
AD\908432SV.doc PE483.622v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för transport och turism

2011/0392(COD)

12.7.2012

YTTRANDE
från utskottet för transport och turism

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om uppbyggnad 
och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

Föredragande: Jacqueline Foster



PE483.622v02-00 2/25 AD\908432SV.doc

SV

PA_Legam



AD\908432SV.doc 3/25 PE483.622v02-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

I. Kommissionens förslag

Det aktuella förslaget till förordning om uppbyggnad och drift av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen fastställer styrningen av programmen Galileo och Egnos 
(European Geostationary Navigation Overlay Service) och finansieringen av dem för perioden 
2014–2020.

Syftet med Galileoprogrammet är att upprätta och driva den första globala infrastrukturen för 
satellitnavigering och satellitpositionering särskilt utformad för civila ändamål. Programmet 
omfattar en utformningsfas som är avslutad, en utvecklings- och valideringsfas som torde 
avslutas under 2013, en installationsfas som inleddes 2008 och torde avslutas 2020 samt en 
driftsfas som torde inledas successivt 2014/2015 och leda till ett fullständigt operativt system 
2020.

Egnosprogrammets syfte är att förbättra kvaliteten på signalerna från befintliga globala 
system för satellitnavigering. Egnos befinner sig i en driftsfas sedan dess öppna tjänst 
förklarades operativ i oktober 2009 och tjänsten för skydd av människoliv förklarades 
operativ i mars 2011.

II. Föredragandens allmänna ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till ny en förordning som ska täcka 
programmens behov under nästa fleråriga budgetram, särskilt i fråga om styrning och sund 
ekonomisk förvaltning, och förnya EU:s åtagande om att färdigställa och ta systemen i drift 
senast 2020. 

Det bör understrykas att allmänheten i hela EU kommer att gynnas av den mängd olika 
tjänster som erbjuds av Egnos och Galileo. I dag måste användare av satellitnavigering i 
Europa använda satellitsignaler från system som inte kontrolleras av EU och inte främst är 
avsedda att tjäna de europeiska intressena. De här systemen kan också ha allvarliga 
tillgänglighetsbrister, särskilt i tättbebyggda områden. De ger dessutom inte alltid 
slutanvändarna någon tillfredsställande garanti för tjänstens kvalitet, precision eller 
kontinuitet.

Det bör också noteras att konstruktionen och installationen av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen förväntas ge direkta vinster till hundratals företag runtom i 
Europa, däribland ett växande antal små och medelstora företag, och skapa tusentals 
högkvalificerade arbetstillfällen. Systemen är också särskilt viktiga för att utöka det 
europeiska kunnandet inom satellitnavigeringsteknik och upprätthålla den rymdpolitiska 
expertisen inom Europa. I nästa led utgör de många olika tillämpningar som har samband med 
satellitnavigering ett unikt expansionstillfälle för det europeiska näringslivet.

Med tanke på det omfattande stödet för syftena i detta lagstiftningsförslag föreslår 
föredraganden ett begränsat antal ändringar med den breda målsättningen att förbättra och 
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förtydliga de bestämmelser som rör styrning och sund ekonomisk förvaltning av programmen 
och understryker deras betydelse för transportsektorn.

i) Offentlig styrning av programmen
En god offentlig styrning av Galileo- och Egnosprogrammen kräver dels en tydlig uppdelning 
mellan ansvarsområdena, särskilt mellan kommissionen, Europeiska byrån för GNSS och 
Europeiska rymdorganisationen, dels att styrningen successivt anpassas till behov till följd av 
systemens drift. Kommissionen vill ge Europeiska byrån för GNSS uppgiften att driva 
programmen under perioden 2014–2020. För att byrån ska kunna bygga upp sin kapacitet är 
det viktigt att se till att den har lämpliga personalresurser för att utföra sina utökade 
befogenheter enligt denna förordning. Det bör betonas att den kommande flytten av byråns 
huvudkontor inte får påverka dess personalstyrka och expertisnivå på ett negativt sätt.

ii) Programmens betydelse för transportsektorn
De europeiska satellitnavigeringsprogrammen är infrastruktur som byggts upp inom de 
transeuropeiska näten, vars bruk sträcker sig långt utöver medlemsstaternas gränser. 
Programmen väntas få en avsevärd mängd fördelar för transportsektorn, bland annat för
a) Vägtransporter

– förbättra vägförvaltning och minskade trafikstockningar 
– förbättra reaktionstiderna vid nödsituationer i trafiken
– underlätta övervakningen av transporter av farligt gods
– hjälpa förarna med deras körplaner genom att ge mer exakt trafikinformation 
– förbättra uppbörd av vägtullar och elektroniska avgifter 
– förkorta körtiderna och sänka bränsleförbrukningen

b) Järnvägstransporter

– möjliggöra automatiserad spårövervakning  
– bidra till uppgraderingar av driften, t.ex. förbättrade spår och allmänna säkerhetskrav
– minska förseningar och driftskostnader, samtidigt som spårkapaciteten ökas 
– förse passagerarna med mer precis information om tågens ankomsttider

c) Sjöfart och inre vattenvägar

– bättre trafikledning, särskilt i högtrafikerade hamnar och farvatten
– förbättra sjösäkerheten
– förbättra fartygsövervakning och räddningsinsatser 
– ge precis information om var ett oljeutsläpp inträffar

d) Flygtransporter 

– förbättra och underlätta civilflygets användning av små och avsides belägna flygplatser
– spela en viktig roll i utvecklingen av politiken för ett enhetligt europeiskt luftrum och Sesar
– bättre flygledning och driftsäkerhet på flygplatserna
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iii) Finansiering
Unionens bidrag under perioden 2014–2020 beräknas enligt kommissionen uppgå till 
7 897 miljoner euro. Detta täcker i huvudsak installationen och driftsfasen för 
Galileoprogrammet och driften av Egnossystemet. För att undvika de kostnadsöverskridningar 
och förseningar som programmen drabbats av på senare år måste den offentliga styrningen 
och den sunda ekonomiska förvaltningen av programmen förbättras.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Programmen Galileo och Egnos är 
särskilt viktiga för transporttillämpningar, 
däribland i intelligenta transportsystem. 
Inom vägtransportsektorn är de viktiga 
för att förbättra trafiksäkerheten och 
trafikledningen, för att minska 
trafikstockningar, körtider och 
bränsleförbrukning samt för att övervaka 
djurtransporter. Inom 
järnvägstransporten kan de möjliggöra 
automatisering av spårövervakning, 
förbättra säkerheten, minska förseningar 
och sänka driftkostnader samt erbjuda 
passagerarna mer exakt information. 
Inom sektorerna för sjöfart och transport 
på inre vattenvägar kan de öka 
sjösäkerheten, förbättra kapaciteten i 
hamnarna, möjliggöra spårning av 
containerflottor och ge exakta 
positionsangivelser vid nödsituationer. 
Inom flygtransportsektorn uppmuntrar de 
till och möjliggör civilflygets användning 
av små och avsides belägna flygplatser, 
och de spelar en viktig roll i utvecklingen 
av politiken för ett enhetligt europeiskt 
luftrum. På rymdområdet möjliggör de 
ökad precision vid navigering av 
bärraketers kurs. Mot bakgrund av den 
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ökade efterfrågan på ett effektivt och 
integrerat europeiskt transportnätverk är 
det viktigt att se till att de 
transporttillämpningar som möjliggörs 
genom Galileos och Egnos system 
fortsätter att utvecklas. Det gör att 
unionens medborgare kan dra nytta av 
systemens fördelar och att allmänhetens 
förtroende för programmen säkras och 
upprätthålls.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med tanke på den tilltagande 
användningen av satellitnavigering på 
många områden kan avbrott i tjänsterna 
medföra skada som blir omfattande i 
dagens samhälle. Dessutom utgör 
satellitnavigeringssystem på grund av sin 
strategiska betydelse infrastruktur som är 
särskilt känslig för missbruk. De 
övervägandena kan påverka unionens och 
medlemsstaternas säkerhet. 
Säkerhetskraven bör därför beaktas vid 
konstruktionen, installationen och driften 
av den infrastruktur som har sitt ursprung i 
Galileo- och Egnosprogrammen.

(8) Med tanke på den tilltagande 
användningen av satellitnavigering på
många områden kan avbrott i tjänsterna 
medföra skada som blir omfattande i 
dagens samhälle och leda till förluster för 
många ekonomiska aktörer. Dessutom 
utgör satellitnavigeringssystem på grund av 
sin strategiska betydelse infrastruktur som 
är särskilt känslig för missbruk. De 
övervägandena kan påverka unionens och 
medlemsstaternas säkerhet. 
Säkerhetskraven bör därför beaktas vid 
konstruktionen, installationen och driften 
av den infrastruktur som har sitt ursprung i 
Galileo- och Egnosprogrammen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Egnossystemets geografiska 
utbredning måste successivt utvidgas till 
att omfatta hela unionens territorium och, 
med förbehåll för tekniska och finansiella 
begränsningar och internationella avtal, 
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till unionens grannregioner, särskilt till 
de tredjeländers territorier som omfattas 
av politiken för ett enhetligt europeiskt 
luftrum.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att tjänsterna ska utnyttjas på bästa 
sätt bör system, nät och tjänster med 
ursprung i Galileo- och Egnosprogrammen 
ha samverkansförmåga och 
driftskompatibilitet sinsemellan och i 
möjligaste mån även med andra system för 
satellitnavigering och med traditionella 
navigationshjälpmedel.

(11) För att tjänsterna ska utnyttjas på bästa 
sätt bör system, nät och tjänster med 
ursprung i Galileo- och Egnosprogrammen 
ha samverkansförmåga och 
driftskompatibilitet sinsemellan och med 
andra system för satellitnavigering och 
med traditionella navigationshjälpmedel.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Eftersom programmen i princip är 
fullständigt finansierade genom unionens 
budget bör det föreskrivas att unionen är 
ägare till all egendom och innehavare av 
alla immateriella tillgångar som skapas 
eller utvecklas inom programmen. För att 
de grundläggande rättigheterna ska 
respekteras bör nödvändiga 
överenskommelser träffas med befintliga 
ägare och rättshavare, särskilt för 
väsentliga delar av infrastrukturen och dess 
säkerhet. För att underlätta spridningen av 
satellitnavigering på marknaderna bör det 
särskilt säkerställas att tredje man på bästa 
sätt kan utnyttja immateriella tillgångar 
som utvecklas inom programmen och 
innehas av unionen, särskilt i 

(12) Eftersom programmen i princip är 
fullständigt finansierade genom unionens 
budget bör den vara transparent och det 
bör föreskrivas att unionen är ägare till all 
egendom och innehavare av alla 
immateriella tillgångar som skapas eller 
utvecklas inom programmen. För att de 
grundläggande rättigheterna ska 
respekteras bör nödvändiga 
överenskommelser träffas med befintliga 
ägare och rättshavare, särskilt för 
väsentliga delar av infrastrukturen och dess 
säkerhet. För att underlätta spridningen av 
satellitnavigering på marknaderna bör det 
särskilt säkerställas att tredje man på bästa 
sätt kan utnyttja immateriella tillgångar 
som utvecklas inom programmen och 
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samhällsekonomiskt hänseende. innehas av unionen, särskilt i 
samhällsekonomiskt hänseende.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det bör också påpekas att de 
budgetmedel som nämns i denna 
förordning inte täcker verksamhet som 
finansieras genom programmet 
Horisont 2020, ramprogrammet för 
forskning och innovation, t.ex. utveckling 
av tillämpningar med anknytning till 
systemet. Den verksamheten kommer att 
göra det möjligt att optimera utnyttjandet 
av programmens tjänster, trygga en god 
avkastning på unionens investeringar både 
ekonomiskt och i form av samhällsnytta 
samt öka kunnandet om 
satellitnavigeringstekniken hos företagen i 
unionen.

(18) Det bör också påpekas att de 
budgetmedel som nämns i denna 
förordning inte täcker verksamhet som 
finansieras genom programmet 
Horisont 2020, ramprogrammet för 
forskning och innovation, t.ex. utveckling 
av tillämpningar med anknytning till 
systemet. Den verksamheten kommer att 
göra det möjligt att optimera utnyttjandet 
av programmens tjänster, trygga en god 
avkastning på unionens investeringar både 
ekonomiskt och i form av samhällsnytta 
samt öka kunnandet om 
satellitnavigeringstekniken hos europeiska 
företag, särskilt små och medelstora 
företag. Det är därför viktigt att 
tillräckliga resurser anslås under 
Horisont 2020-programmet till 
utvecklingen av marknadsdrivna 
tillämpningar som möjliggörs av 
Galileosystemet och Egnossystemet, både 
för europeisk och internationell 
användning.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör i sin egenskap av 
företrädare för unionen, som i princip 
ensam finansierar programmen och äger 
systemen, svara för genomförandet av 
programmen och den politiska

(22) Kommissionen bör i sin egenskap av 
företrädare för unionen, som i princip 
ensam finansierar programmen och äger 
systemen, svara för genomförandet av 
programmen och den övergripande 
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övervakningen av dem. Kommissionen bör 
därför förvalta de medel som anslagits till 
programmen enligt denna förordning, 
övervaka genomförandet av all verksamhet 
inom programmen och sörja för en tydlig 
ansvarsfördelning i förhållande till bl.a. 
Europeiska byrån för GNSS och 
Europeiska rymdorganisationen. Därför 
bör kommissionen förutom de uppgifter 
som rör dessa allmänna ansvarsområden 
och andra uppgifter som följer av denna 
förordning även anförtros vissa särskilda 
ansvarsområden som anges på ett icke 
uttömmande sätt. Kommissionen bör kunna 
delegera vissa uppgifter genom 
delegeringsavtal enligt förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002, särskilt artikel 54 i 
den förordningen, för att optimera 
resursanvändningen och på bästa sätt
utnyttja de involverade parternas 
kompetens.

övervakningen av dem. Kommissionen bör 
därför förvalta de medel som anslagits till 
programmen enligt denna förordning, 
övervaka genomförandet av all verksamhet 
inom programmen och sörja för en tydlig 
ansvarsfördelning i förhållande till bl.a. 
Europeiska byrån för GNSS och 
Europeiska rymdorganisationen, i syfte att 
undvika överlappningar av ansvar. Därför 
bör kommissionen förutom de uppgifter 
som rör dessa allmänna ansvarsområden 
och andra uppgifter som följer av denna 
förordning även anförtros vissa särskilda 
ansvarsområden som anges på ett icke 
uttömmande sätt. Kommissionen bör kunna 
delegera vissa uppgifter genom 
delegeringsavtal enligt förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002, särskilt artikel 54 i 
den förordningen, för att optimera 
resursanvändningen och på bästa sätt 
utnyttja de involverade parternas 
kompetens.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Europeiska byrån för GNSS inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 912/2010 av den 
22 september 2010 om inrättande av 
Europeiska byrån för GNSS och om 
upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer 
för förvaltningen av de europeiska 
programmen för satellitbaserad 
radionavigering och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 683/2008 för att 
uppfylla Galileo- och Egnosprogrammens 
mål och utföra vissa uppgifter inom ramen 
för programmen. Byrån är ett unionsorgan 
som i egenskap av ett sådant organ som 
avses i artikel 185 i förordning (EG, 

(23) Europeiska byrån för GNSS inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 912/2010 av den 
22 september 2010 om inrättande av 
Europeiska byrån för GNSS och om 
upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer 
för förvaltningen av de europeiska 
programmen för satellitbaserad 
radionavigering och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 683/2008 för att 
uppfylla Galileo- och Egnosprogrammens 
mål och utföra vissa uppgifter inom ramen 
för programmen. Byrån är ett unionsorgan 
som i egenskap av ett sådant organ som 
avses i artikel 185 i förordning (EG, 
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Euratom) nr 1605/2002 måste iaktta de 
skyldigheter som gäller för unionens organ. 
Byrån bör ges vissa uppgifter med 
anknytning till programmens säkerhet, till 
den offentliga reglerade tjänsten om den 
utses till myndighet för det samt till 
marknadsföring av systemen. Byrån bör 
även utföra sådana uppgifter som 
kommissionen kan anförtro den enligt 
delegeringsavtal om olika särskilda 
uppgifter i samband med programmen, 
inbegripet uppgifter knutna till drift av 
systemen och främjande på marknaden av 
satellitnavigeringstillämpningar och 
tjänster. För att kommissionen i egenskap 
av unionens företrädare ska kunna utöva 
sina kontrollbefogenheter utan 
inskränkningar, bör delegeringsavtalen 
särskilt omfatta allmänna villkor för 
förvaltning av de medel som anförtros 
Europeiska byrån för GNSS.

Euratom) nr 1605/2002 måste iaktta de 
skyldigheter som gäller för unionens organ. 
Byrån bör ges vissa uppgifter med 
anknytning till programmens säkerhet, till 
den offentliga reglerade tjänsten om den 
utses till myndighet för det samt till 
marknadsföring av systemen. Byrån bör 
även utföra sådana uppgifter som 
kommissionen kan anförtro den enligt 
delegeringsavtal om olika särskilda 
uppgifter i samband med programmen, 
inbegripet uppgifter knutna till drift av 
systemen och utveckling och främjande på 
marknaden av 
satellitnavigeringstillämpningar och 
tjänster. Det är därför viktigt att se till att 
byrån har de personalresurser som den 
behöver, med den expertis som krävs för 
att utföra sina utökade befogenheter 
enligt denna förordning. För att 
kommissionen i egenskap av unionens 
företrädare ska kunna utöva sina 
kontrollbefogenheter utan inskränkningar, 
bör delegeringsavtalen särskilt omfatta 
allmänna villkor för förvaltning av de 
medel som anförtros Europeiska byrån för 
GNSS.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Europaparlamentet och rådet bör 
regelbundet underrättas om genomförandet 
av programmen. Dessutom bör 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen sammanträda i den 
interinstitutionella panelen för Galileo i 
enlighet med det gemensamma uttalandet 
av den 9 juli 2008 om den 
interinstitutionella panelen för Galileo.

(35) Europaparlamentet och rådet bör 
regelbundet underrättas om genomförandet 
av programmen, däribland om kostnader 
och risker, internationella avtal som ingås 
med tredjeländer, förberedelsen av 
satellitnavigeringsmarknader och 
förvaltningsarrangemangens effektivitet. 
En särskild hänvisning bör göras till 
genomförandet av de två programmen son 
rör tjänsten för skydd av människoliv 
(Safety of Life Service eller SoL).
Dessutom bör Europaparlamentet, rådet 
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och kommissionen sammanträda i den 
interinstitutionella panelen för Galileo i 
enlighet med det gemensamma uttalandet 
av den 9 juli 2008 om den 
interinstitutionella panelen för Galileo.
Panelen bör fortsätta att underlätta ett 
nära samarbete mellan de tre 
institutionerna i syfte att övervaka 
genomförandet av programmen. 
Kommissionen bör fortsätta att bidra till 
förberedandet av panelens möten och vid 
behov lämna utförlig information på 
institutionernas begäran. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Galileo- och Egnosprogrammen omfattar 
alla åtgärder som krävs för utformning, 
utveckling, validering, uppbyggnad, drift, 
förnyelse och förbättring av de två 
europeiska satellitnavigeringssystemen, 
nämligen Egnossystemet och det system 
som upprättas enligt Galileoprogrammet, 
samt för tryggande av deras säkerhet.

1. Galileo- och Egnosprogrammen omfattar 
alla åtgärder som krävs för utformning, 
utveckling, validering, uppbyggnad, drift, 
förnyelse och förbättring av de två 
europeiska satellitnavigeringssystemen, 
nämligen Egnossystemet och det system 
som upprättas enligt Galileoprogrammet, 
samt för tryggande av deras säkerhet och 
driftskompatibilitet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En tjänst för skydd av människoliv 
(Safety of Life Service eller SoL), som 
riktar sig till användare för vilka säkerhet 
är avgörande, och som också uppfyller 
kraven inom vissa sektorer på kontinuitet, 
tillgänglighet och noggrannhet och 
omfattar en integritetsfunktion som varnar 

b) En tjänst för skydd av människoliv 
(Safety of Life Service eller SoL), som 
tillhandahålls utan direkta 
användaravgifter och som riktar sig till
användare för vilka säkerhet är avgörande, 
och som också uppfyller kraven inom vissa 
sektorer på kontinuitet, tillgänglighet och 
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användaren vid systemfel. noggrannhet och omfattar en 
integritetsfunktion som varnar användaren 
vid systemfel.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Deltagande i Cospas-Sarsat-systemets 
sök- och räddningstjänst (Search and 
Rescue Support Service eller SAR), vilket 
innebär att nödsignaler från radiosändare 
kan fångas upp och meddelanden sändas 
till dessa sändare.

e) Deltagande i Cospas-Sarsat-systemets 
sök- och räddningstjänst (Search and 
Rescue Support Service eller SAR) som 
innebär att nödsignaler från radiosändare 
kan fångas upp och lokaliseras och 
meddelanden sändas till dessa sändare.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En tjänst för skydd av människoliv 
(Safety of Life Service eller SoL), som 
riktar sig till användare för vilka 
säkerheten är avgörande, och som också 
uppfyller kraven inom vissa sektorer på 
kontinuitet, tillgänglighet och noggrannhet 
och omfattar en integritetsfunktion som 
möjliggör varning till användaren vid 
störningar i systemet inom 
täckningsområdet.

c) En tjänst för skydd av människoliv 
(Safety of Life Service eller SoL), som 
tillhandahålls utan direkta 
användaravgifter och som riktar sig till
användare för vilka säkerhet är avgörande, 
och som också uppfyller kraven inom vissa 
sektorer på kontinuitet, tillgänglighet och 
noggrannhet och omfattar en 
integritetsfunktion som varnar användaren 
vid störningar i systemet inom 
täckningsområdet.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs I denna förordning fastställs 
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bestämmelserna för uppbyggnad och drift 
av systemen enligt de europeiska 
satellitnavigeringsprogrammen, särskilt när 
det gäller styrning och unionens 
ekonomiska stöd.

bestämmelserna för uppbyggnad och drift 
av systemen enligt de europeiska 
satellitnavigeringsprogrammen över hela 
EU:s territorium, särskilt när det gäller 
styrning och unionens ekonomiska stöd.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En driftsfas, som omfattar förvaltningen 
av infrastrukturen samt underhåll, löpande 
förbättring, förnyelse och skydd av 
systemet, liksom certifiering och 
standardiseringsverksamhet med 
anknytning till programmet, leverans och 
marknadsföring av tjänsterna och all annan 
verksamhet som krävs för utvecklingen av 
systemet och ett framgångsrikt 
genomförande av programmet, med målet 
att denna fas ska inledas successivt 2014 
och 2015 då de första tjänsterna 
tillhandahålls.

d) En driftsfas, där en framgångsrik 
installation av tillämpningar säkerställs.
Den kommer att omfatta förvaltningen av 
infrastrukturen samt underhåll, löpande 
förbättring, förnyelse och skydd av 
systemet, liksom certifiering och 
standardiseringsverksamhet med 
anknytning till programmet, utveckling,
leverans och marknadsföring av tjänsterna 
och all annan verksamhet som krävs för 
utvecklingen av systemet och dess 
tillämpningar, och ett framgångsrikt 
genomförande av programmet, med målet 
att denna fas ska inledas successivt 2014 
och 2015 då de första tjänsterna 
tillhandahålls, och att samtliga tjänster ska 
bli tillgängliga senast 2020.

Motivering

Betonar utvecklingen av tillämpningen, som är den centrala delen av driftsfasen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systemen, näten och tjänsterna med 
ursprung i Galileo- och Egnosprogrammen 
ska i möjligaste mån ha 
samverkansförmåga och 

2. Systemen, näten och tjänsterna med 
ursprung i Galileo- och Egnosprogrammen 
ska ha samverkansförmåga och 
driftskompatibilitet med andra 
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driftskompatibilitet med andra 
satellitnavigeringssystem och 
konventionella navigationshjälpmedel.

satellitnavigeringssystem och 
konventionella navigationshjälpmedel.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillskjuta 
kompletterande medel till 
Galileoprogrammet. Inkomster från dessa 
tillskott ska utgöra inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. I enlighet med principen om 
öppen förvaltning ska kommissionen 
underrätta den kommitté som avses i 
artikel 35.1 i denna förordning om alla 
konsekvenser som tillämpningen av denna 
punkt kan få för Galileoprogrammet.

2. Medlemsstaterna får tillskjuta 
kompletterande medel till 
Galileoprogrammet. Inkomster från dessa 
tillskott ska utgöra inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. I enlighet med principen om 
öppen förvaltning ska kommissionen 
underrätta Europaparlamentet, rådet och 
den kommitté som avses i artikel 35.1 i 
denna förordning om alla konsekvenser 
som tillämpningen av denna punkt kan få 
för Galileoprogrammet.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillskjuta 
kompletterande medel till 
Egnosprogrammet. Inkomster från dessa 
tillskott ska utgöra inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. I enlighet med principen om 
öppen förvaltning ska kommissionen 
underrätta den kommitté som avses i 
artikel 35.1 i denna förordning om alla 
konsekvenser som tillämpningen av denna 
punkt kan få för Egnosprogrammet.

2. Medlemsstaterna får tillskjuta 
kompletterande medel till 
Egnosprogrammet. Inkomster från dessa 
tillskott ska utgöra inkomster avsatta för 
särskilda ändamål i enlighet med 
artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. I enlighet med principen om 
öppen förvaltning ska kommissionen 
underrätta Europaparlamentet, rådet och 
den kommitté som avses i artikel 35.1 i 
denna förordning om alla konsekvenser 
som tillämpningen av denna punkt kan få 
för Egnosprogrammet.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna villkor för styrningen av 
programmen

utgår

Den offentliga styrningen av programmen 
ska bygga på principen om tydlig 
ansvarsfördelning mellan de involverade 
parterna, särskilt kommissionen, 
Europeiska byrån för GNSS och 
Europeiska rymdorganisationen.

Motivering

Dessa bestämmelser har tagits med i artikel 12b (ny).

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Allmänna ramar för styrningen av 

programmen
De allmänna ramarna för styrningen av 
programmen ska vara följande:
a) De organ som utför uppgifter i enlighet 
med denna förordning ska, utöver 
kommissionen, i huvudsak vara 
Europeiska byrån för GNSS och 
Europeiska rymdorganisationen.
b) Kommissionen ska ha det övergripande 
ansvaret för programmen. Den ska 
förvalta de medel som anslagits enligt 
denna förordning, övervaka 
genomförandet av all verksamhet inom 
programmen, och utföra de specifika 
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uppgifter som avses i artikel 13 och andra 
bestämmelser i denna förordning. 
c) Europeiska byrån för GNSS ska 
säkerställa de uppgifter som avses i 
artikel 15 och ansvara för att de 
genomförs. Driften av programmen ska 
bygga på delegeringsavtal mellan 
kommissionen och Europeiska byrån för 
GNSS.
d) Europeiska rymdorganisationen ska 
genom lämpliga överenskommelser med 
kommissionen och Europeiska byrån för 
GNSS uppmanas att verkställa vissa 
uppgifter knutna till utformning, 
utveckling och upphandling i samband 
med uppbyggnaden och driften av 
programmen i enlighet med artikel 16.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12b
Principer för styrning av programmen

Styrningen av programmen ska bygga på 
följande principer:
a) En tydlig ansvarsfördelning mellan de 
involverade parterna, under
kommissionens övergripande ansvar.
b) Ett konstruktivt samarbete mellan de 
organ som avses i artikel 12a och 
medlemsstaterna.
c) En noggrann kontroll av 
genomförandet av programmen, som 
inbegriper att alla involverade organ strikt 
respekterar kostnaderna och tidsplanen.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ansvarar för 
programmens genomförande. 
Kommissionen ska förvalta de medel som 
den tilldelats enligt denna förordning och 
övervaka genomförandet av all 
verksamhet inom programmen.

utgår

Motivering

Denna bestämmelse har tagits med i artikel 12a (ny).

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, förutom de 
allmänna uppgifter som anges i punkt 1
och de uppgifter som avses i andra 
bestämmelser i denna förordning, utföra 
följande särskilda uppgifter inom ramen 
för denna förordning:

2. Kommissionen ska, förutom att ha det 
övergripande ansvar som anges i 
artikel 12a och de uppgifter som avses i 
andra bestämmelser i denna förordning, 
utföra följande särskilda uppgifter:

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Se till att programmen genomförs i 
tid, inom ramen för de resurser som 
anslagits dem och i enlighet med de mål 
och den tidsplan som avses i artikel 1.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bestämma lokaliseringen och sköta 
driften av systemens markinfrastruktur,

a) bestämma, genom en öppen och 
transparent process, lokaliseringen av
systemens markinfrastruktur och 
säkerställa driften av dem,

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den ska vid driften av systemen bidra 
till marknadsföring av tjänsterna, bland 
annat genom marknadsanalyser om så 
krävs.

c) Den ska vid driften av systemen bidra 
till utveckling och marknadsföring av 
tjänsterna, bland annat genom 
marknadsanalyser om så krävs.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Främjande av tillämpningar och tjänster 
på marknaden för satellitnavigering.

ii) Att främja och övervaka utvecklingen
och öka medvetenheten om tillämpningar 
och tjänster på marknaden för 
satellitnavigering.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I den mån det är nödvändigt för de 
delegerade uppgifterna och 
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budgetgenomförandet ska de allmänna 
villkoren för förvaltningen av de medel 
som anförtros Europeiska byrån för 
GNSS fastställas i delegeringsavtalet, 
särskilt de åtgärder som ska genomföras, 
därtill hörande finansiering, 
förvaltningsförfaranden, övervaknings-
och inspektionsåtgärder, åtgärder som ska 
tillämpas om avtal inte genomförs på 
tillfredsställande sätt i fråga om 
kostnader, tidsplaner och fullgörande 
samt bestämmelser om rättigheter till alla 
materiella och immateriella tillgångar.
I övervaknings- och 
inspektionsåtgärderna ska det särskilt 
ingå en provisorisk plan för 
budgetberäkningar, systematisk 
information till kommissionen om 
kostnaderna och tidsplanen och i 
händelse av skillnader mellan planerad 
budget, fullgörande och tidsplan 
korrigeringar som ska garantera att 
infrastrukturen byggs upp inom ramen 
för anslagna medel.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Europeiska byrån för GNSS får vid 
behov ingå lämpliga överenskommelser 
med Europeiska rymdorganisationen i 
syfte att utföra deras respektive uppgifter 
enligt denna förordning för programmens 
driftsfas.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Undvikande av eventuellt missbruk av 
en dominerande ställning och långvarigt
beroende av en enda leverantör.

b) Undvikande av eventuellt missbruk av 
en dominerande ställning och beroende av 
en enda leverantör.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Närhelst så är lämpligt, leverans från 
två leverantörer, för att minska beroendet 
av en enda leverantör och säkerställa 
bättre övergripande kontroll över 
programmen, deras kostnader och 
tidsplaner; en metod som, när så är 
lämpligt och relevant, bör fastställas som 
ett specifikt urvalskriterium vid 
anbudsinfordran.

Motivering

Leverans från två leverantörer bör specifikt anges i anbudsinfordran i samband med att den 
offentliggörs för att säkerställa största möjliga transparens gentemot alla aktörer och dem 
som svarar på anbudsinfordran.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De mål som avses i punkt 1 ska 
systematiskt fullföljas av de 
upphandlande myndigheterna i deras 
upphandlingar och användas som ett 
urvalskriterium.

Ändringsförslag 33



AD\908432SV.doc 21/25 PE483.622v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Villkorade flerfasavtal omfattar en fast 
fas, som motsvaras av ett budgetåtagande, 
samt en eller flera villkorade faser. 
I upphandlingshandlingarna ska det anges 
vilka element som ingår i det villkorade 
flerfasavtalet. Särskilt ska föremål, pris 
eller former för fastställande av pris samt 
former för utförande av prestationerna i 
varje fas anges.

(2) Villkorade flerfasavtal omfattar en fast 
fas, som motsvaras av ett budgetåtagande 
och ett beslutsamt åtagande om att utföra 
de arbeten och tjänster som man ingått 
avtal om för denna fas, samt en eller flera 
villkorade budget- och utförandefaser. 
I upphandlingshandlingarna ska det anges 
vilka element som ingår i det villkorade 
flerfasavtalet. Särskilt ska föremål, pris 
eller former för fastställande av pris samt 
former för utförande av prestationerna i 
varje fas anges.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en upphandlande myndighet 
under en viss fas konstaterar att de 
arbeten och tjänster som man kommit 
överens om för den fasen inte har 
genomförts får den kräva skadestånd och 
avsluta avtalet.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den upphandlande myndigheten får 
ålägga varje anbudsgivare att lägga ut en 
del av upphandlingen på olika nivåer till 
företag som inte tillhör anbudsgivarens 
grupp av företag. Denna minimiandel av 
underentreprenad ska uttryckas i form av 
ett intervall med en minsta och en största 

utgår
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andel. Intervallet ska stå i proportion till 
upphandlingens föremål och värde och 
den berörda verksamhetssektorns art, 
särskilt vad gäller konkurrenssituationen 
och konstaterad industripotential.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om uppdragstagaren i sitt anbud 
anger att han inte har för avsikt att lägga 
ut någon del av avtalet på 
underentreprenad eller på små och 
medelstora företag eller nya företag, eller 
har för avsikt att lägga ut en del som 
understiger den minsta andel som avses i 
punkt 1, ska han meddela den 
upphandlande myndigheten skälen till 
detta. Den upphandlande myndigheten 
ska delge kommissionen denna 
information.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För utförandet av sådana uppgifter av 
teknisk karaktär som avses i artikel 13.2 får 
kommissionen anlita nödvändigt bistånd, 
särskilt av experter från nationella 
rymdorgan, oberoende experter samt 
organisationer som kan tillhandahålla 
opartiska analyser och yttranden om 
programmens genomförande.

För utförandet av sådana uppgifter av 
teknisk karaktär som avses i artikel 13.2 får 
kommissionen anlita nödvändigt bistånd, 
särskilt av experter från nationella 
rymdorgan, oberoende experter samt 
organisationer som har kompetens att
tillhandahålla opartiska analyser och 
yttranden om programmens genomförande.
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 32 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ansvara för 
genomförandet av denna förordning. 
Kommissionen ska varje år, i samband 
med presentationen av det preliminära 
budgetförslaget, lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av programmen.

Kommissionen ska ansvara för 
genomförandet av denna förordning. 
Kommissionen ska, i samband med 
presentationen av det preliminära 
budgetförslaget, samtidigt lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av programmen, 
däribland information om deras 
kostnader och risker, ingående av 
internationella avtal med tredje länder, 
förberedelse av 
satellitnavigeringsmarknaderna och 
styrningens effektivitet.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utvärderingen ska man även granska 
möjligheter till förenkling, intern och 
extern överensstämmelse med annan 
verksamhet, målens relevans och 
åtgärdernas bidrag till unionens 
prioriteringar i fråga om smart, hållbar 
tillväxt för alla. Hänsyn ska tas till resultat 
av utvärderingar av tidigare åtgärders 
långsiktiga följdverkningar.

Vid utvärderingen ska man även granska 
den tekniska utvecklingen på detta 
område, möjligheter till förenkling, intern 
och extern överensstämmelse med annan 
verksamhet, målens relevans och 
åtgärdernas bidrag till unionens 
prioriteringar i fråga om smart, hållbar 
tillväxt för alla. Hänsyn ska tas till resultat 
av utvärderingar av tidigare åtgärders 
långsiktiga följdverkningar.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rätten att anta de akter som nämns i 2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
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artiklarna 5 och 14 delegeras till 
kommissionen tills vidare från och med 
den 1 januari 2014.

som avses i artiklarna 5 och 14 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med den 1 januari 2014.
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast 
nio månader före utgången av perioden 
av fem år. Delegeringen av befogenhet 
ska genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.
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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

Slutomröstning: närvarande 
suppleant(er)
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