogelijke en op basis van 
internationale overeenkomsten, tot andere 
delen van de wereld, en met name tot het 
grondgebied van kandidaat-lidstaten en
derde landen die onder het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim en
het Europees nabuurschapsbeleid vallen.

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de regels 
vastgesteld voor de invoering en de 
exploitatie van de systemen in het kader 
van de Europese programma's voor 
satellietnavigatie, met name wat betreft de 
governance en de financiële bijdrage van 
de Unie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een ontwikkelings- en valideringsfase, 
bestaande uit de bouw en de lancering van 

b) een ontwikkelings- en valideringsfase, 
die volgens planning in 2013 wordt 
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de eerste satellieten, de installatie van de 
eerste grondinfrastructuren en alle 
werkzaamheden en verrichtingen die voor 
de validering van het systeem in de 
omloopbaan nodig zijn; het is de bedoeling 
dat deze fase in 2013 wordt voltooid;

voltooid, bestaande uit de bouw en de 
lancering van de eerste satellieten, de 
installatie van de eerste 
grondinfrastructuren en alle 
werkzaamheden en verrichtingen die voor 
de validering van het systeem in de 
omloopbaan nodig zijn;

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een stationeringsfase, die bestaat uit de 
installatie en de bescherming van alle 
ruimte- en grondinfrastructuren alsmede de 
met deze installatie verband houdende 
verrichtingen, en waarin voorbereidingen 
worden getroffen voor de exploitatiefase; 
het is de bedoeling dat deze fase, die in 
2008 is begonnen, in 2020 wordt voltooid;

c) een stationeringsfase, die in 2020 wordt 
voltooid, die bestaat uit de installatie en de 
bescherming van alle ruimte- en 
grondinfrastructuren alsmede de met deze 
installatie verband houdende verrichtingen, 
en waarin voorbereidingen worden 
getroffen voor de exploitatiefase;

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een exploitatiefase, die bestaat uit het 
beheer van de infrastructuur, het 
onderhoud, de constante verbetering, de 
vernieuwing en de bescherming van het 
systeem, de certificerings- en 
normalisatieverrichtingen in verband met 
het programma, de levering en de 
commercialisering van de diensten, en alle 
andere activiteiten die nodig zijn voor de 
ontwikkeling van het systeem en het goede 
verloop van het programma; het is de 
bedoeling dat tussen 2014 en 2015 
geleidelijk een begin wordt gemaakt met 
deze fase, met de levering van de eerste 
diensten.

d) een exploitatiefase, die bestaat uit 
operationele activiteiten, waaronder het 
beheer van de infrastructuur, het 
onderhoud, de constante verbetering en de 
bescherming van het systeem, de 
certificerings- en normalisatieverrichtingen 
in verband met het programma en de 
levering, de promotie en de 
commercialisering van de in artikel 1, lid 4
genoemde diensten en van de op basis van 
deze diensten ontwikkelde toepassingen 
en diensten, de ontwikkelings- en 
stationeringsactiviteiten voor de evolutie 
en de toekomstige generaties van het 
systeem, met inbegrip van 
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aanbestedingen, en alle andere activiteiten 
die nodig zijn voor de ontwikkeling van het 
systeem en het goede verloop van het 
programma. Deze fase begint in 2014, met 
de levering van de eerste diensten. In 2020 
zal de volledige operationele capaciteit 
worden bereikt.

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De exploitatie van het Egnos-systeem (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De exploitatie van het Egnos-systeem 
bestaat in de eerste plaats uit het beheer 
van de infrastructuur, het onderhoud, de 
constante verbetering, de vernieuwing en 
de bescherming van het systeem, de 
accreditatie-, certificerings- en 
normalisatieverrichtingen in verband met 
het programma, het geheel van elementen 
waarmee de betrouwbaarheid van het 
systeem en de exploitatie ervan wordt 
aangetoond, alsmede de levering en 
marketing van de diensten.

De exploitatie van het Egnos-systeem 
bestaat in de eerste plaats uit operationele 
activiteiten waaronder het beheer van de 
infrastructuur, het onderhoud, de constante 
verbetering en de bescherming van het 
systeem, de certificerings- en 
normalisatieverrichtingen in verband met 
het programma en de levering, de promotie 
en de commercialisering van de in 
artikel 1, lid 5 genoemde diensten, en van 
de op basis van deze diensten ontwikkelde 
toepassingen en diensten, de 
ontwikkelings- en stationeringsactiviteiten 
voor de evolutie en de toekomstige 
generaties van het systeem, met inbegrip 
van aanbestedingen, het geheel van 
elementen waarmee de betrouwbaarheid
van het systeem en de exploitatie ervan 
wordt aangetoond, alsmede de uitbreiding 
van de geografische dekking van de 
diensten overeenkomstig artikel 1, lid 5.
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Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie draagt met name zorg voor 
een optimale benutting van de 
intellectuele-eigendomsrechten van de
Unie.

De Commissie draagt zorg voor een 
optimale benutting van de in lid 1 
genoemde activa. Zij zal met name de
intellectuele-eigendomsrechten die 
voortvloeien uit werkzaamheden in het 
kader van de programma's zo doeltreffend 
mogelijk beheren, met inachtneming van
de belangen van alle belanghebbenden en
de noodzaak te zorgen voor de 
harmonieuze ontwikkeling van markten 
en nieuwe technologieën. Daartoe zal zij 
ervoor zorgen dat de contracten die in het 
kader van de programma's zijn gesloten 
de mogelijkheid omvatten de intellectuele-
eigendomsrechten die voortvloeien uit 
werkzaamheden in het kader van de 
programma's over te dragen of in licentie 
te geven aan derde partijen.

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie schept door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 34 een kader voor het beheer van 
de in lid 2 genoemde intellectuele-
eigendomsrechten. 

Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de activiteiten in verband met de
stationeringsfase van het Galileo-
programma, inclusief de acties voor het 
beheer van en het toezicht op deze fase;

a) de activiteiten in verband met de 
segmenten ruimte en aanvulling van het 
Galileo-programma, inclusief, maar niet 
beperkt tot, de stationering van de 
referentieconstellatie samen met de 
benodigde reserves, de hiermee verbonden 
lanceringen, de aanvulling wegens 
veroudering en de ontwikkeling van een 
nieuwe generatie satellieten;

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de activiteiten in verband met de
exploitatie van het door het Galileo-
programma ingestelde systeem, inclusief 
de acties voorafgaand aan of ter 
voorbereiding van deze fase;

b) de activiteiten in verband met de 
segmenten grond en dienstverlening van 
het Galileo-programma, inclusief, maar 
niet beperkt tot, de groei van de 
beheercapaciteit van 18 naar 24 
satellieten, de herprofilering van de 
"Safety of Life"- en de commerciële 
diensten, de inzet en exploitatie van 
ontvangstplaatsen, de exploitatie van 
stations, de stationering en exploitatie van 
de dienstvoorzieningencentra (inclusief 
het prestatiecentrum Geodesie en timing), 
het dienstencentrum, het onderhoud van 
de ontvangstplaatsen, het personeel per 
centrum, het onderhoud van het 
ruimtesegment, de exploitatie en de 
systeemondersteuning van het 
telecommunicatienetwerk; de activiteiten 
in verband met de maximalisering van de 
sociaaleconomische voordelen van het 
programma;

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c



PE489.561v02-00 24/49 PR\904241NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de activiteiten in verband met de 
exploitatie van het Egnos-systeem.

c) de activiteiten in verband met de 
exploitatie van het Egnos-systeem, 
inclusief, maar niet beperkt tot, het 
exploitatiecontract voor de exploitatie en 
het onderhoud van het systeem, het 
actualiseren en de veroudering van de 
technologie, met inachtneming van de 
verschillende versies van het systeem, het 
exploitatiecontract voor de transponders 
en de uitbreiding van de geografische 
dekking van de diensten; de activiteiten in 
verband met de maximalisering van de 
sociaaleconomische voordelen van het 
programma;

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de activiteiten in verband met het 
beheer van de programma's, inclusief, 
maar niet beperkt tot, het ontwerp en de 
aanbesteding, de groei van het systeem, 
het beheer van het beveiligingscentrum, 
het exploitatiebeheer en de 
administratieve kosten.

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De stationeringsfase en de
exploitatiefase worden overeenkomstig 
artikel 10, lid 1, door de Unie gefinancierd, 
onverminderd de leden 2 en 3 van dit 
artikel.

1. De activiteiten in verband met het in 
artikel 7, lid 1, onder a), b) en c bis), en 
lid 2 genoemde Galileo-programma wordt
overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
lid 1 bis, onder a), b) en d), door de Unie 
gefinancierd, onverminderd de leden 2 en 3 
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van dit artikel.

Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering van de exploitatie van het 
Egnos-systeem

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Unie waarborgt overeenkomstig 
artikel 10, lid 1, de financiering van de 
exploitatie van het Egnos-systeem, 
onverminderd een eventuele bijdrage uit 
andere financieringsbronnen, met name die 
welke in de leden 2 en 3 van dit artikel 
worden bedoeld.

1. De Unie waarborgt overeenkomstig 
artikel 10, lid 1, en lid 1 bis, onder c) en 
d), de financiering van de activiteiten in 
verband met de exploitatie van het in 
artikel 7, lid 1, onder c) en c bis), en lid 2, 
genoemde Egnos-systeem, onverminderd 
een eventuele bijdrage uit andere 
financieringsbronnen, met name die welke 
in de leden 2 en 3 van dit artikel worden 
bedoeld.

Or. en

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het in lid 1 genoemde bedrag zal als 
volgt worden verdeeld:

Or. en
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Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de in artikel 7, lid 1, onder a), 
bedoelde activiteiten [2 340] miljoen euro 
in lopende prijzen; 

Or. en

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de in artikel 7, lid 1, onder b) 
bedoelde activiteiten [3 242] miljoen euro 
in lopende prijzen, waarvan ten minste 
7% wordt toegewezen voor activiteiten in 
verband met de maximalisering van de 
sociaaleconomische voordelen van het 
programma als bedoeld in artikel 7, lid 1, 
onder b);

Or. en

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor de in artikel 7, lid 1, onder c) 
bedoelde activiteiten [1 698] miljoen euro 
in lopende prijzen, waarvan ten minste 
4% wordt toegewezen voor activiteiten in 
verband met de maximalisering van de 
sociaaleconomische voordelen van het 
programma als bedoeld in artikel 7, lid 1, 
onder c);

Or. en
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Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis – letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor de in artikel 7, lid 1, onder c bis), 
en lid 2 bedoelde activiteiten [617] miljoen 
euro in lopende prijzen;

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De marges die bedoeld zijn ter dekking 
van de verschillende risicosoorten worden 
in elke uitgavencategorie opgenomen.

Or. en

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis – alinea 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de voor de dekking van 
de stationerings- en exploitatierisico's 
(satellietstoringen, lanceringsrisico's, 
vertragingen, onvoorziene gebeurtenissen 
in verband met de exploitatie) 
vrijgemaakte kredieten die niet voor dit 
doel worden gebruikt, opnieuw toewijzen 
ten behoeve van de activiteiten die 
verband houden met de maximalisering 
van de sociaaleconomische voordelen van 
de programma's.

Or. en

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie kan middelen uit één 
uitgavencategorie overhevelen naar een 
andere, als vastgelegd in lid 1 bis, 
onder a) tot en met d), tot een maximum 
van 10% van het in lid 1 bedoelde bedrag. 
Daar waar een dergelijke overheveling 
een bedrag hoger dan 10% van het in lid 1 
bedoelde bedrag betreft, raadpleegt de 
Commissie het in artikel 35, lid 1 bedoelde 
comité overeenkomstig de in artikel 35, 
lid 2 bedoelde raadplegingsprocedure.

Or. en

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De Commissie brengt het 
Europees Parlement en de Raad op de 
hoogte van elke in de leden 1 bis en 1 ter 
bedoelde overheveling.

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Unie int de ontvangsten uit de 
exploitatie van de systemen; zij worden 
toegevoegd aan de begroting van de Unie 
en toegewezen aan de programma's. Indien 
de ontvangsten groter blijken te zijn dan 
voor de financiering van de 
exploitatiefasen van de programma's nodig 
is, moet een aanpassing van het 
toewijzingsbeginsel door de 
begrotingsautoriteit, op voorstel van de 
Commissie, worden goedgekeurd.

1. De Unie int de ontvangsten uit de 
exploitatie van de systemen; zij worden 
toegevoegd aan de begroting van de Unie 
en toegewezen aan de programma's en in 
het bijzonder aan de maximalisering van 
de sociaaleconomische voordelen 
daarvan. Indien de ontvangsten groter 
blijken te zijn dan voor de financiering van 
de exploitatiefasen van de programma's 
nodig is, moet een aanpassing van het 
toewijzingsbeginsel door de 
begrotingsautoriteit, op voorstel van de 
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Commissie, worden goedgekeurd.

Or. en

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het verloop van de programma's. Zij 
beheert de op grond van deze verordening 
aan de programma's toegewezen middelen 
en ziet toe op de uitvoering van alle 
activiteiten ervan.

1. De Commissie heeft de algemene 
verantwoordelijkheid voor de 
programma's. Zij beheert de op grond van 
deze verordening aan de programma's 
toegewezen middelen en ziet toe op de 
uitvoering van alle activiteiten ervan.

Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Naast de algemene taken als bedoeld in 
lid 1 en in de overige bepalingen van deze 
verordening, omvatten de taken van de 
Commissie krachtens deze verordening de 
volgende specifieke taken:

2. Naast de algemene taken als bedoeld in 
lid 1 en de taken als bedoeld in de overige 
bepalingen van deze verordening, moet de 
Commissie: 

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij zorgt voor een duidelijke 
taakverdeling tussen de verschillende 
entiteiten die betrokken zijn bij de 
programma's en vertrouwt daartoe, met 
name via delegatieovereenkomsten, aan het 
Europees GNSS-Agentschap en het 
Europees Ruimteagentschap de taken toe 
als bedoeld in respectievelijk artikel 15, 
lid 1, onder d), en artikel 16;

a) zorgen voor een duidelijke taakverdeling 
tussen de verschillende entiteiten die 
betrokken zijn bij de programma's en zij
vertrouwt daartoe, met name via 
delegatieovereenkomsten, aan het 
Europees GNSS-Agentschap en het 
Europees Ruimteagentschap de taken toe 
als bedoeld in respectievelijk artikel 15, 
lid 1 bis, en artikel 16;
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Or. en

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij organiseert de passende instrumenten 
en de benodigde structurele maatregelen 
om de aan de programma's verbonden 
risico's te inventariseren, te beheersen, te 
verminderen en te bewaken, met name wat 
de kosten en het tijdschema betreft;

b) zorgen voor de tijdige tenuitvoerlegging 
van de programma's binnen het 
begrotingskader als vastgelegd in 
artikel 10 en overeenkomstig de 
doelstellingen als vastgelegd in artikel 1. 
Hiertoe organiseert zij de geschikte
instrumenten en de benodigde structurele 
maatregelen om de aan de programma's 
verbonden risico's te inventariseren, te 
beheersen, te verminderen en te bewaken, 
met name wat de kosten en het tijdschema 
betreft;

Or. en

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zij beheert, in opdracht van de Unie en 
binnen het kader van de bevoegdheden van 
de Unie, de betrekkingen met derde landen 
en internationale organisaties;

c) in opdracht van de Unie en binnen het 
kader van de bevoegdheden van de Unie, 
de betrekkingen met derde landen en 
internationale organisaties beheren;

Or. en

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) zij zorgt voor de beveiliging van de 
programma's en stelt mechanismen vast 
voor de coördinatie tussen de verschillende 
betrokken entiteiten.

d) zorgen voor de beveiliging van de 
programma's en stelt mechanismen vast 
voor de coördinatie tussen de verschillende 
betrokken entiteiten.

Or. en
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Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer dat nodig is voor het goede 
verloop van de fasen van het Galileo-
programma en de exploitatie van het 
Egnos-systeem, als bedoeld in 
respectievelijk artikel 3 en artikel 4, stelt 
de Commissie de nodige maatregelen vast 
om:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De systemen en de werking ervan 
moeten beveiligd zijn.

1. De systemen en de werking ervan 
moeten beveiligd zijn onder de 
verantwoordelijkheid van de Commissie 
overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder d).

Or. en

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de doelstellingen van de 
programma's te verwezenlijken, draagt 
het Europees GNSS-Agentschap bij tot de 
uitvoering ervan en vervult het de 
volgende taken overeenkomstig de door de 
Commissie opgestelde richtsnoeren:

1. Het Europees GNSS-agentschap moet,
overeenkomstig de door de Commissie 
opgestelde richtsnoeren:

Or. en
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Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met betrekking tot de beveiliging van de 
programma's, en onverminderd de 
artikelen 14 en 17, zorgt het voor:

a) met betrekking tot de beveiliging van de 
programma's, en onverminderd de artikelen 
14 en 17, zorgen voor:

Or. en

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) uiterlijk tot en met 30 juni 2016, de 
veiligheidsaccreditatie overeenkomstig 
hoofdstuk III van Verordening (EU ) 
nr. 912/2010; daartoe maakt het een begin 
met en ziet het toe op de uitvoering van 
beveiligingsprocedures en verricht het 
controles van de beveiliging van het 
systeem;

i) uiterlijk tot en met 30 juni 2016, de 
veiligheidsaccreditatie overeenkomstig 
hoofdstuk III van Verordening (EU ) nr. 
912/2010, via zijn Raad voor de 
veiligheidsaccreditatie; daartoe maakt het 
een begin met en ziet het toe op de 
uitvoering van beveiligingsprocedures en 
verricht het controles van de beveiliging 
van het systeem;

Or. en

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het vervult de in artikel 5 van Besluit 
nr. 1104/2011/EU vastgestelde taken van 
een voor de PRS verantwoordelijke 
autoriteit, als het als zodanig is 
aangewezen, en assisteert de Commissie 
bij het toezicht op de naleving van de 
gemeenschappelijke minimumnormen 
overeenkomstig artikel 8, lid 6, van dat 
besluit;

b) de in artikel 5 van Besluit nr. 
1104/2011/EU vastgestelde taken van een 
voor de PRS verantwoordelijke autoriteit 
vervullen, als het als zodanig is 
aangewezen, en de Commissie assisteren
bij het toezicht op de naleving van de 
gemeenschappelijke minimumnormen 
overeenkomstig artikel 8, lid 6, van dat 
besluit;

Or. en



PR\904241NL.doc 33/49 PE489.561v02-00

NL

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in het kader van de exploitatie van de
systemen draagt het bij tot de marketing 
van de systemen, met inbegrip van de
nodige marktanalyse;

c) de in artikel 1, leden 4 en 5, bedoelde
systemen promoten en commercialiseren, 
met inbegrip van het uitvoeren van
marktanalyse en het verzamelen van 
informatie over de behoeften van de 
gebruiker en de ontwikkelingen op de 
satellietnavigatiemarkt, waarbij nauwe 
contacten moeten worden gelegd met de
gebruikers en potentiële gebruikers van 
het Europees GNSS;

Or. en

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) zorgen voor de maximalisering van 
de sociaaleconomische voordelen van de 
programma's, onder andere door:
i) het opstellen en beheren van een plan 
dat is gebaseerd op de prioriteiten van de 
verschillende markten voor toepassingen, 
waarbij een routekaart voor de invoering 
per toepassingsgebied wordt opgesteld;
ii) het identificeren van de gebieden waar 
het gebruik van GNSS 
sociaaleconomische voordelen kan bieden 
en het presenteren van richtlijnen voor 
reguleringsmaatregelen aan de 
Commissie, die op EU-niveau kunnen 
worden ingevoerd of aangenomen 
teneinde te profiteren van deze voordelen;
iii) het verrichten van de keuring en 
certificatie van de toepassingen wanneer 
dit in het belang is van de Unie;
iv) het beheren van de aan EGNSS 
toegewezen O&O-middelen met het oog 
op de ontwikkeling en het gebruik van 
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toepassingen en diensten voor de 
satellietnavigatiemarkt, met speciale 
aandacht voor kmo's, met inbegrip van de 
middelen die voor dit doel zijn 
vrijgemaakt in het kader van 
Horizon 2020;
v) het uitvoeren van de activiteiten die 
gericht zijn op de invoering van EGNSS-
toepassingen in de gehele EU, het 
identificeren en met elkaar verbinden van 
Europese exellentiecentra die zijn 
gespecialiseerd in specifieke sectoren van 
EGNSS-toepassingen en -systemen, het 
beheren van het netwerk van deze centra 
en dit combineren met de deskundigheid 
van openbare autoriteiten, universiteiten, 
onderzoekscentra, 
gebruikersgemeenschappen en de 
industrie, met speciale aandacht voor 
kmo's.

Or. en

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het vervult ook andere specifieke taken 
die verband houden met de programma's 
en die haar door de Commissie kunnen
worden toegewezen door middel van een 
delegatieovereenkomst vastgesteld op basis 
van een delegatiebesluit, conform 
artikel 54, lid 2, onder b), van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002, waaronder:

1 bis. Het Europees GNSS-agentschap
vervult ook andere specifieke taken in
verband met de programma's. Deze taken 
worden door de Commissie aan het 
agentschap toegewezen door middel van 
een delegatieovereenkomst vastgesteld op 
basis van een delegatiebesluit, conform 
artikel 54, lid 2, onder b), van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002, en 
omvatten:

Or. en

Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in het kader van de exploitatiefase van 
de programma's als bedoeld in artikel 3, 
onder d), en artikel 4:

i) de operationele activiteiten die verband 
houden met het beheer van de 
infrastructuur, het onderhoud, de constante 
verbetering en de vernieuwing van de 
systemen, de certificerings- en 
normalisatieverrichtingen in het kader van 
de programma's en de levering van 
diensten als bedoeld in artikel 3, onder d), 
en artikel 4;

i) de operationele activiteiten, waaronder
het beheer van de infrastructuur, het 
onderhoud en de constante verbetering van 
de systemen, de certificerings- en 
normalisatieverrichtingen en de levering 
van diensten als bedoeld in artikel 1, 
leden 4 en 5;

ii) de ontwikkelings- en 
stationeringsactiviteiten voor de evolutie 
en de toekomstige generaties van de 
systemen, met inbegrip van 
aanbestedingen;

Or. en

Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het promoten van toepassingen en 
diensten op de satellietnavigatiemarkt.

b) het promoten van toepassingen en 
diensten op de satellietnavigatiemarkt;

Or. en

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Naast de in lid 1 genoemde taken en 
binnen de grenzen van zijn taakstelling, 
stelt het Europees GNSS-Agentschap zijn 
technische deskundigheid ter beschikking 
van de Commissie en verschaft het haar 
alle benodigde informatie voor de 
uitoefening van haar taken in het kader van 

2. Naast de in lid 1 en lid 1 bis genoemde 
taken en binnen de grenzen van zijn 
taakstelling, stelt het Europees GNSS-
Agentschap zijn technische deskundigheid 
ter beschikking van de Commissie en 
verschaft het haar alle benodigde 
informatie voor de uitoefening van haar 
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deze verordening. taken in het kader van deze verordening.

Or. en

Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité 
wordt geraadpleegd over het in lid 1, 
onder d), van dit artikel bedoelde 
delegatiebesluit, conform de 
raadgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 35, lid 2. Het comité wordt op de 
hoogte gesteld van de door de Unie, 
vertegenwoordigd door de Commissie, en 
het Europees GNSS-Agentschap te sluiten 
delegatieovereenkomsten.

3. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité 
wordt geraadpleegd over het in lid 1 bis
van dit artikel bedoelde delegatiebesluit. 
Het Europees Parlement en het comité 
worden op de hoogte gesteld van de door 
de Unie, vertegenwoordigd door de 
Commissie, en het Europees GNSS-
Agentschap te sluiten 
delegatieovereenkomsten.

Or. en

Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad op te hoogte van de 
tussentijdse en eindresultaten van de 
evaluatie van de inschrijvingen op 
aanbestedingen en van de door het 
Europees GNSS-agentschap met 
bedrijven te sluiten contracten.

Or. en

Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rol van het Europees Ruimteagentschap Afspraken met het Europees 
Ruimteagentschap



PR\904241NL.doc 37/49 PE489.561v02-00

NL

Or. en

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie sluit een meerjarige 
delegatieovereenkomst met het Europees 
Ruimteagentschap op basis van een door 
de Commissie overeenkomstig artikel 54, 
lid 2, van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 vastgesteld delegatiebesluit. 
Deze overeenkomst heeft betrekking op de
gedelegeerde taken en 
begrotingsuitvoering in het kader van de 
uitvoering van de programma's, en met 
name de voltooiing van de door het
Galileo-programma ingestelde 
infrastructuur.

1. De Commissie sluit, op basis van een 
overeenkomstig artikel 54, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
vastgesteld delegatiebesluit, een 
delegatieovereenkomst met het Europees 
Ruimteagentschap (ESA) die betrekking 
heeft op de stationering in het kader van
de segmenten ruimte en aanvulling van
het Galileo-programma en die de taken 
van het ESA in deze fase omschrijft.

Or. en

Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Europees Ruimteagentschap 
werkt samen met het Europees GNSS-
agentschap op basis van werkafspraken, 
inclusief de volledige delegatie door het 
Europees GNSS-agentschap aan het 
Europees Ruimteagentschap. Deze 
werkafspraken zijn met name gericht op 
de rol van het Europees 
Ruimteagentschap in:
a) het concept, het ontwerp, het toezicht 
en de validering in het kader van de 
ontwikkeling van toekomstige generaties 
van de systemen;
b) technische bijstand in het kader van de 
exploitatie en het onderhoud van de 
bestaande generatie van de systemen.
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Het Europees Parlement en de Raad 
worden op de hoogte gesteld van deze 
werkafspraken en eventuele 
veranderingen daarin.

Or. en

Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité 
wordt geraadpleegd over het in lid 1 van 
dit artikel bedoelde delegatiebesluit, 
overeenkomstig de raadgevingsprocedure 
als bedoeld in artikel 35, lid 2. Het comité 
wordt op de hoogte gesteld van de door de 
Commissie en het Europees 
Ruimteagentschap te sluiten meerjarige
delegatieovereenkomst.

3. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité 
wordt geraadpleegd over het in lid 1 van 
dit artikel bedoelde delegatiebesluit. Het 
Europees Parlement en het comité worden
op de hoogte gesteld van de door de 
Commissie en het Europees 
Ruimteagentschap te sluiten 
delegatieovereenkomst.

Or. en

Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het in artikel 35, lid 1, bedoelde comité
wordt door de Commissie op de hoogte 
gesteld van de tussentijdse en 
eindresultaten van de evaluatie van de
inschrijvingen op aanbestedingen en van de
door het Europees Ruimteagentschap met 
bedrijven te sluiten contracten.

4. Het Europees Parlement en de Raad 
worden door de Commissie op de hoogte 
gesteld van de tussentijdse en 
eindresultaten van de evaluatie van 
inschrijvingen op aanbestedingen en van 
door het Europees Ruimteagentschap met 
bedrijven te sluiten contracten.

Or. en

Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) om de industriële capaciteit in de 
ruimtesector in de Unie in stand te 
houden;

Or. en

Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) om waar nodig van meerdere 
leveringsbronnen gebruik te maken;

Or. en

Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanbestedende dienst kan iedere 
inschrijver verzoeken een deel van de 
opdracht op verschillende niveaus uit te 
besteden aan bedrijven die geen deel 
uitmaken van de groep waartoe de 
inschrijver behoort. Dit minimaal aan 
subcontractanten uit te besteden deel wordt 
uitgedrukt als een bereik tussen een 
minimum- en een maximumpercentage. Dit 
bereik moet in verhouding staan tot het 
voorwerp en de waarde van de opdracht en 
tot de aard van de betreffende sector, en 
met name tot de 
mededingingsomstandigheden en het 
industriële potentieel die in die sector 
worden waargenomen. 

1. De aanbestedende dienst kan iedere 
inschrijver verzoeken een deel van de 
opdracht op verschillende niveaus uit te 
besteden aan bedrijven die geen deel 
uitmaken van de groep van de inschrijver, 
en met name aan kmo's en nieuwe 
spelers. Dit minimaal aan subcontractanten 
uit te besteden deel wordt uitgedrukt als 
een bereik tussen een minimum- en een 
maximumpercentage. Dit bereik moet in 
verhouding staan tot het voorwerp en de 
waarde van de opdracht en tot de aard van 
de betreffende sector, en met name tot de 
mededingingsomstandigheden en het 
industriële potentieel die in die sector 
worden waargenomen. 

Or. en

Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als de inschrijver in zijn 
inschrijving aangeeft dat hij niet 
voornemens is een deel van het contract 
uit te besteden aan onderaannemers, 
kmo's of nieuwe spelers of een deel uit te 
besteden onder het minimumpercentage 
als bedoeld in lid 1, moet hij de redenen 
hiervoor melden aan de aanbestedende 
dienst. De aanbestedende dienst stuurt 
deze informatie naar de Commissie.

Or. en

Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een meerjarig 
werkprogramma op, dat de voornaamste 
acties, de geraamde begroting en het 
tijdschema omvat die nodig zijn om de in 
artikel 1, leden 4 en 5, vastgestelde 
doelstellingen van de programma's Galileo 
en Egnos te verwezenlijken.

De Commissie stelt, op basis van het 
voorstel van het Europees GNSS-
agentschap, een meerjarig 
werkprogramma op, dat de voornaamste 
acties, de geraamde begroting en het 
tijdschema omvat die nodig zijn om de in 
artikel 1, leden 4 en 5, vastgestelde 
doelstellingen van de programma's Galileo 
en Egnos te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van het meerjarig 
werkprogramma stelt de Commissie een 
jaarlijks werkprogramma vast dat het plan 
voor de uitvoering van het meerjarig 
werkprogramma en de daarmee verbonden 
financiering omvat.

Op basis van dat meerjarig 
werkprogramma stelt de Commissie een 
jaarlijks werkprogramma vast dat het plan 
voor de uitvoering van het meerjarig 
werkprogramma en de daarmee verbonden 
financiering omvat.

Or. en
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Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de uitvoering van de technische taken 
als bedoeld in artikel 13, lid 2, kan de 
Commissie een beroep doen op de nodige 
bijstand, met name door deskundigen van 
de op het gebied van ruimtevaart bevoegde 
nationale instanties, door onafhankelijke 
deskundigen en door entiteiten die in staat 
zijn onpartijdige analyses en adviezen over 
het verloop van de programma's te 
verstrekken.

Voor de uitvoering van de technische taken 
als bedoeld in artikel 13, lid 2, kan de 
Commissie een beroep doen op de nodige 
technische bijstand, met name door 
deskundigen van de op het gebied van 
ruimtevaart bevoegde nationale instanties, 
door onafhankelijke deskundigen en door 
entiteiten die in staat zijn onpartijdige 
analyses en adviezen over het verloop van 
de programma's te verstrekken.

Or. en

Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
Elk jaar bij de indiening van het 
voorontwerp van begroting dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de uitvoering van de 
programma's.

De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
Elk jaar bij de indiening van het 
voorontwerp van begroting dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de uitvoering van de 
programma's. Dat verslag bevat:

a) alle relevante informatie in verband 
met de programma's, met name in termen 
van risicobeheer, totale kosten, jaarlijkse 
exploitatiekosten van elk belangrijk 
onderdeel van de Galileo-infrastructuur, 
inkomsten, tijdschema en prestaties;
b) een evaluatie van de maatregelen die 
zijn genomen om de sociaaleconomische 
voordelen van de programma's te 
maximaliseren.

Or. en
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Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 juni 2018 legt de 
Commissie een evaluatieverslag voor aan 
het Europees Parlement en de Raad voor 
een besluit over de voortzetting, wijziging 
of schorsing van de ter uitvoering van deze 
verordening genomen maatregelen; dit 
verslag heeft betrekking op:

1. Uiterlijk op 30 juni 2017 legt de 
Commissie een evaluatieverslag voor aan 
het Europees Parlement en de Raad voor 
een besluit over de voortzetting, wijziging 
of schorsing van de ter uitvoering van deze 
verordening genomen maatregelen; dit 
verslag heeft betrekking op:

Or. en

Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor Galileo: het aantal operationele 
satellieten, de versie van de 
grondinfrastructuur die is ingezet; het 
aantal geleverde diensten;

a) voor Galileo:

Or. en

Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter a – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het aantal operationele satellieten, de 
versie van de grondinfrastructuur die is 
ingezet en het aantal geleverde diensten;

Or. en

Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter a – punt ii (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het aantal nieuw ontwikkelde en voor 
de satellietnavigatiemarkt uitgevoerde 
toepassingen en diensten;

Or. en

Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor Egnos: het aantal aan de 
certificeringsinstanties voorgelegde 
aanpassingen van de 
dienstenspecificaties.

b) voor Egnos:

Or. en

Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter b – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het aantal aan de 
certificeringsinstanties voorgelegde 
aanpassingen van de 
dienstenspecificaties;

Or. en

Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter b – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de uitbreiding van de geografische 
dekking van de diensten;

Or. en
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Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter b – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het aantal luchthavens dat de Egnos-
diensten gebruikt.

Or. en

Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen 5 en 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van 1 januari 2014.

2. De in de artikelen 5, 6 en 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van 1 januari 2014.

Or. en

Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de artikelen 5 en 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit vermelde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van alle reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikelen 5, 6 en 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan op elk moment 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit vermelde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van alle reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig de artikelen 5 en 14 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 
14 vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van de termijn van 
twee maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en
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TOELICHTING

Het Europese beleid inzake satellietnavigatie zal de Unie voorzien van twee systemen voor 
satellietnavigatie, een systeem dat in het kader van het Galileo-programma is ingesteld en het 
Egnos-systeem. De technologieën van het Global Navigation Satellite System (wereldwijd 
satellietnavigatiesysteem, GNSS), die zeer betrouwbare en nauwkeurige bepalingen van positie, 
snelheid en tijd mogelijk maken, zijn van fundamenteel belang om de efficiëntie in veel sectoren 
van de economie en in veel aspecten van het dagelijkse leven van de burger te vergroten.

Het Galileo-programma zal in 2013 nog niet volledig operationeel zijn zoals was gepland. Daar 
het financierings- en governancekader voor de programma's Galileo en Egnos na 2013 niet is 
vastgesteld in de GNSS-verordening van 2008, is een nieuwe rechtsgrondslag nodig om de 
systemen op lange termijn operationeel te houden, te onderhouden en te beheren.

De rapporteur verleent zijn krachtige steun aan de doelstelling van het Galileo-programma om 
het eerste wereldwijde satellietnavigatiesysteem (GNSS) onder civiele controle op te zetten dat 
volledig onafhankelijk is van andere bestaande systemen, interoperabel is met andere 
navigatiesystemen en bedoeld is om ononderbroken GNSS-diensten te leveren.
Satellietnavigatie is al essentieel voor het vervoer en de industrie in Europa en het is belangrijk 
niet meer afhankelijk te zijn van het Amerikaanse GPS en het Russische GLONASS-systeem 
voor plaatsbepaling, navigatie en tijd. Europa moet Europese GNSS-diensten leveren via zijn 
eigen infrastructuur, die betrouwbaar zal zijn en niet afhankelijk van Amerikaanse, Russische of 
Chinese militaire prioriteiten.

Bijdrage en begrotingsmechanismen

Het begrotingsvoorstel van de Commissie voor deze GNSS-verordening voorziet in een 
gemiddelde van 1 miljard euro per jaar (in prijzen van 2011) voor de zeven jaren die zich over de 
periode 2014 - 2020 uitstrekken.

De door de rapporteur voorgestelde verdeling van de begrotingsmiddelen vindt plaats volgens de 
verschillende segmenten van de programma's:

- de activiteiten in verband met de segmenten ruimte en aanvulling van het Galileo-programma, 
inclusief, maar niet beperkt tot, de stationering van de referentieconstellatie samen met de 
benodigde reserves, de hiermee verbonden lanceringen, de aanvulling wegens veroudering en 
de ontwikkeling van een nieuwe generatie satellieten.

- de activiteiten in verband met de segmenten grond en dienstverlening van het Galileo-
programma, inclusief, maar niet beperkt tot, de groei van de beheercapaciteit van 18 naar 24 
satellieten, de herprofilering van de "Safety of Life"- en de commerciële diensten, de 
stationering en exploitatie van ontvangstplaatsen, de exploitatie van stations, de stationering 
en exploitatie van de dienstvoorzieningencentra (inclusief het prestatiecentrum Geodesie en 
timing), het dienstencentrum, het onderhoud van de ontvangstplaatsen, het personeel per 
centrum, het onderhoud van het ruimtesegment, de exploitatie en de systeemondersteuning 
van het telecommunicatienetwerk; de activiteiten in verband met de maximalisering van de 
sociaaleconomische voordelen van het programma.

- de activiteiten in verband met de exploitatie van het Egnos-systeem, inclusief, maar niet 
beperkt tot, het exploitatiecontract voor de exploitatie en het onderhoud van het systeem, het 
actualiseren en de veroudering van de technologie, met inachtneming van de verschillende 
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versies van het systeem, het exploitatiecontract voor de transponders en de uitbreiding van de 
geografische dekking van de diensten; de activiteiten in verband met de maximalisering van 
de sociaaleconomische voordelen van het programma.

- de activiteiten in verband met het beheer van de programma's, inclusief, maar niet beperkt tot, 
het ontwerp en de aanbesteding, de groei van het systeem, het beheer van het 
beveiligingscentrum, het exploitatiebeheer en de administratieve kosten.

De Commissie moet, in haar functie als beheerder van de middelen, de noodzakelijke flexibiliteit 
hebben om middelen van het ene naar een ander segment over te kunnen hevelen, tot een 
maximum van 10% van het totale bedrag.

In de oorspronkelijke verdeling van de begroting waren geen activiteiten inbegrepen voor de 
maximalisering van de sociaaleconomische voordelen van het programma in 
downstreammarkten voor toepassingen vanaf de lancering in 2014 van de eerste Galileo-
diensten.

De benodigde ondersteuning voor toepassingen bedraagt ongeveer 300 miljoen euro (ongeveer 
150 miljoen euro voor onderzoek en ontwikkeling en ongeveer 150 miljoen euro voor de 
bevordering van het gebruik van toepassingen en de invoering van de EGNSS-technologie in de 
gehele EU). De begroting voor onderzoek en ontwikkeling moet worden gerealiseerd binnen het 
kader van Horizon 2020.

De governance van de programma's

De rol van de Commissie

De Commissie moet de aan de programma's toegewezen middelen beheren en zorgdragen voor 
de uitvoering van alle activiteiten van de programma's, inclusief de activiteiten die aan het 
Europees GNSS-agentschap (GSA) en het Europees Ruimteagentschap (ESA) zijn gedelegeerd.

De rollen van de Commissie, het GSA en het ESA moeten duidelijk zijn en elkaar uitsluiten in 
het belang van de efficiëntie en de verantwoordelijkheid. Het herhalen van capaciteiten die al 
beschikbaar zijn binnen de diensten van de Commissie, het ESA of het GSA moet worden 
vermeden. De Commissie moet zich richten op het toezicht op de programma's en de 
belangrijkste doelstellingen van het programma bepalen, de financiële en aanbestedingsregels 
vaststellen, de belangrijkste financiële middelen toewijzen en de beheerstructuur vaststellen en 
controleren.

De Commissie moet gebruikmaken van de diensten van het GSA, dat optreedt als de exploitant 
van GNSS voor de koppeling met de gebruikers, het leveren van de diensten, het exploiteren van 
de infrastructuur en het ontwikkelen van de toepassingen, en dat op een scala van gebieden actief 
verantwoordelijk is voor de invoering van GNSS.
De verordening moet een gefaseerde implementatie mogelijk maken, waarbij eerst de 
onmiddellijke en dringende activiteiten worden uitgevoerd (de exploitatie van Egnos en van de 
Galileo-beveiligingscentra), voordat de overige, andersoortige programmatische en technische 
taken worden overgedragen.

De Commissie moet, gebruikmaken van de diensten van het ESA, dat optreedt als het 
ruimteagentschap voor de Europese Unie, en zij moet aan het ESA de verantwoordelijkheid 
(technisch en contractueel) overdragen voor het ontwerp van de systemen, het voorstellen en 
implementeren van onderzoek en technologie, de ontwikkeling, de stationeringsactiviteiten en 
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het bieden van technische ondersteuning aan het GSA inzake kwesties met betrekking tot de 
infrastructuur. De structuur en de bevoegdheden om deze taken uit te voeren zijn reeds bij het 
ESA aanwezig.

De rol van het GSA

Het GSA is het orgaan dat het GNSS exploiteert en richt zich op de activiteiten in verband met 
de maximalisatie van de sociaaleconomische voordelen van de programma's. De Commissie 
moet, in haar functie als beheerder van de middelen, kredieten die zijn vrijgemaakt voor de 
stationerings- en exploitatierisico's (satellietstoringen, lanceringsrisico's, vertragingen, 
onvoorziene gebeurtenissen in verband met de exploitatie) die niet voor dit doel worden 
gebruikt, opnieuw kunnen toewijzen ten behoeve van de activiteiten die verband houden met de 
maximalisering van de sociaaleconomische voordelen van de programma's.

Het GSA moet:

- zorgen voor de veiligheidsaccreditatie via zijn Raad voor de veiligheidsaccreditatie, evenals 
voor de exploitatie van het Galileo-veiligheidscentrum;

- de systemen promoten en commercialiseren, met inbegrip van het leggen van nauwe 
contacten met de gebruikers en potentiële gebruikers van EGNSS door het uitvoeren van 
marktanalyse en het verzamelen van informatie over de behoeften van de gebruiker en de 
ontwikkelingen op de satellietnavigatiemarkt.

De activiteiten ter bevordering van het gebruik van de toepassingen en ten behoeve van de 
invoering van de Europese GNSS-technologie moeten in deze verordening worden opgenomen 
en bestaan uit de volgende aan het Europees GNSS-agentschap toegewezen taken: 

- een plan opstellen en beheren dat is gebaseerd op de prioriteiten van de verschillende markten 
voor toepassingen, waarbij een routekaart voor de invoering per toepassingsgebied wordt 
opgesteld;

- gebieden identificeren waar het gebruik van GNSS sociaaleconomische voordelen kan bieden 
en de Commissie richtlijnen voor reguleringsmaatregelen presenteren die op EU-niveau 
zouden kunnen worden ingevoerd of aangenomen teneinde te profiteren van deze voordelen;

- keuring en certificatie van de toepassingen verrichten wanneer dit de belangen van de EU 
ondersteunt;

- aan EGNSS toegewezen O&O-middelen beheren met het oog op de ontwikkeling en het 
gebruik van toepassingen en diensten voor de satellietnavigatiemarkt, met speciale aandacht 
voor kmo's, met inbegrip van de middelen die voor dit doel zijn vrijgemaakt in het kader van 
Horizon 2020;

- activiteiten uitvoeren die gericht zijn op de invoering van EGNSS-toepassingen door de 
gehele EU, Europese exellentiecentra die zijn gespecialiseerd in specifieke sectoren van 
EGNSS-toepassingen en -systemen identificeren en met elkaar verbinden, het netwerk van 
deze centra beheren en combineren met de deskundigheid van openbare autoriteiten, 
universiteiten, onderzoekscentra, gebruikersgemeenschappen en de industrie, met speciale 
aandacht voor kmo's.

De rol van het ESA:

Het ESA moet:
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- de technische oplossingen die nodig zijn voor het programma definiëren en voorstellen;
- de ontwikkeling van de infrastructuur beheren overeenkomstig de doelstellingen van het 

programma;
- de contracten met de ondernemingen die de infrastructuren aanleggen afsluiten en beheren;

- de andere internationale systemen evalueren;
- de evolutie en de voorbereidende werkzaamheden voor de toekomst voorstellen en uitvoeren;

- Europese technische bekwaamheid handhaven en ontwikkelen, met name door onderzoeks- en 
technologieactiviteiten; 

- als architect van het orgaan dat verantwoordelijk is voor de exploitatie zijn technische 
bijstand en zijn advies geven voor het uitvoeren van exploitatieactiviteiten.

Het Europees Ruimteagentschap werkt samen met het Europees GNSS-agentschap op basis van 
werkafspraken, inclusief de volledige delegatie door het Europees GNSS-agentschap aan het 
Europees Ruimteagentschap. 

Deze werkafspraken zijn met name gericht op de rol van het Europees Ruimteagentschap in:
- het concept, het ontwerp, het toezicht en de validering in het kader van de ontwikkeling van 

toekomstige generaties van de systemen;

- technische bijstand in het kader van de exploitatie en het onderhoud van de bestaande 
generatie van de systemen.

Afsluitende opmerkingen:

Wat Egnos betreft is de rapporteur van mening dat er met absolute prioriteit moet worden 
gezorgd voor volledige dekking van het grondgebied van de lidstaten. Egnos zal zo spoedig 
mogelijk in de gehele EU beschikbaar worden gesteld. Ook zou het wenselijk zijn de dekking uit 
te breiden tot het grondgebied van kandidaat-lidstaten en derde landen die onder het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim en het Europees nabuurschapsbeleid vallen.

In de Samenvatting van de effectbeoordeling bij dit voorstel voor een verordening wordt gesteld 
dat 6% - 7% van het Europees BBP27, te weten 800 miljard euro, reeds afhankelijk is van het 
Amerikaanse GPS-systeem. De voorgestelde GNSS-programma's zullen 68,63 miljard euro (in 
lopende prijzen en overeenkomstig de richtsnoeren inzake effectbeoordelingen) van de 
nettowinst voor de Unie opbrengen gedurende de levenscyclus van 2014 tot 2034 van het 
systeem. Om die reden is een bedrijfsplan van het Europees GNSS-agentschap (GSA) om deze 
markt te laten groeien essentieel.

Het succes van Galileo en Egnos zal worden afgemeten aan het aantal gebruikers en de mate 
waarin zij hier tevreden over zijn. Het is van groot belang om een exploitatiestructuur op te 
zetten met een permanente en gestructureerde koppeling met de gebruikers, die verantwoordelijk 
is voor de kwaliteit en continuïteit van de diensten.

De rapporteur benadrukt dat vertragingen, kostenstijgingen en gemiste voordelen moeten worden 
vermeden.
Het is daarom essentieel dat er goede governance is en dat de waarde van het Europees GNSS 
wordt bevorderd en kenbaar wordt gemaakt aan de markt. 


