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BEKNOPTE MOTIVERING

I. Voorstel van de Commissie

In dit voorstel voor een verordening inzake de invoering en exploitatie van de Europese 
satellietnavigatiesystemen wordt de bestuursregeling voor de programma's Galileo en Egnos 
(European Geostationary Navigation Overlay Service) en de financiering daarvan voor de 
periode 2014-2020 vastgesteld.

Het Galileo-programma beoogt de eerste specifiek voor civiele doeleinden ontworpen 
mondiale infrastructuur voor navigatie en plaatsbepaling per satelliet in te voeren en te 
exploiteren. Het omvat een reeds voltooide definitiefase, een ontwikkelings- en 
valideringsfase, die in 2013 zal worden voltooid, een stationeringsfase, die in 2008 van start is 
gegaan en die naar verwachting in 2020 zal worden voltooid, en een exploitatiefase, waarmee 
vanaf 2014/2015 geleidelijk een begin wordt gemaakt, zodat het complete systeem uiterlijk in 
2020 volledig operationeel is.

Het Egnos-progamma heeft tot doel de kwaliteit van de signalen van bestaande wereldwijde 
satellietnavigatiesystemen te verbeteren. 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.

II. Algemeen standpunt van de rapporteur

Uw rapporteur is ingenomen met het Commissievoorstel voor een nieuwe verordening, die 
enerzijds tot doel heeft te voorzien in de behoeften van de programma's tijdens de looptijd van 
het volgende meerjarig financieel kader, met name voor wat betreft het publiek beheer en een 
gezond financieel beheer, en anderzijds een nieuwe bekrachtiging betekent van het feit dat de 
EU de systemen uiterlijk in 2020 wil voltooien en operationeel wil hebben.

Benadrukt moet worden dat alle burgers van de Unie baat zullen hebben bij het brede scala 
aan diensten dat Egnos en Galileo zullen bieden. Momenteel moeten gebruikers van 
satellietnavigatie in Europa het nog stellen met satellietsignalen die afkomstig zijn van 
systemen die niet door de EU worden gecontroleerd en die niet in de eerste plaats ontworpen 
zijn om Europese doeleinden te dienen. Vooral in dichtbevolkte stedelijke gebieden zijn deze 
systemen soms onvoldoende beschikbaar. Bovendien bieden zij de Europese eindgebruikers 
niet altijd voldoende waarborgen voor kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.

Verwacht wordt dat de opbouw en stationering van de Europese satellietnavigatiesystemen 
ook rechtstreekse voordelen zullen opleveren voor honderden bedrijven overal in de EU, 
waaronder een groeiend aantal kmo's, en voor duizenden banen voor hoogopgeleide 
werknemers zullen zorgen. De systemen zijn ook buitengewoon belangrijk voor de 
uitbreiding van de Europese kennis op het gebied van satellietnavigatie en voor het behoud 
van expertise op het gebied van ruimtevaartbeleid in heel Europa. Een bijkomend voordeel is 
dat de proliferatie van met radionavigatie per satelliet samenhangende toepassingen een 
unieke groeikans biedt voor het bedrijfsleven en de industrie in Europa.
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De doelstellingen van dit wetgevingsvoorstel genieten brede steun en daarom stelt uw 
rapporteur slechts een klein aantal amendementen voor die in het algemeen tot doel hebben de 
bepalingen inzake het publiek beheer en gezond financieel beheer van de programma's aan te 
scherpen en te verduidelijken en het belang ervan voor de vervoerssector te benadrukken.

i) Publiek beheer van de programma's
Een goed publiek beheer van de programma's Galileo en Egnos vereist enerzijds een strikte 
scheiding van de taken, met name tussen de Commissie, het Europees GNSS-Agentschap en 
het Europees Ruimteagentschap, en anderzijds de geleidelijke aanpassing van het beheer aan 
de operationele vereisten van de systemen. De Commissie wil de exploitatie van de 
programma's voor de periode 2014-2020 aan het Europees GNSS-Agentschap toewijzen. Om 
het Agentschap in staat te stellen zijn capaciteit op te bouwen, moet ervoor worden gezorgd 
dat het over meer geschikt personeel kan beschikken om het grotere takenpakket waarmee het 
bij deze verordening wordt belast, aan te kunnen. Benadrukt moet worden dat de aanstaande 
verhuizing van het hoofdkwartier van het Agentschap geen negatieve gevolgen moet hebben 
voor het personeelsbestand en het expertiseniveau.

ii) Belang van de programma's voor de vervoerssector
De Europese satellietnavigatiesystemen zijn infrastructuurvoorzieningen die zijn opgezet als 
trans-Europese netwerken waarvan het gebruik de nationale grenzen van de lidstaten ver 
overschrijdt. Verwacht wordt dat de programma's een aanzienlijk aantal voordelen zullen 
opleveren voor de vervoerssector, zoals:

a) Wegvervoer

- beter wegenbeheer en vermindering van verkeerscongestie
- snellere reactie bij noodsituaties in het wegverkeer
- makkelijker toezicht op het transport van gevaarlijke goederen
- hulpmiddel voor weggebruikers bij het plannen van hun reis dankzij nauwkeurigere 
verkeersinformatie
- verbetering van de tolheffing en de elektronische inning van retributies
- vermindering van reistijden en brandstofverbruik

b) Spoorvervoer

- automatisering van trajectcontrole
- bijdrage aan operationele verbeteringen, zoals trajectverbetering en algemene 
veiligheidsvereisten
- minder vertragingen en lagere exploitatiekosten, en tegelijkertijd vergroting van de 
trajectcapaciteit
- nauwkeurige informatie voor reizigers over de aankomst van treinen

c) Vervoer over zee en binnenwateren

- beter verkeersbeheer, vooral in havens of op corridors met druk verkeer
- verbetering van de veiligheid op zee
- verbetering van het volgen van schepen en van reddingsoperaties
- nauwkeurigere informatie over olielekken
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d) Luchtvervoer

- meer en makkelijker gebruik van kleine en perifere luchthavens door de civiele luchtvaart
- een belangrijke rol in de ontwikkeling van het beleid voor een gemeenschappelijk Europees 
luchtruim en SESAR
- verbetering van het verkeersbeheer en de veiligheid op luchthavens.

iii) Financiering
De Commissie raamt de bijdrage van de Unie voor het tijdvak 2014-2020 op 7 897 miljoen 
euro. De bijdrage heeft hoofdzakelijk betrekking op namelijk de voltooiing van de 
stationerings- en exploitatiefase van het Galileo-programma en de exploitatie van het 
Egnos-systeem. Om de kostenoverschrijdingen en vertragingen waaronder de voortgang van 
de programma's de afgelopen jaren te lijden heeft gehad verder te voorkomen, moet het 
publiek beheer worden versterkt en moet gezorgd worden voor een goed financieel beheer van 
de programma's.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De programma's Galileo en Egnos 
zijn bijzonder belangrijk voor 
toepassingen op vervoergebied, met 
inbegrip van intelligente vervoersystemen. 
In de sector wegvervoer zijn zij van 
cruciaal belang voor de verbetering van 
de verkeersveiligheid en het 
verkeersbeheer, voor het verminderen van 
congestie, reistijden en brandstofverbruik 
en voor de controle op dierenvervoer. In 
het spoorwegvervoer kunnen zij 
automatisering van trajectbewaking 
mogelijk maken, voor meer veiligheid, 
minder vertragingen en lagere 
exploitatiekosten zorgen en de passagiers 
van nauwkeuriger informatie voorzien. 
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Bij de zeescheepvaart en de binnenvaart 
kunnen zij leiden tot verbetering van de 
veiligheid en van de 
afhandelingscapaciteit van havens, het 
volgen van containervloten mogelijk 
maken en nauwkeurigere informatie 
verstrekken in noodsituaties. In het 
luchtvervoer zetten zij aan tot en bieden 
zij mogelijkheden voor gebruikmaking 
van kleine en perifere luchthavens door 
de burgerluchtvaart en spelen zij een 
belangrijke rol bij de ontwikkeling van het 
beleid voor een gemeenschappelijk 
Europees luchtruim. In de 
ruimtevaartsector kunnen zij de navigatie 
nauwkeuriger maken bij het bepalen van 
de baan van lanceerraketten. Gezien de 
groeiende vraag naar een efficiënt, 
geïntegreerd Europees vervoersnetwerk, 
moet er absoluut voor worden gezorgd dat 
de ontwikkeling van vervoerstoepassingen 
die door Galileo en Egnos mogelijk 
worden gemaakt, wordt voortgezet. Zo 
kunnen de burgers van de Unie van de 
door die systemen geboden voordelen 
profiteren en wordt ervoor gezorgd dat zij 
vertrouwen houden in de programma's.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Gezien het toenemende gebruik dat op 
allerlei gebieden van satellietnavigatie 
wordt gemaakt, kan een onderbreking van 
de dienstlevering in moderne 
samenlevingen voor ernstige schade 
zorgen. Bovendien zijn de 
satellietnavigatiesystemen vanwege hun 
strategische dimensie gevoelige 
infrastructuren, die met name kwetsbaar 
zijn voor gebruik met kwaadaardige 
bedoelingen. De bovengenoemde aspecten 
kunnen gevolgen hebben voor de 
veiligheid van de Unie en haar lidstaten. 

(8) Gezien het toenemende gebruik dat op 
allerlei gebieden van satellietnavigatie 
wordt gemaakt, kan een onderbreking van 
de dienstlevering in moderne 
samenlevingen voor ernstige schade zorgen 
en tot verliezen voor veel ondernemingen 
leiden. Bovendien zijn de 
satellietnavigatiesystemen vanwege hun 
strategische dimensie gevoelige 
infrastructuren, die met name kwetsbaar 
zijn voor gebruik met kwaadaardige 
bedoelingen. De bovengenoemde aspecten 
kunnen gevolgen hebben voor de 



AD\908432NL.doc 7/27 PE483.662v02-00

NL

Daarom moet bij het ontwerp, de installatie 
en de exploitatie van de uit de programma's 
Galileo en Egnos voortvloeiende 
infrastructuren rekening worden gehouden 
met de beveiligingsvereisten.

veiligheid van de Unie en haar lidstaten. 
Daarom moet bij het ontwerp, de installatie 
en de exploitatie van de uit de programma's 
Galileo en Egnos voortvloeiende 
infrastructuren rekening worden gehouden 
met de beveiligingsvereisten.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het geografisch bereik van het 
Egnos-systeem moet geleidelijk worden 
uitgebreid tot het gehele grondgebied van 
de Unie en, voor zover dat technisch en 
financieel en gezien de internationale 
overeenkomsten mogelijk is, tot 
buurregio's van de Unie, met name het 
grondgebied van derde landen die onder 
het beleid voor een gemeenschappelijk 
Europees luchtruim vallen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor een optimale 
benutting van de aangeboden diensten, 
moeten de systemen, netwerken en 
diensten die resulteren uit de programma's 
Galileo en Egnos compatibel en 
interoperabel met elkaar en, voor zover 
mogelijk, met andere 
satellietnavigatiesystemen en met 
conventionele radionavigatiemiddelen zijn.

(11) Om te zorgen voor een optimale 
benutting van de aangeboden diensten, 
moeten de systemen, netwerken en 
diensten die resulteren uit de programma's 
Galileo en Egnos compatibel en 
interoperabel met elkaar en met andere 
satellietnavigatiesystemen en met 
conventionele radionavigatiemiddelen zijn.

Amendement 5



PE483.662v02-00 8/27 AD\908432NL.doc

NL

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 
voortvloeien uit de programma's en aan de 
Unie toebehoren, in het bijzonder op 
sociaaleconomisch gebied.

(12) Aangezien de Unie in beginsel de 
volledige financiering van de programma's 
op zich neemt, moet deze transparant zijn 
en 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 voortvloeien uit de programma's en aan 
de Unie toebehoren, in het bijzonder op 
sociaaleconomisch gebied.

Amendement 6

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 

(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 
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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.

een goed sociaaleconomisch rendement op 
de investeringen van de Unie te zorgen en 
de knowhow van het Europese 
bedrijfsleven, en met name het midden- en 
kleinbedrijf, op het gebied van 
satellietnavigatietechnologie te vergroten.
Daarom is het van essentieel belang dat er 
in het kader van het Horizon 2020-
programma voldoende middelen worden 
uitgetrokken voor de ontwikkeling van 
marktgedreven toepassingen die door de 
systemen Galileo en Egnos mogelijk 
worden gemaakt, zowel voor Europees als 
voor internationaal gebruik.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Aangezien zij de Unie, die in beginsel 
de gehele financiering van de programma's 
op zich neemt en eigenaar van de systemen 
is, vertegenwoordigt, moet de Commissie 
de verantwoordelijkheid voor het verloop 
van de programma's en het b toezicht op 
zich nemen. Zij moet de bij deze
verordening aan de programma's 
toegewezen middelen beheren en zorg 
dragen voor de uitvoering van alle 
activiteiten van de programma's en voor 
een duidelijke verdeling van de taken, met 
name tussen het Europees GNSS-
Agentschap en het Europees 
Ruimteagentschap. Hiertoe moeten aan de 
Commissie, naast de taken die verband 
houden met deze algemene 
verantwoordelijkheden en de overige taken 
die zij uit hoofde van deze verordening 
toegewezen krijgt, ook bepaalde specifieke 
taken worden toegewezen, waarvan een 
niet-uitputtende opsomming wordt 
gegeven. Om de middelen en competenties 
van de verschillende belanghebbenden te 
optimaliseren, moet de Commissie 

(22) Aangezien zij de Unie, die in beginsel 
de gehele financiering van de programma's 
op zich neemt en eigenaar van de systemen 
is, vertegenwoordigt, moet de Commissie 
de verantwoordelijkheid voor het verloop 
van de programma's en het algemene
toezicht op zich nemen. Zij moet de bij 
deze verordening aan de programma's 
toegewezen middelen beheren en zorg 
dragen voor de uitvoering van alle 
activiteiten van de programma's en voor 
een duidelijke verdeling van de taken, met
name tussen het Europees GNSS-
Agentschap en het Europees 
Ruimteagentschap, teneinde overlapping 
van bevoegdheden te voorkomen. Hiertoe 
moeten aan de Commissie, naast de taken 
die verband houden met deze algemene 
verantwoordelijkheden en de overige taken 
die zij uit hoofde van deze verordening 
toegewezen krijgt, ook bepaalde specifieke 
taken worden toegewezen, waarvan een 
niet-uitputtende opsomming wordt 
gegeven. Om de middelen en competenties 
van de verschillende belanghebbenden te 
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bepaalde taken kunnen delegeren door 
middel van delegatieovereenkomsten, 
overeenkomstig Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002, en met name 
artikel 54.

optimaliseren, moet de Commissie 
bepaalde taken kunnen delegeren door 
middel van delegatieovereenkomsten, 
overeenkomstig Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002, en met name 
artikel 54.

Amendement 8

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 Raad 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 

(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 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 
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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 
voorwaarden voor het beheer van de aan 
het Europees GNSS-Agentschap 
toevertrouwde middelen omvatten.

taken in verband met de programma's, 
waaronder taken in verband met de 
exploitatiefasen van de systemen en het 
ontwikkelen en promoten van toepassingen 
en diensten op de satellietnavigatiemarkt. 
Daarom moet ervoor worden gezorgd dat 
het Agentschap over de nodige personele 
middelen met de vereiste expertise 
beschikt om het grotere takenpakket 
waarmee het bij deze verordening wordt 
belast, te kunnen uitvoeren. 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.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Het is noodzakelijk dat het Europees 
Parlement en de Raad regelmatig op de 
hoogte worden gehouden van de uitvoering 
van de programma's. Bovendien zullen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie bijeenkomen in het 
interinstitutioneel panel voor Galileo, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
verklaring van het interinstitutioneel panel 
voor Galileo van 9 juli 2008.

(35) Het Europees Parlement en de Raad 
moeten regelmatig op de hoogte worden 
gehouden van de uitvoering van de 
programma's, met inbegrip van de kosten 
en risico's ervan, de sluiting van 
internationale overeenkomsten met derde 
landen, de voorbereiding van 
satellietnavigatiemarkten en de 
doeltreffendheid van bestuursregelingen. 
Er dient met name te worden verwezen 
naar de tenuitvoerlegging van de twee 
programma's ten aanzien van de "dienst 
beveiliging van levens". Bovendien zullen 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie bijeenkomen in het 
interinstitutioneel panel voor Galileo, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
verklaring van het interinstitutioneel panel 
voor Galileo van 9 juli 2008. Het panel 
moet nauwe samenwerking tussen de drie 
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instellingen blijven faciliteren met het oog 
op het toezicht op de uitvoering van de 
programma's. De Commissie moet blijven 
bijdragen aan de voorbereiding van de 
vergaderingen van het panel en in 
voorkomend geval op verzoek van de 
instellingen gedetailleerde informatie 
verstrekken.

Amendement 10

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 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 en de interoperabiliteit daarvan.

Amendement 11

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

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, zonder heffingen voor de 
rechtstreekse gebruiker, beantwoordt 
eveneens aan de continuïteits-, 
beschikbaarheids- en 
nauwkeurigheidsbehoeften van bepaalde 
sectoren en omvat een integriteitsfunctie 
waarmee de gebruiker wordt 
gewaarschuwd wanneer het systeem slecht 
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functioneert;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) deelnemen aan de opsporings- en 
reddingsdienst (de zogenaamde "Search 
and Rescue Support Service" of SAR) van 
het Cospas-Sarsat-systeem door het 
detecteren van door bakens uitgezonden 
noodsignalen en het ernaar terugzenden 
van boodschappen.

(e) deelnemen aan de opsporings- en 
reddingsdienst (de zogenaamde "Search 
and Rescue Support Service" of SAR) van 
het Cospas-Sarsat-systeem door het 
detecteren en lokaliseren van door bakens 
uitgezonden noodsignalen en het ernaar 
terugzenden van boodschappen.

Amendement 13

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) aanbieden van een "dienst beveiliging 
van levens" (SoL) ten behoeve van 
gebruikers voor wie veiligheid essentieel 
is; deze dienst, zonder heffingen voor de 
rechtstreekse gebruiker, beantwoordt met 
name 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.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de regels 
vastgesteld voor de invoering en de 

Bij deze verordening worden de regels 
vastgesteld voor de invoering en de 
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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.

exploitatie van de systemen in het kader 
van de Europese programma's voor 
satellietnavigatie op het gehele 
grondgebied van de EU, met name wat 
betreft de governance en de financiële 
bijdrage van de Unie.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – 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, waarin wordt 
gezorgd voor een succesvolle start van de 
toepassingen. Deze fase 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 ontwikkeling, de
levering en de commercialisering van de 
diensten, en alle andere activiteiten die 
nodig zijn voor de ontwikkeling van het 
systeem en zijn toepassingen 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, en dat alle diensten uiterlijk 
2020 beschikbaar zijn.

Motivering

Legt de nadruk op de ontwikkeling van toepassingen, wat in de exploitatiefase het cruciale 
onderdeel is.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De systemen, netwerken en diensten die 
resulteren uit de programma's Galileo en 
Egnos zijn, voor zover mogelijk,
compatibel en interoperabel met andere 
satellietnavigatiesystemen en met 
conventionele radionavigatiemiddelen.

2. De systemen, netwerken en diensten die 
resulteren uit de programma's Galileo en 
Egnos zijn compatibel en interoperabel met 
andere satellietnavigatiesystemen en met 
conventionele radionavigatiemiddelen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering verschaffen voor het Galileo-
programma. De ontvangsten die 
voortvloeien uit deze bijdragen worden 
gezien als bestemmingsontvangsten als 
bedoeld in artikel 18, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002.
Overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer stelt de Commissie het 
in artikel 35, lid 1, van deze verordening 
bedoelde comité op de hoogte van ieder 
effect op het Galileo-programma ingevolge 
de toepassing van dit lid.

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering verschaffen voor het Galileo-
programma. De ontvangsten die 
voortvloeien uit deze bijdragen worden 
gezien als bestemmingsontvangsten als 
bedoeld in artikel 18, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002.
Overeenkomstig het beginsel van 
transparant beheer stelt de Commissie het 
Europees Parlement, de Raad en het in 
artikel 35, lid 1, van deze verordening 
bedoelde comité op de hoogte van ieder 
effect op het Galileo-programma ingevolge 
de toepassing van dit lid.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering verschaffen voor het Egnos-
programma. De ontvangsten die 
voortvloeien uit deze bijdragen worden 
gezien als bestemmingsontvangsten als 
bedoeld in artikel 18, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002. 
Overeenkomstig het beginsel van 

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering verschaffen voor het Egnos-
programma. De ontvangsten die 
voortvloeien uit deze bijdragen worden 
gezien als bestemmingsontvangsten als 
bedoeld in artikel 18, lid 2, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002. 
Overeenkomstig het beginsel van 
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transparant beheer stelt de Commissie het 
in artikel 35, lid 1, bedoelde comité op de 
hoogte van ieder effect op het Egnos-
programma ingevolge de toepassing van dit 
lid.

transparant beheer stelt de Commissie het 
Europees Parlement, de Raad en het in 
artikel 35, lid 1, van deze verordening 
bedoelde comité op de hoogte van ieder 
effect op het Egnos-programma ingevolge 
de toepassing van dit lid.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het algemene kader voor de governance 
van de programma’s

Schrappen

Het publieke beheer van de programma's 
stoelt op het beginsel van een strikte 
taakverdeling tussen de verschillende 
betrokken entiteiten, met name tussen de 
Commissie, het Europees GNSS-
Agentschap en het Europees 
Ruimteagentschap.

Motivering

Deze bepalingen zijn opgenomen in het nieuwe artikel 12 ter.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Algemeen kader voor het beheer van de 

programma's
Het algemene kader voor het beheer van 
de programma's is als volgt:
a) de entiteiten die naast de Commissie 
taken vervullen in het kader van deze 
verordening zijn met name het Europees 
GNSS-Agentschap en het Europees 
Ruimteagentschap;
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b) de Commissie draagt de algemene 
verantwoordelijkheid voor de 
programma's. Zij beheert de bij deze 
verordening toegewezen middelen, houdt 
toezicht op de uitvoering van alle 
activiteiten van de programma's en 
vervult de in artikel 13 en de overige 
bepalingen van deze verordening 
genoemde specifieke taken;
c) het Europees GNSS-Agentschap 
vervult de in artikel 15 genoemde taken en 
legt verantwoording af over de uitvoering 
ervan. Het operationeel beheer van de 
programma's steunt op 
delegatieovereenkomsten tussen de 
Commissie en het Europees GNSS-
Agentschap;
d) het Europees Ruimteagentschap wordt 
door middel van passende 
overeenkomsten met de Commissie en het 
Europees GNSS-Agentschap belast met de 
uitvoering van bepaalde taken in verband 
met ontwerp en ontwikkeling en met het 
plaatsen van opdrachten in de context van 
de uitvoering en exploitatie van de 
programma's overeenkomstig artikel 16.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Beginselen van het programmabeheer

Het publiek beheer van de programma's 
stoelt op de volgende beginselen:
a) strikte taakverdeling tussen de 
verschillende betrokken entiteiten, onder 
de algemene verantwoordelijkheid van de 
Commissie;
b) constructieve samenwerking tussen de 
in artikel 12 bis bedoelde entiteiten en de 
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lidstaten;
c) grondige controle op de uitvoering van 
de programma's, met strikte inachtneming 
van kosten en tijdschema's door alle 
betrokken entiteiten.

Amendement 22

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.

Schrappen

Motivering

Deze bepalingen zijn opgenomen in het nieuwe artikel 12 bis.

Amendement 23

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 
verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 
12 bis en in de overige bepalingen van 
deze verordening vermelde taken, verricht
de Commissie de volgende specifieke 
taken:
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 13– lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) zij zorgt ervoor dat de programma's 
op tijd worden uitgevoerd, binnen de 
grenzen van de toegewezen middelen en 
overeenkomstig de 
programmadoelstellingen en het 
tijdschema als bedoeld in artikel 1;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de locaties van de grondinfrastructuur te 
bepalen en de goede werking ervan te 
waarborgen;

a) via een open en transparant proces de
locatie van de grondinfrastructuur te 
bepalen en de exploitatie ervan te 
waarborgen;

Amendement 26

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) in het kader van de exploitatie van de 
systemen draagt het bij tot de ontwikkeling 
en marketing van de systemen, met 
inbegrip van de nodige marktanalyse;
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Amendement 27

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.

ii) het promoten van en het toezien op de 
ontwikkeling van toepassingen en diensten 
op de satellietnavigatiemarkt en het 
vergroten van de bekendheid ervan;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In de delegatieovereenkomst 
worden, voor zover nodig voor de 
gedelegeerde taken en 
begrotingsuitvoering, de algemene 
voorwaarden neergelegd voor het beheer 
van de aan het Europees GNSS-
Agentschap toevertrouwde middelen en 
met name de uit te voeren acties, de 
desbetreffende financiering, de 
beheersprocedures, de toezicht- en 
controlemaatregelen, de maatregelen die 
van toepassing zijn bij een gebrekkige 
uitvoering van contracten voor wat betreft 
de kosten, het tijdschema en de resultaten, 
en de eigendomsregeling voor alle 
materiële en immateriële activa.
De toezicht- en controlemaatregelen 
omvatten met name een voorlopige 
kostenraming, systematische informatie 
voor de Commissie over de kosten en het 
tijdschema en, indien er een verschil is 
ten opzichte van de voorziene 
begrotingen, de resultaten en het 
geplande tijdschema, corrigerende 
maatregelen om te waarborgen dat de 
infrastructuren binnen de grenzen van de 
begrotingstoewijzingen worden 
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gerealiseerd.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Het Europees GNSS-Agentschap 
kan, indien noodzakelijk, passende 
overeenkomsten sluiten met het Europees 
Ruimteagentschap met het oog op de 
uitvoering van de respectieve taken 
waarmee zij krachtens deze verordening 
zijn belast voor de exploitatiefase van de 
programma's.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vermijden van mogelijk misbruik van 
dominantie en misbruik van langdurige
afhankelijkheid van één leverancier;

b) vermijden van mogelijk misbruik van 
dominantie en misbruik van de 
afhankelijkheid van één leverancier;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) in voorkomend geval goederen uit 
twee bronnen betrekken, teneinde de 
afhankelijkheid van één leverancier te 
verminderen en een betere globale greep 
op de programma's, de kosten en het 
tijdschema te waarborgen, een methode 
die, waar mogelijk en relevant, als 
specifiek selectiecriterium in de 
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aanbesteding dient te worden vermeld. 

Motivering

Als voor twee leveranciers wordt gekozen, moet dit bij de officiële publicatie van de 
aanbesteding duidelijk worden vermeld, zodat een maximale transparantie voor alle 
belanghebbenden en inschrijvers gegarandeerd is.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende autoriteiten streven bij 
hun aanbestedingen stelselmatig de in lid 
1 bedoelde doelen na en gebruiken deze 
als selectiecriteria.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De opdracht met voorwaardelijke 
tranches omvat een vaste tranche, die 
gepaard gaat met een 
begrotingsvastlegging, en een of meer 
voorwaardelijke tranches. In de 
aanbestedingsstukken worden de 
elementen vermeld die specifiek zijn voor 
opdrachten met voorwaardelijke tranches. 
Met name worden het voorwerp, de prijs of 
de wijze waarop deze wordt vastgesteld en 
de regelingen voor de levering van de 
goederen of diensten voor elke tranche in 
de stukken gedefinieerd.

2. De opdracht met voorwaardelijke 
tranches omvat een vaste tranche, die 
gepaard gaat met een 
begrotingsvastlegging en een vaste 
verbintenis inzake de uitvoering van de 
voor deze tranche gegunde werken en 
diensten, en een of meer voorwaardelijke 
begrotings- en uitvoeringstranches. In de 
aanbestedingsstukken worden de 
elementen vermeld die specifiek zijn voor 
opdrachten met voorwaardelijke tranches. 
Met name worden het voorwerp, de prijs of 
de wijze waarop deze wordt vastgesteld en 
de regelingen voor de levering van de 
goederen of diensten voor elke tranche in 
de stukken gedefinieerd.

Amendement 34
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de aanbestedende dienst met 
betrekking tot een bepaalde tranche 
vaststelt dat de voor die tranche 
overeengekomen werken en diensten niet 
zijn gerealiseerd, kan hij 
schadevergoeding eisen en het contract 
beëindigen.

Amendement 35

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. 

Schrappen

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 37

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 
bijstand, met name door deskundigen van 
de op het gebied van ruimtevaart bevoegde 
nationale instanties, door onafhankelijke 
deskundigen en door entiteiten die 
competent zijn om onpartijdige analyses en 
adviezen over het verloop van de 
programma's te verstrekken.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

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. 
Tegelijk met het jaarlijkse voorontwerp 
van begroting dient zij bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de uitvoering van de programma's met 
onder meer informatie over de kosten en 
risico's ervan, de sluiting van 
internationale overeenkomsten met derde 
landen, de voorbereiding van 
satellietnavigatiemarkten en de 
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doeltreffendheid van bestuursregelingen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts wordt bij de evaluatie onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden voor 
vereenvoudiging, de interne en externe
samenhang, de relevantie van de 
doelstellingen en de mate waarin de 
maatregelen bijdragen tot de prioriteiten 
van de Unie op het gebied van slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Bij de 
evaluatie wordt rekening gehouden met de 
resultaten van evaluaties van de gevolgen 
op lange termijn van eerdere maatregelen.

Voorts wordt bij de evaluatie onderzoek 
gedaan naar de technologische 
ontwikkelingen op dit gebied, de 
mogelijkheden voor vereenvoudiging, de 
interne en externe samenhang, de 
relevantie van de doelstellingen en de mate 
waarin de maatregelen bijdragen tot de 
prioriteiten van de Unie op het gebied van 
slimme, duurzame en inclusieve groei. Bij 
de evaluatie wordt rekening gehouden met 
de resultaten van evaluaties van de 
gevolgen op lange termijn van eerdere
maatregelen.

Amendement 40

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 en 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn van 
vijf jaar met ingang van 1 januari 2014. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van vijf jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van elke termijn tegen deze 
verlenging verzet.
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