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KORT BEGRUNDELSE

I. Forslag fra Kommissionen

Det foreliggende forslag om en forordning om gennemførelsen og udnyttelsen af de 
europæiske satellitnavigationsprogrammer fastlægger planen for styring af programmerne 
Galileo og Egnos (den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste) og 
finansieringen heraf i perioden 2014-2020.

Galileoprogrammet har til formål at etablere og drive den første infrastruktur for 
satellitbaseret navigation og positionsbestemmelse, der er rettet specifikt mod civile formål.
Det omfatter en definitionsfase, som er afsluttet, en udviklings- og valideringsfase, som 
forventes afsluttet i 2013, en etablerings- og ibrugtagningsfase, som indledtes i 2008 og 
forventes afsluttet i 2020, og en driftsfase, som gradvist skulle kunne indledes i 2014/2015, 
således at hele systemet er fuldt ud operationelt inden 2020.

Egnosprogrammet har til formål at forbedre kvaliteten af signalerne fra eksisterende globale 
navigationssatellitsystemer. Egnosprogrammet er i driftsfasen, efter at den åbne tjeneste og 
tjenesten "Safety of Life" erklæredes for operationelle i henholdsvis oktober 2009 og marts 
2011.

II. Ordførerens generelle holdning

Ordføreren støtter Kommissionens forslag om en ny forordning, der har til formål at dække 
programmernes behov i den næste flerårige finansielle ramme, særligt hvad angår god ledelse 
og sund økonomisk forvaltning, og forny EU's forpligtelse til at sikre indførelsen og driften af 
systemet inden 2020.

Det skal understreges, at alle borgere i EU vil få gavn af de mange tjenester, der tilbydes via 
Egnos og Galileo. I dag er satellitnavigationsbrugere i Europa nødt til at anvende
satellitsignaler fra systemer, der ikke styres af EU, og som ikke primært er udviklet med 
europæiske formål for øje. Systemernes tilgængelighed kan være utilstrækkelig, navnlig i 
tætbefolkede byområder. Endvidere giver de ikke altid den fornødne kvalitets-, præcisions- og 
driftsmæssige garanti i forbindelse med de tjenester, der ydes slutbrugerne.

Det skal også bemærkes, at opbygningen og etableringen af de europæiske satellitbaserede 
navigationssystemer forventes at generere direkte fordele for hundredvis af virksomheder i 
hele EU, inklusive et stigende antal SMV’er, og skabe tusindvis af højtkvalificerede jobs.
Systemerne er også særligt vigtige for den voksende europæiske viden inden for 
satellitnavigationsteknologi og for opretholdelse af rumpolitikekspertise i hele EU. På 
længere sigt repræsenterer udbredelsen af de anvendelsesområder, der er knyttet til 
satellitbaserede navigationsprogrammer, en unik vækstmulighed for europæiske virksomheder 
og industrier.

I kraft af den brede støtte til dette lovgivningsforslags mål foreslår ordføreren et begrænset 
antal ændringer med den brede målsætning at styrke og præcisere bestemmelserne vedrørende 
offentlig forvaltning og sund økonomisk forvaltning af programmerne og understrege deres 
store betydning for transportsektoren.
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i) Offentlig styring af programmerne

En god offentlig styring af Galileo- og Egnosprogrammerne kræver for det første, at der er en 
klar fordeling af opgaverne, navnlig mellem Kommissionen, Det Europæiske GNSS-agentur 
og Den Europæiske Rumorganisation, og for det andet, at denne styring gradvist tilpasses 
systemernes driftsbehov. Kommissionen overvejer at tildele opgaven med programmernes 
udnyttelse for perioden 2014-2020 til Det Europæiske GNSS-Agentur. For at give agenturet 
mulighed for at opbygge dets kapacitet er det nødvendigt at sikre, at det har de relevante 
menneskelige ressourcer til at udføre dets øgede kompetencer i henhold til denne forordning.
Det skal understreges, at den kommende flytning af agenturets hovedkvarter ikke må have 
negativ indvirkning på dets arbejdskraft og ekspertiseniveau.

ii) Programmets betydning for transportsektoren

De europæiske satellitbaserede navigationssystemer er infrastrukturer oprettet som 
transeuropæiske net, hvis anvendelse rækker langt ud over medlemsstaternes nationale 
grænser. Programmernes forventes at have en betydelig række fordele for transportsektoren, 
bl.a.:

a) Vejtransport

- forbedret vejadministration og færre køer
- forbedret reaktionstid i tilfælde af trafikulykker
- mulighed for overvågning af transport med farligt gods
- hjælp til chauffører med rejseplaner med mere præcise trafikoplysninger
- forbedrede betalingssystemer og elektronisk opkrævning af afgifter
- kortere rejsetid og brændstofbesparelser

b) Jernbanetransport

- mulighed for automatisering af sporovervågning
- bistand ved operationelle opgraderinger såsom sporforbedringer og generelle sikkerhedskrav
- færre forsinkelser og lavere driftsomkostninger samtidig med øget sporkapacitet
- mere præcis information til passagerer om togankomster

c) Søtransport og indre vandveje

- bedre trafikstyring, navnlig i havne og stærkt trafikerede søkorridorer
- større søfartssikkerhed
- forbedret fartøjsovervågning og redningsindsats
- mere præcise oplysninger om, hvor olieudslip forekommer

d) Lufttransport

- civile flys brug af små og perifere lufthavne fremmes og lettes
- spiller en central rolle i udviklingen af politikken om det Fælles Luftrum og SESAR
- forbedret trafikstyring og operationel sikkerhed i lufthavnene
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iii) Finansiering

EU’s bidrag for perioden 2014-2020 vurderes af Kommissionen til 7.897 mio. EUR. Det 
dækker hovedsageligt etableringen og ibrugtagningsfasen i forbindelse med 
Galileoprogrammet og driften af Egnossystemet. For at undgå omkostningsoverskridelser og 
forsinkelser, der i de senere år har påvirket programmernes gennemførelse, er det nødvendigt 
at styrke den offentlige forvaltning og sunde økonomiske forvaltning af programmerne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Galileo- og Egnosprogrammerne er 
særlig vigtige for transportapplikationer, 
herunder intelligente transportsystemer. I 
vejtransportsektoren er de afgørende for 
forbedringer af trafiksikkerhed og 
trafikstyring og nedbringelse af 
overbelastning, rejsetid og 
brændstofforbrug og for kontrol med 
transport af dyr. I 
jernbanetransportsektoren kan de 
muliggøre automatisering af 
sporovervågning, forbedre sikkerheden, 
reducere forsinkelser og 
driftsomkostninger og give passagererne 
mere præcis information. I sektorerne for 
søfart og indre vandveje kan de forbedre 
søfartssikkerhed, forbedre 
havnekapacitet, spore containerflåderne 
og give præcise positionsoplysninger i 
nødsituationer. I lufttransportsektoren 
fremmer og letter de civile flys brug af 
små og perifere lufthavne og spiller en 
central rolle i udviklingen af politikken 
for det fælles luftrum. Inden for 
rumfartssektoren kan de gøre 
navigationen mere nøjagtig under 
opsendelsesfasen. I kraft af det øgede 
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behov for et effektivt og integreret 
europæisk transportnet er det af 
afgørende betydning at sikre, at de 
transportapplikationer, der muliggøres af 
Galileo- og Egnossystemerne, fortsat 
udvikles. Dette vil gøre det muligt for EU-
borgerne at nyde godt af fordelene ved 
systemet og sikre, at offentlighedens tillid 
til programmerne bevares.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som følge af den øgede brug af 
satellitnavigation inden for mange 
aktivitetsområder kan afbrydelser i 
tjenesterne medføre omfattende skader i 
det moderne samfund. Derudover er 
satellitnavigationssystemer på grund af 
deres strategiske betydning infrastrukturer, 
der er særligt følsomme over for misbrug. 
De nævnte forhold kan få indvirkning på 
EU's og medlemsstaternes sikkerhed. Der 
bør derfor tages højde for 
sikkerhedskravene ved udformningen, 
etableringen og driften af infrastrukturer 
under programmerne Galileo og Egnos.

(8) Som følge af den øgede brug af 
satellitnavigation inden for mange 
aktivitetsområder kan afbrydelser i 
tjenesterne medføre omfattende skader i 
det moderne samfund og medføre tab for 
mange økonomiske aktører. Derudover er 
satellitnavigationssystemer på grund af 
deres strategiske betydning infrastrukturer, 
der er særligt følsomme over for misbrug. 
De nævnte forhold kan få indvirkning på 
EU's og medlemsstaternes sikkerhed. Der 
bør derfor tages højde for 
sikkerhedskravene ved udformningen, 
etableringen og driften af infrastrukturer 
under programmerne Galileo og Egnos.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er nødvendigt progressivt at udvide 
Egnos-systemets geografiske dækning på 
hele EU’s område og under hensyntagen 
til tekniske og økonomiske begrænsninger 
og internationale aftaler, til EU’s 
naboregioner, særlig dele af tredjelande 
områder, der indgår i det fælles 
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europæiske luftrum.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Med henblik på at optimere 
anvendelsen af de leverede tjenester, bør 
systemer, net og tjenester fra 
programmerne Galileo og Egnos både være 
kompatible og interoperable indbyrdes og 
så vidt muligt med andre 
satellitnavigationssystemer samt med 
traditionelle navigationsmetoder.

(11) Med henblik på at optimere 
anvendelsen af de leverede tjenester, bør 
systemer, net og tjenester fra 
programmerne Galileo og Egnos både være 
kompatible og interoperable indbyrdes og 
med andre satellitnavigationssystemer samt 
med traditionelle navigationsmetoder.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Eftersom EU i princippet finansierer 
programmerne fuldt ud, bør det være 
gennemsigtigt, og EU bør gøres til ejer af 
alle materielle og immaterielle aktiver, som 
er skabt eller udviklet inden for rammerne 
af disse programmer. For fuldt ud at 
respektere alle grundlæggende rettigheder 
vedrørende ejendomsret bør der indgås de 
nødvendige aftaler med de nuværende 
ejere, navnlig vedrørende væsentlige dele 
af infrastrukturen og dennes sikkerhed. 
Med henblik på at fremme indførelsen af 
satellitnavigation på markedet, bør det 
sikres, at tredjemand kan opnå en optimal 
udnyttelse af bl.a. de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der fremkommer som 
følge af programmerne, og som tilhører 
EU, især på det samfundsøkonomiske 
område.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Det bør ligeledes bemærkes, at de 
budgetmidler, som er fastsat i nærværende 
forordning, ikke dækker virksomhed 
finansieret via programmet Horizon 2020, 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation, f.eks. udvikling af 
applikationer afledt af systemerne. Denne 
virksomhed vil gøre det muligt at optimere 
udnyttelsen af programtjenesterne, sikre et 
positivt afkast af EU's investeringer, når 
det gælder økonomiske og sociale 
fortjenester, og forbedre ekspertisen inden 
for satellitnavigationsteknologi hos 
europæiske virksomheder, især små og 
mellemstore virksomheder. Det er derfor 
af afgørende betydning at afsætte 
tilstrækkelige bevillinger under Horisont 
2020-programmet til udviklingen af 
markedsstyrede anvendelser, der 
muliggøres af Galileo- og Egnos-
systemerne, til såvel europæisk som 
international anvendelse.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Eftersom Kommissionen 
repræsenterer EU, der i princippet selv 
finansierer programmerne og ejer 
systemerne, bør Kommissionen gøres 
ansvarlig for programmernes 
gennemførelse og stå for den politiske 
kontrol. Kommissionen bør således 
forvalte de midler, som tildeles 
programmerne i henhold til denne 
forordning, og sikre, at samtlige 

(22) Eftersom Kommissionen 
repræsenterer EU, der i princippet selv 
finansierer programmerne og ejer 
systemerne, bør Kommissionen gøres 
ansvarlig for programmernes 
gennemførelse og stå for det overordnede 
tilsyn. Kommissionen bør således forvalte 
de midler, som tildeles programmerne i 
henhold til denne forordning, og sikre, at 
samtlige programaktiviteter gennemføres, 
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programaktiviteter gennemføres, og at der 
foretages en klar opgavefordeling, navnlig 
mellem Det Europæiske GNSS-agentur og 
Den Europæiske Rumorganisation. I denne 
forbindelse bør Kommissionen ud over de 
opgaver, der er forbundet med de generelle 
forpligtelser, og dens øvrige opgaver i 
henhold til denne forordning tildeles en 
række specifikke opgaver fra en ikke 
udtømmende liste. Med henblik på at 
optimere de berørte parters ressourcer og 
kompetencer bør Kommissionen kunne 
uddelegere en række opgaver ved hjælp af 
uddelegeringsaftaler i overensstemmelse 
med forordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002, navnlig artikel 54.

og at der foretages en klar opgavefordeling, 
navnlig mellem Det Europæiske GNSS-
agentur og Den Europæiske 
Rumorganisation med henblik på at undgå 
overlappende ansvar. I denne forbindelse 
bør Kommissionen ud over de opgaver, der 
er forbundet med de generelle forpligtelser, 
og dens øvrige opgaver i henhold til denne 
forordning tildeles en række specifikke 
opgaver fra en ikke udtømmende liste. Med 
henblik på at optimere de berørte parters 
ressourcer og kompetencer bør 
Kommissionen kunne uddelegere en række 
opgaver ved hjælp af uddelegeringsaftaler i 
overensstemmelse med forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002, navnlig artikel 54.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

ligeledes varetage opgaver, som 
Kommissionen kan tildele det ved hjælp af 
en eller flere uddelegeringsaftaler, som 
omfatter forskellige andre specifikke 
opgaver i forbindelse med programmerne, 
bl.a. opgaver i tilknytning til systemernes 
driftsfaser og udvikling og fremme af 
applikationer og tjenester på markedet for 
satellitnavigation. Det er derfor 
nødvendigt at sikre, at agenturet har de 
nødvendige menneskelige ressourcer med 
den nødvendige ekspertise til at varetage 
sin øgede kompetence i henhold til denne 
forordning. For at Kommissionen som 
repræsentant for EU kan udøve sine 
kontrolbeføjelser fuldt ud, bør disse 
uddelegeringsaftaler navnlig omfatte de 
generelle betingelser, der gælder for 
forvaltningen af de midler, som
administreres af Det Europæiske GNSS-
agentur.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Europa-Parlamentet og Rådet bør 
løbende holdes orienteret om 
gennemførelsen af programmerne. 
Derudover mødes Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen i Det 
Interinstitutionelle Galileopanel i 
overensstemmelse med den fælles 
erklæring om Det Interinstitutionelle 
Galileopanel af 9. juli 2008.

(35) Europa-Parlamentet og Rådet bør 
løbende holdes orienteret om 
gennemførelsen af programmerne, 
herunder om omkostninger og risici, 
indgåelse af internationale aftaler med 
tredjelande, forberedelse af 
satellitnavigationsmarkeder og 
forvaltningsordningernes effektivitet. Der 
skal særlig henvises til gennemførelsen af 
de to programmer i forbindelse med 
livskritiske tjenester (Safety of Life). 
Derudover mødes Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen i Det 
Interinstitutionelle Galileopanel i 
overensstemmelse med den fælles 
erklæring om Det Interinstitutionelle 
Galileopanel af 9. juli 2008. Panelet bør 
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fortsat fremme et tæt samarbejde mellem 
de tre institutioner med henblik på 
overvågning af gennemførelsen af 
programmerne. Kommissionen bør fortsat 
bidrage til forberedelsen af panelets 
møder og efter behov give detaljerede 
oplysninger efter anmodning fra 
institutionerne.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) at tilbyde en livskritisk tjeneste ("Safety 
of Life Service" - SoL), der er rettet mod 
brugere, for hvem sikkerhed er afgørende. 
Denne tjeneste, der ydes uden direkte 
brugerafgifter, opfylder desuden kravene 
om kontinuitet, tilgængelighed og 
nøjagtighed inden for visse sektorer og 
omfatter en integritetsfunktion, der gør det 
muligt at advare brugeren i tilfælde af fejl i 
systemet
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Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) at deltage i eftersøgnings- og 
redningstjenesten ("Search and Rescue 
Support Service" - SAR) i COSPAS-
SARSAT-systemet ved at opfange 
nødsignaler fra radiosendere og formidle 
meddelelser til disse.

(e) at deltage i eftersøgnings- og 
redningstjenesten ("Search and Rescue 
Support Service" - SAR) i COSPAS-
SARSAT-systemet ved at opfange og 
lokalisere nødsignaler fra radiosendere og 
formidle meddelelser til disse.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Denne forordning fastlægger 
bestemmelserne om etablering og drift af 
systemerne inden for rammerne af de 
europæiske programmer for satellitbaseret 
navigation på hele EU's territorium, 
navnlig bestemmelserne om EU's styring 
og finansielle bidrag.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

D. en driftsfase, der sikrer en vellykket 
gennemførelse af applikationerne. Det
omfatter forvaltning af infrastrukturen, 
vedligeholdelse, løbende videreudvikling 
og fornyelse og beskyttelse af systemet, 
certificerings- og 
standardiseringsaktiviteter i forbindelse 
med programmet, udvikling, levering og 
markedsføring af tjenester og alle andre 
aktiviteter, der er nødvendige for systemets 
og dets applikationers videre udvikling og 
for en vellykket gennemførelse af 
programmet. Målet er, at denne fase 
indledes gradvist mellem 2014 og 2015 
med leveringen af de første tjenester, og at 
alle tjenester er tilgængelige inden 2020.

Begrundelse

Herved lægges der vægt på udviklingen af anvendelsen, hvilket er det afgørende element i 
driftsfasen.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Systemer, net og tjenester fra 
programmerne Galileo og Egnos er så vidt 
muligt kompatible og interoperable med 
andre satellitnavigationssystemer samt med 
traditionelle navigationsmetoder.

2. Systemer, net og tjenester fra 
programmerne Galileo og Egnos er 
kompatible og interoperable med andre 
satellitnavigationssystemer samt med 
traditionelle navigationsmetoder.

Ændringsforslag 17
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bidrage til 
Galileoprogrammet med yderligere 
finansiering. Indtægterne fra disse bidrag 
udgør formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. I 
overensstemmelse med princippet om en 
gennemsigtig forvaltning meddeler 
Kommissionen udvalget, som er nævnt i 
artikel 35, stk. 1, i denne forordning enhver 
virkning, som anvendelsen af dette stykke 
har for Galileoprogrammet.

2. Medlemsstaterne kan bidrage til 
Galileoprogrammet med yderligere 
finansiering. Indtægterne fra disse bidrag 
udgør formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. I 
overensstemmelse med princippet om en 
gennemsigtig forvaltning meddeler 
Kommissionen Europa-Parlamentet, 
Rådet og udvalget, som er nævnt i artikel 
35, stk. 1, i denne forordning enhver 
virkning, som anvendelsen af dette stykke 
har for Galileoprogrammet.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bidrage til 
Egnosprogrammet med yderligere 
finansiering. Indtægterne fra disse bidrag 
udgør formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. I 
overensstemmelse med princippet om en 
gennemsigtig forvaltning meddeler 
Kommissionen udvalget, som er nævnt i 
artikel 35, stk. 1, i denne forordning enhver 
virkning, som anvendelsen af dette stykke 
har for Egnosprogrammet.

2. Medlemsstaterne kan bidrage til 
Egnosprogrammet med yderligere 
finansiering. Indtægterne fra disse bidrag 
udgør formålsbestemte indtægter i 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. I 
overensstemmelse med princippet om en 
gennemsigtig forvaltning meddeler 
Kommissionen Europa-Parlamentet, 
Rådet og udvalget, som er nævnt i artikel 
35, stk. 1, i denne forordning enhver 
virkning, som anvendelsen af dette stykke 
har for Egnosprogrammet.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overordnede principper for styringen af 
programmerne

udgår

Den offentlige styring af programmerne 
er baseret på en klar fordeling af 
opgaverne mellem de forskellige parter, 
navnlig mellem Kommissionen, Det 
Europæiske GNSS-agentur og Den 
Europæiske Rumorganisation.

Begrundelse

Disse bestemmelser er integreret i artikel 12 b (ny).

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Overordnede forvaltningsmæssige 

rammer for programmerne
De overordnede forvaltningsmæssige 
rammer for programmerne er som følger:
(a) De organer, der udfører opgaver i 
henhold til denne forordning, er ud over 
Kommissionen Det Europæiske GNSS-
agentur og Den Europæiske 
Rumorganisation.
B. Kommissionen har det overordnede 
ansvar for programmerne. Den forvalter 
de midler, som tildeles i henhold til denne 
forordning, fører tilsyn med alle 
programaktiviteters gennemførelse og 
udfører de specifikke opgaver, der 
henvises til i artikel 13 og de andre 
bestemmelser i denne forordning.
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(c) Det Europæiske GNSS-agentur 
varetager opgaverne i artikel 15 og er 
ansvarlig for gennemførelsen af disse. 
Den operationelle forvaltning af 
programmerne er baseret på 
uddelegeringsaftaler mellem 
Kommissionen og Det Europæiske GNSS-
agentur.
(d) Den Europæiske Rumorganisation 
anmodes på grundlag af hensigtsmæssige 
aftaler med Kommissionen og Det 
Europæiske GNSS-agentur om at udføre 
visse opgaver vedrørende design, 
udvikling og anskaffelse i forbindelse med 
gennemførelse og ibrugtagning af 
programmerne i henhold til artikel 16.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12b
Principper for styringen af programmerne
Den offentlige forvaltning af 
programmerne skal være baseret på 
følgende principper:
(a) En klar fordeling af opgaver mellem 
de forskellige involverede organer under 
Kommissionens overordnede ansvar
(b) Konstruktivt samarbejde mellem de i 
artikel 12 nævnte organer og 
medlemsstaterne
(c) Grundig kontrol af programmernes 
gennemførelse, inklusive nøje 
overholdelse af omkostnings- og tidsplan 
fra alle involverede organers side.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Disse bestemmelser er integreret i artikel 12 a (ny).

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Ud over det overordnede ansvar, der er 
omhandlet i artikel 12a, og de opgaver, der 
er omhandlet i de øvrige bestemmelser i 
denne forordning, udfører Kommissionen 
følgende specifikke opgaver:

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) den sikrer rettidig gennemførelse af 
programmerne med de afsatte bevillinger 
og i henhold til programmernes mål og 
tidsplanen, der er nævnt i artikel 1;
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at bestemme lokaliseringen og sikre 
driften af systemernes jordbaserede 
infrastruktur

(a) gennem en åben og gennemsigtig 
proces at bestemme lokaliseringen af 
systemernes jordbaserede infrastruktur og 
sikre driften af dem

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(ii) fremme og overvåge udvikling af og 
udbrede kendskab til applikationer og 
tjenester på markedet for satellitnavigation.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uddelegeringsaftalen fastlægger, i det 
omfang det er nødvendigt for udførelsen 
af de opgaver og den 
budgetgennemførelse, der er uddelegeret, 
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de almindelige vilkår for forvaltningen af 
de bevillinger, der tildeles Det Europæiske 
GNSS-Agentur, og navnlig de 
foranstaltninger, der skal gennemføres, 
den relevante finansiering, 
forvaltningsprocedurer, tilsyns- og 
kontrolforanstaltninger, foranstaltninger i 
tilfælde af mangelfuld 
kontraktgennemførelse med hensyn til 
omkostninger, tidsplan og effektivitet samt 
regler for ejendomsret til alle materielle 
og immaterielle aktiver.
Overvågnings- og 
kontrolforanstaltningerne omfatter 
navnlig et budgetoverslag, systematiske 
oplysninger til Kommissionen om udgifter 
og tidsplan, samt i tilfælde af afvigelser 
mellem de planlagte budgetter, udførelsen 
og tidsplanen, korrigerende indgreb, som 
skal sikre etablering af infrastrukturer 
inden for rammerne af de givne 
bevillinger.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Det Europæiske GNSS-agentur kan 
om nødvendigt indgå hensigtsmæssige 
aftaler med Den Europæiske 
Rumorganisation med henblik på at 
opfylde dets opgaver i henhold til denne 
forordning under programmernes 
driftsfase.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) undgå eventuelt misbrug af 
markedsdominans og langvarig
afhængighed af enkelte leverandører

(b) undgå eventuelt misbrug af 
markedsdominans og afhængighed af 
enkelte leverandører

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

med henblik på, hvor det er muligt, at 
finde to forskellige leverandører for at 
reducere afhængigheden af en enkelt 
leverandør og sikre bedre overordnet 
kontrol med programmerne, deres 
omkostninger og tidsplan, og denne 
metode bør, hvor det er muligt og 
relevant, anvendes som et specifikt 
udvælgelseskriterium for indkaldelsen af 
udbud. 

Begrundelse

Anvendelsen af to leverandører bør være klart angivet i indkaldelsen af udbud på tidspunktet 
for dens officielle offentliggørelse, så der sikres størst mulig gennemsigtighed over for alle 
interessenter og respondenter.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 nævnte mål skal tilstræbes 
systematisk af de ordregivende 
myndigheder i deres udbud og skal 
anvendes som udvælgelseskriterier.

Ændringsforslag 33



AD\908432DA.doc 21/25 PE483.662v02-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En kontrakt med betingede ordrer består 
af en fast ordre, der ledsages af en 
budgetmæssig forpligtelse og en eller flere 
betingede ordrer. I udbudsbetingelserne 
redegøres for de elementer, der gælder for 
kontrakter med betingede ordrer. Heri 
defineres navnlig kontraktens genstand, 
pris eller grundlag for beregning heraf og 
bestemmelser vedrørende præstation af 
tjenesteydelser for hver ordre.

2. En kontrakt med betingede ordrer består 
af en fast ordre, der ledsages af en 
budgetmæssig forpligtelse og et fast 
tilsagn om udførelse af bygge- og 
anlægsarbejder, der gælder for denne 
ordre, og en eller flere betingede 
budgetmæssige og 
gennemførelsesmæssige ordrer. I 
udbudsbetingelserne redegøres for de 
elementer, der gælder for kontrakter med 
betingede ordrer. Heri defineres navnlig 
kontraktens genstand, pris eller grundlag 
for beregning heraf og bestemmelser 
vedrørende præstation af tjenesteydelser 
for hver ordre.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når den ordregivende myndighed i 
forbindelse med en bestemt ordre 
konstaterer, at de aftalte bygge- og 
anlægsarbejder ikke er gennemført, kan 
den kræve erstatning og ophæve 
kontrakten.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den ordregivende myndighed kan 
anmode hver underleverandør om at give 
en del af kontrakten i underentreprise på 
forskellige niveauer til virksomheder, der 

udgår
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ikke tilhører den samme 
virksomhedsgruppe, som den selv tilhører. 
Dette minimum af underleverancer 
anføres i form af en værdiramme, der 
består af mindste og største procentdel. 
En sådan ramme skal stå i forhold til 
kontraktens genstand og værdi samt arten 
af den erhvervssektor, det drejer sig om, 
herunder konkurrenceniveauet og det 
erhvervsmæssige potentiale. 

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Til udførelsen af de tekniske opgaver, som 
er omhandlet i artikel 13, stk. 2, kan 
Kommissionen anmode om den 
nødvendige bistand, navnlig ekspertbistand 
fra de kompetente nationale myndigheder 
på rumfartsområdet, uafhængige eksperter 
og enheder, der er kompetent til at
formidle analyser og uvildig rådgivning om 
programmernes gennemførelse.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning. Når den hvert år 
fremlægger det foreløbige budgetforslag 
forelægger den samtidig en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af programmerne, 
inklusive oplysninger om omkostningerne 
til og risiciene i forbindelse med dem, om 
indgåelse af internationale aftaler med 
tredjelande, om forberedelse af 
satellitnavigationsmarkeder og om 
forvaltningsordningers effektivitet.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I vurderingen undersøges desuden 
mulighederne for forenkling, intern og 
ekstern sammenhæng, den fortsatte 
relevans af alle mål samt 
foranstaltningernes bidrag til EU's 
prioriterede mål om en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den skal 
også tage hensyn til resultatet af 
evalueringerne af de tidligere 
foranstaltningers virkninger på lang sigt.

I vurderingen undersøges desuden den 
teknologiske udvikling på dette område,
mulighederne for forenkling, intern og 
ekstern sammenhæng, den fortsatte 
relevans af alle mål samt 
foranstaltningernes bidrag til EU's 
prioriterede mål om en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den skal 
også tage hensyn til resultatet af 
evalueringerne af de tidligere 
foranstaltningers virkninger på lang sigt.



PE483.662v02-00 24/25 AD\908432DA.doc

DA

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 5 og 14, i en periode på 
fem år fra den 1. januar 2014.
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelserne forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.



AD\908432DA.doc 25/25 PE483.662v02-00

DA

PROCEDURE

Titel Etablering og drift af de europæiske satellitbaserede 
navigationssystemer

Referencer COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD)

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE
15.12.2011

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN
15.12.2011

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Jacqueline Foster
19.12.2011

Behandling i udvalg 30.5.2012 9.7.2012

Dato for vedtagelse 10.7.2012

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

38
1
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, 
Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, 
Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, 
Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim 
Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Georgios 
Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, 
Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert 
Pirker, Dominique Riquet, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-
Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, 
Laurence J.A.J. Stassen, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, 
Peter van Dalen, Artur Zasada

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Spyros Danellis, Isabelle Durant


