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KORTFATTAD MOTIVERING 

De europeiska satellitnavigeringsprogram som upprättats genom Galileo- och 

Egnosprogrammen hör till Europeiska unionens flaggskeppsinitiativ. De förvaltas av unionen 

och syftet med dem är att garantera strategiskt oberoende och autonomi, både för unionen och 

medlemsstaterna, särskilt inom området global navigering och positionsbestämning.  

Att Europa i dag är beroende av Förenta Staternas GPS-system har varit ett av de 

grundläggande argumenten för Galileoprojektet sedan starten. I fredstider och under normala 

förhållanden är detta beroende mindre problematiskt, men i kris- och nödsituationer är det 

mycket viktigt att säkerhetspersonal och annan personal kan använda ett pålitligt system 

under europeiskt styre, vilket ger ett ökat mervärde för unionens och medlemsstaternas 

krishantering. 

Galileoprogrammet omfattar politiska, driftsrelaterade, industriella och tekniska aspekter samt 

säkerhets- och försvarsmöjligheter. Galileosystemet har väsentliga säkerhetssyften och 

säkerhetsfördelar, framför allt för positionsbestämning och navigering, sök- och 

räddningstjänst (Search and Rescue Support Service eller SAR) samt uppdrag och insatser 

inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Föredraganden anser att 

sistnämnda område bör tas upp på ett mer ingående sätt i kommissionens förslag och att 

denna kapacitets dubbla användningsområde är något som bör tas under övervägande.  

Galileoprogrammet kommer enligt beräkningar att kosta omkring 20 miljarder euro totalt, 

varav en stor del redan har använts. Föredraganden råder därför unionen och medlemsstaterna 

att utnyttja systemets fulla potential. Användningen av systemets säkerhetspotential bör vara 

frivillig för medlemsstaterna, som bör bestämma huruvida de vill använda sig av denna aspekt 

av systemet eller inte. Vissa medlemsstater kanske väljer att inte göra det, men många har 

redan signalerat att de är intresserade. Lagstiftaren bör därför ha ansvar för att vägleda dem 

och ge dem möjlighet att göra detta. När det gäller unionen och dess program anser dock 

föredraganden att ett fullt utnyttjande av Galileos kapacitet och potential bör vara 

obligatoriskt. Föredraganden vill att insyn ska gälla i denna fråga eftersom de europeiska 

satellitnavigeringssystemen uppenbart kommer att användas av europeiska säkerhetsstyrkor, 

inklusive militären. 

Galileosystemet bör kontrolleras genom civil förvaltning. Föredraganden anser dock att det 

vore lämpligt att stärka de civil-militära synergieffekterna och förbättra samordningen mellan 

de olika programmen. Frågan kvarstår hur systemen bör utnyttjas på bästa sätt för att 

garantera oberoende i kris- och nödsituationer. Här är det viktigt att framhålla erfarenheterna 

och lärdomarna från t.ex. Libyenkonflikten för framtida satellitnavigeringssystem. Delad 

förvaltning och kontroll kommer att ge betydande vinster. I ljuset av detta bör man överväga 

möjligheten att koppla samman satellitnavigeringssystemen på expertnivå med 

Europeiska utrikestjänsten i enlighet med denna tjänsts roll och uppdrag. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

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

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Syftet med Galileoprogrammet är att 

upprätta och driva den första globala 

infrastrukturen för satellitnavigering och 

satellitpositionering särskilt utformad för 

civila ändamål. Det system som upprättas 

genom Galileoprogrammet är helt 

oberoende av alla andra befintliga eller 

kommande system. 

(2) Syftet med Galileoprogrammet är att 

upprätta och driva den första globala 

infrastrukturen för satellitnavigering och 

satellitpositionering särskilt utformad för 

civila ändamål, som kan användas av en 

mängd europeiska aktörer, stater och 

byråer. Det system som upprättas genom 

Galileoprogrammet fungerar oberoende av 

alla andra befintliga eller kommande 

system och kommer därför att bidra till 

unionens strategiska autonomi, vilket 

betonades av Europaparlamentet och 

rådet 2007. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Unionen noterar att ingen 

rymdpolitik per definition kan 

genomföras isolerat från andra relevanta 

aktörer i rymden. Det internationella 

samarbetet är en grundläggande del av 

Galileoprogrammet och kommissionen 

bör, i nära samarbete med Europeiska 

rymdorganisationen och 

Europeiska utrikestjänsten, fortsätta 

rymddialogen med strategiska partner och 

kommande rymdmakter. 

 

Ändringsförslag  3 
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Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) I rådets slutsatser av 

den 1 december 2011 om den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken betonas det ökande 

kravet på att Europeiska unionen ska bli 

en skickligare, konsekventare och mer 

strategisk global aktör, upprepas det 

kontinuerliga behovet av en övergripande 

ansats och understryks betydelsen av en 

gemensam säkerhets- och försvarspolitik 

som måste stödjas med tillräckliga och 

lämpliga resurser – i form av personal, 

tillgångar och underrättelsestöd. Rådet 

välkomnade också medlemsstaternas 

åtaganden i fråga om specifika konkreta 

projekt, med stöd av Europeiska 

försvarsbyrån, t.ex. på följande områden: 

insatser inom underrättelseverksamhet, 

övervakning och spaning, inklusive 

rymdlägesbild och militär 

satellitkommunikation, och rådet såg 

fram emot det snara konkreta 

fastställandet av dessa projekt och 

utvecklingen av andra 

sammanslagningsprojekt på grundval av 

befintliga initiativ, exempelvis 

havsövervakning och 

satellitkommunikation.  

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 4b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4b) I sin resolution från det sjunde mötet 

i rymdrådet den 25 november 2010 

uppmanade rådet Europeiska 

kommissionen och Europeiska unionens 

råd att med bistånd av Europeiska 

försvarsbyrån tillsammans med 
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medlemsstaterna och ESA undersöka 

olika sätt att stödja nuvarande och 

framtida kapacitetsbehov när det gäller 

krishantering genom kostnadseffektiv 

tillgång till stabila, säkra och reaktiva 

rymdtillgångar och rymdtjänster (med 

integrering av globala 

satellitkommunikationer, jordobservation 

samt positions- och tidsbestämning) och 

att i detta sammanhang, när så är 

lämpligt, dra full nytta av synergier 

genom dubbla användningsområden. I 

enlighet med detta välkomnade rådet det 

ökande stödet från EU:s satellitcentrum 

till EU:s uppdrag och insatser och 

rekommenderade att det inrättas lämpliga 

system för att effektivisera 

satellitcentrumets tillhandahållande av 

tjänster till EU:s uppdrag och insatser 

och för att underlätta tillgång till de 

nationella programmens bildmaterial. 

Rådet uppmärksammade dessutom att den 

europeiska ekonomin och politiken, 

särskilt den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken, i ökande utsträckning 

är beroende av rymdtillgångar, att 

rymdinfrastrukturen är av avgörande 

betydelse för ett självständigt europeiskt 

beslutsfattande och att det finns ett behov 

av att fastställa och införa lämpliga 

åtgärder för att övervaka och skydda 

dessa tillgångar, även i början av deras 

utveckling. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Då programmen befinner sig i ett långt 

framskridet utvecklingsskede och står i 

begrepp att tas i drift, måste de få en 

särskild rättslig grund som bland annat 

svarar mot deras behov av styrning och 

uppfyller kraven på sund ekonomisk 

(5) Då programmen befinner sig i ett långt 

framskridet utvecklingsskede och står i 

begrepp att tas i drift, måste de få en 

särskild rättslig grund som bland annat 

svarar mot deras behov av styrning, 

gemensamt ägande och gemensam 
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förvaltning. användning samt systemens säkerhet, och 

uppfyller kraven på sund ekonomisk 

förvaltning. 

 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) De system som byggts upp inom de 

europeiska satellitnavigeringsprogrammen 

är infrastruktur inom de transeuropeiska 

näten, vars bruk sträcker sig långt utöver 

medlemsstaternas gränser. Dessutom kan 

tjänsterna från de systemen bidra till de 

transeuropeiska nätens utveckling inom 

transportinfrastruktur, 

telekommunikationer och energi. 

(6) De system som byggts upp inom de 

europeiska satellitnavigeringsprogrammen 

är infrastruktur inom de transeuropeiska 

näten, vars bruk sträcker sig långt utöver 

medlemsstaternas gränser. Dessutom kan 

tjänsterna från de systemen bidra till de 

transeuropeiska nätens utveckling inom 

transportinfrastruktur, 

telekommunikationer och energi. 

Unionens och medlemsstaternas 

användning av tjänsterna på andra 

områden, exempelvis inom 

polisverksamhet, gränsförvaltning, 

krishantering och försvar bör uppmuntras 

för att ge drivkraft till det civil-militära 

samarbetet. 

 

Ändringsförslag  7 

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. 

(8) Med tanke på den tilltagande 

användningen av satellitnavigering på 

många områden kan avbrott i tjänsterna 

medföra skada som blir omfattande i 

dagens samhälle. Galileo- och 

Egnosprogrammen bidrar avsevärt till 

unionens strategiska oberoende och 

autonomi. Satellitnavigeringssystemen 
utgör dessutom på grund av sin strategiska 

betydelse infrastruktur som är särskilt 
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Säkerhetskraven bör därför beaktas vid 

konstruktionen, installationen och driften 

av den infrastruktur som har sitt ursprung i 

Galileo- och Egnosprogrammen. 

känslig och som kan missbrukas av 

statliga och icke-statliga aktörer. 

Ovannämnda överväganden kan påverka 

unionens, medlemsstaternas och 

unionsmedborgarnas säkerhet. 

Säkerhetskraven bör därför beaktas vid 

konstruktionen, installationen och driften 

av den infrastruktur som har sitt ursprung i 

Galileo- och Egnosprogrammen, i enlighet 

med normal praxis och enligt 

överenskommelsen mellan samtliga 

systemoperatörer. Det bör utvecklas 

kapacitet på medlemsstatsnivå, liksom 

inom ramen för den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken, för att 

förhindra spoofingattacker och/eller 

störningsattacker mot den krypterade 

PRS-signalen och trygga säkerheten hos 

viktig infrastruktur. Kommissionen och 

rådet bör dessutom skapa 

förfarandemässiga 

säkerhetsförutsättningar för att garantera 

att den öppna tjänsten kan begränsas 

geografiskt eller stängas av, för att 

förhindra missbruk.  

 

Ändringsförslag  8 

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 i 

möjligaste mån även med andra system för 

satellitnavigering och med traditionella 

navigationshjälpmedel. 

Driftskompatibiliteten bör överensstämma 

med målet om systemens strategiska 

oberoende. 
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Ändringsförslag  9 

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 

samhällsekonomiskt hänseende. 

(12) Eftersom programmen i princip är 

fullständigt finansierade genom unionens 

budget bör styrningen och driften av de 

europeiska satellitnavigeringssystemen 

förbli under civil kontroll inom unionen, 

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 

innehas av unionen, särskilt i 

samhällsekonomiskt hänseende. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) Galileo är det första helt civila 

positionsbestämningssystemet. Vissa av 

Galileos tjänster, särskilt den offentligt 

reglerade tjänsten, har dock dubbla 

användningsområden och kan även 

användas i försvarssyfte i 

medlemsstaterna och som stöd för insatser 

inom ramen för den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken, inklusive 

krishanteringsinsatser och humanitära 

insatser. Galileo kommer att få avgörande 



 

PE489.360v02-00 10/22 AD\908059SV.doc 

SV 

betydelse om EU:s klausuler om 

solidaritet och ömsesidigt bistånd 

tillämpas, i enlighet med artikel 222 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt respektive artikel 42.7 i 

fördraget om Europeiska unionen. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Galileoprogrammets installations- och 

driftsfaser och Egnosprogrammets driftsfas 

bör i princip finansieras helt av unionen. I 

enlighet med rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 

2002 med budgetförordning för Europeiska 

gemenskapernas allmänna budget bör dock 

medlemsstaterna ha möjlighet att enligt 

lämpliga avtal tillföra kompletterande 

medel eller bidrag in natura till 

programmen för att finansiera ytterligare 

delar i programmen som de vill ha 

genomförda, exempelvis systemarkitektur 

eller vissa kompletterande säkerhetsbehov. 

Tredjeländer och internationella 

organisationer bör också kunna bidra till 

programmen. 

(13) Galileoprogrammets installations- och 

driftsfaser och Egnosprogrammets driftsfas 

bör i princip finansieras helt av unionen. I 

enlighet med rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 

2002 med budgetförordning för Europeiska 

gemenskapernas allmänna budget bör dock 

medlemsstaterna ha möjlighet att enligt 

lämpliga avtal tillföra kompletterande 

medel eller bidrag in natura till 

programmen för att finansiera ytterligare 

delar i programmen som de vill ha 

genomförda, exempelvis systemarkitektur 

eller vissa kompletterande säkerhetsbehov. 

Tredjeländer och internationella 

organisationer bör också kunna bidra till 

programmen så länge oberoendet hos 

EU:s globala satellitnavigeringssystem 

inte påverkas. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Det bör framhållas att systemens 

skattade investerings- och driftskostnader 

för perioden 2014–2020 inte omfattar 

oförutsedda ekonomiska skyldigheter som 

unionen kan behöva svara för, särskilt 

(17) Det bör framhållas att systemens 

skattade investerings- och driftskostnader 

för perioden 2014–2020 inte omfattar 

oförutsedda ekonomiska skyldigheter som 

unionen kan behöva svara för, särskilt 
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rörande utomobligatoriskt ansvar på grund 

av systemens offentliga karaktär i händelse 

av force majeure eller katastrofalt 

driftsbortfall. Dessa skyldigheter kommer 

att granskas särskilt av kommissionen. 

rörande utomobligatoriskt ansvar på grund 

av systemens offentliga karaktär i händelse 

av force majeure eller katastrofalt 

driftsbortfall. Dessa skyldigheter kommer 

att granskas särskilt av kommissionen och 

meddelas rådet och Europaparlamentet. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Ansvaret för programmen omfattar 

bland annat ansvaret för programmens 

säkerhet, systemens säkerhet och driftens 

säkerhet. Utom i de fall där tillämpning bör 

ske av den gemensamma åtgärden 

2004/552/GUSP av den 12 juli 2004 om de 

aspekter av driften av det europeiska 

systemet för satellitbaserad radionavigation 

som kan påverka säkerheten i Europeiska 

unionen, som vid behov kan komma att 

ändras på grund av Lissabonfördragets 

ikraftträdande, programmens utveckling 

eller ändringar av styrningen av dem, vilar 

ansvaret för säkerheten på kommissionen, 

även om vissa säkerhetsuppgifter anförtros 

Europeiska byrån för GNSS. Det åvilar i 

synnerhet kommissionen att införa 

lämpliga former för adekvat samordning 

mellan de olika säkerhetsansvariga 

aktörerna. 

(25) Ansvaret för programmen omfattar 

bland annat ansvaret för programmens 

säkerhet, systemens säkerhet och driftens 

säkerhet. Utom i de fall där tillämpning bör 

ske av den gemensamma åtgärden 

2004/552/GUSP av den 12 juli 2004 om de 

aspekter av driften av det europeiska 

systemet för satellitbaserad radionavigation 

som kan påverka säkerheten i Europeiska 

unionen, som måste ändras på grund av 

Lissabonfördragets ikraftträdande, 

programmens utveckling eller ändringar av 

styrningen av dem, vilar ansvaret för 

säkerheten på kommissionen, även om 

vissa säkerhetsuppgifter anförtros 

Europeiska byrån för GNSS. Det åvilar i 

synnerhet kommissionen att införa 

lämpliga former för adekvat samordning 

mellan de olika säkerhetsansvariga 

aktörerna under ledning av unionens höga 

representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 25a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (25a) Det är mycket viktigt att den 

gemensamma åtgärden 2004/552/Gusp1 
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ses över eftersom den inte tar hänsyn till 

Lissabonfördragets ikraftträdande, 

särskilt utnämningen av unionens höga 

representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik samt inrättandet av 

Europeiska utrikestjänsten. Den 

gemensamma åtgärden 2004/552/Gusp tar 

upp undantagssituationer och akuta hot 

mot unionens eller en medlemsstats 

säkerhet till följd av driften eller 

användningen av systemet, eller i 

händelse av hot mot driften av systemet, 

särskilt om hotet är resultatet av en 

internationell kris. Det finns ett behov av 

att tydliggöra och stärka uppdraget för 

unionens höga representant för utrikes 

frågor och säkerhetspolitik i enlighet med 

det skyndsamma förfarandet i artiklarna 3 

och 4 i den gemensamma åtgärden 

2004/552/Gusp om de regler, förfaranden 

och åtgärder som ska vidtas i händelse av 

hot mot unionens eller en medlemsstats 

säkerhet, särskilt om PRS-mottagare 

försvinner, används på ett felaktigt sätt 

eller inte längre är tillförlitliga. En 

ändring av den gemensamma åtgärden 

2004/552/Gusp bör även beakta 

Europeiska utrikestjänstens expertis på 

området för tidig varning, 

situationsmedvetenhet, säkerhet och 

försvar. 

 ____________ 

1 EUT L 246, 20.7.2004, s. 30. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 28a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28a) Export utanför unionen av 

utrustning eller teknik och mjukvara med 

dubbla användningsområden för 

användningen av PRS samt utveckling av 

och tillverkning för PRS, oavsett om den 
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berörda utrustningen, mjukvaran eller 

tekniken ingår i den förteckning som 

utgör bilaga I till rådets förordning (EG) 

nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om 

upprättande av en gemenskapsordning för 

kontroll av export, överföring, förmedling 

och transitering av produkter med dubbla 

användningsområden1, bör begränsas till 

de tredjeländer som bemyndigats för PRS-

tillträde enligt ett internationellt avtal med 

unionen. Unionens förteckning över 

kontrollerade produkter bygger på 

kontrollförteckningar som antagits av 

internationella exportkontrollsystem 

såsom Wassenaar-arrangemanget, 

Australiengruppen och kontrollsystem för 

missilteknik (MTCR). 

 __________________ 

 1 EUT L 134, 29.5.2009, s. 1. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 30a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (30a) De tjänster som PRS erbjuder skulle 

kunna spela en betydelsefull roll för vissa 

vapensystem, särskilt vid navigation och 

styrning. Det är därför viktigt att 

kommissionen, rådet och 

Europeiska utrikestjänsten samt 

medlemsstaterna handlar i enlighet med 

fördraget om yttre rymden från 1967 och 

att medlemsstaterna och Europeiska 

utrikestjänsten ökar sina ansträngningar 

för att få till stånd en översyn av den 

internationella lagstiftningen eller, 

alternativt, ett nytt fördrag eller en ny 

kodex där hänsyn tas till den tekniska 

utvecklingen sedan 1960-talet och där 

kapprustning i yttre rymden effektivt 

förhindras. EU bör dessutom stärka det 

regelverk som skapats genom fördraget 

om yttre rymden för att garantera att 
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rymdinfrastrukturen fungerar på ett 

fredligt och säkert sätt. EU bör därför 

stärka sin kapacitet för att uppnå en 

rymdlägesbild tillsammans med sina 

partner inom ramen för ett multilateralt 

rymdövervakningssystem. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 31 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) På grund av systemens 

världsomspännande karaktär måste 

unionen kunna ingå avtal med tredjeländer 

och internationella organisationer inom 

ramen för programmen, i enlighet med 

artikel 218 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, bland annat för att 

kunna sörja för ett smidigt genomförande 

av programmen, optimera tjänsterna till 

allmänheten i unionen och tillfredsställa 

tredjeländernas och de internationella 

organisationernas behov. Det är även 

lämpligt att vid behov anpassa befintliga 

avtal till programmens utveckling. I detta 

sammanhang bör därför kommissionen 

kunna ta hjälp av den europeiska 

avdelningen för yttre åtgärder, Europeiska 

rymdorganisationen och Europeiska byrån 

för GNSS inom ramen för de uppgifter de 

anförtrotts enligt denna förordning. 

(31) På grund av systemens 

världsomspännande karaktär måste 

unionen kunna ingå avtal med tredjeländer 

och internationella organisationer inom 

ramen för programmen, i enlighet med 

artikel 218 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt för att 

kunna sörja för ett smidigt genomförande 

av programmen, optimera tjänsterna till 

allmänheten i unionen, garantera 

programmets fulla säkerhet, reglera 

inkomstsystemet samt tillgodose 

tredjeländers och internationella 

organisationers behov. Det är även 

lämpligt att vid behov anpassa befintliga 

avtal till programmens utveckling. När 

kommissionen förebereder och genomför 

dessa avtal bör den kunna ta hjälp av 

Europeiska utrikestjänsten, Europeiska 

rymdorganisationen och Europeiska byrån 

för GNSS inom ramen för de uppgifter de 

anförtrotts enligt denna förordning och 

samtidigt vederbörligen ta hänsyn till 

Europaparlamentets rättigheter enligt 

artikel 218. Dessa avtal bör vara förenliga 

med unionens och medlemsstaternas 

säkerhets- och försvarspolitiska intressen.  

Kommissionen bör även ta hänsyn till den 

känsliga och strategiska karaktären hos 

vissa av systemets tjänster, såsom PRS, 

för att garantera den fullständiga 

efterlevnaden av de kriterier och riktlinjer 

som fastställs i rådets gemensamma 
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ståndpunkt 2008/944/Gusp om 

fastställande av gemensamma regler för 

kontrollen av export av militär teknik och 

krigsmateriel och rådets förordning (EG) 

nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om 

upprättande av en gemenskapsordning för 

kontroll av export, överföring, förmedling 

och transitering av produkter med dubbla 

användningsområden. 

  

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 1 - punkt 4 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) En offentlig reglerad tjänst (Public 

Regulated Service eller PRS) som helt 

reserveras för användare med 

myndighetstillstånd, för känsliga 

tillämpningar med stort behov av 

tjänstekontinuitet och som använder 

störningsokänsliga, krypterade signaler. 

(d) En offentlig reglerad tjänst (Public 

Regulated Service eller PRS) som helt 

reserveras för användare med 

myndighetstillstånd, särskilt för 

tillämpningar med känsligt innehåll eller 

av strategisk betydelse, vilka kräver stor 
tjänstekontinuitet; denna tjänst använder 

störningsokänsliga, krypterade signaler. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 14 - punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Systemen och driften av dem ska vara 

säkra. 

1. Systemen och driften av dem ska vara 

säkra med tanke på deras inverkan på 

unionens och medlemsstaternas 

säkerhets- och försvarspolitiska intressen. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – led a – led ii 



 

PE489.360v02-00 16/22 AD\908059SV.doc 

SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(ii) Driva säkerhetscentrumet för Galileo i 

överensstämmelse med de standarder och 

krav som avses i artikel 14.3 och de 

anvisningar som fastställs enligt den 

gemensamma åtgärden 2004/552/GUSP 

som avses i artikel 17. 

(ii) Driva säkerhetscentrumet för Galileo i 

överensstämmelse med de standarder och 

krav som avses i artikel 14 och de 

anvisningar som fastställs enligt den 

gemensamma åtgärden 2004/552/GUSP 

som avses i artikel 17, vilken för 

närvarande ses över. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 16a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 16a 

 Europaparlamentets roll 

 Europaparlamentet ska, mot bakgrund av 

sina budgetkontrollbefogenheter och 

tematiska arbete, genom sina relevanta 

utskott granska inrättandet, installationen 

och driften av systemet och regelbundet 

informeras om programmet av de 

relevanta organen. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 18a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 18a 

 Användning i säkerhets- och försvarssyfte 

 1. De driftansvariga organen ska anta 

särskilda bestämmelser för 

medlemsstaternas och även unionens 

användning av systemen i säkerhets- och 

försvarssyfte, om teknik, styrningssystem 

samt användning vid insatser och 

uppdrag för att garantera säkerheten vid 
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denna typ av användning. 

 2. Kommissionen ska anta bindande 

säkerhetsåtgärder för systemets integritet 

när det används av säkerhetsaktörer, i 

enlighet med EU:s gällande lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 27 - punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska avhålla sig från 

alla åtgärder som kan skada ett gott 

genomförande av programmen, särskilt när 

det gäller immaterialrätt och kontinuiteten i 

driften av infrastrukturen. 

1. Medlemsstaterna ska avhålla sig från 

alla åtgärder som kan skada ett gott 

genomförande av programmen, särskilt när 

det gäller immaterialrätt och kontinuiteten i 

driften av infrastrukturen, eller skada 

unionens eller medlemsstaternas 

säkerhets- och försvarspolitiska intressen. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa 

EU:s strategiska oberoende, så att civila 

och militära aktörer inom den inre och 

yttre säkerheten på lång sikt fullt ut kan 

utnyttja den offentligt reglerade tjänsten 

och tjänsten för skydd av människoliv 

inom Galileoprogrammet. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 2b (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Medlemsstaterna ska vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att garantera 

skyddet för EU:s rymdinfrastruktur. 

Medlemsstaterna ska särskilt främja 

regelverket i yttre rymden och följa 

principerna i EU:s uppförandekod för 

verksamhet i yttre rymden, inklusive 

förbudet mot skadlig störning av 

rymdföremål, förbudet mot verksamhet 

som ger upphov till skadligt rymdskrot, 

efterlevnaden av FN:s riktlinjer om 

minskad nedskräpning av rymden samt 

införandet av transparens och 

säkerhetsskapande åtgärder i yttre 

rymden. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Unionen får ingå avtal med tredjeländer 

och internationella organisationer i 

samband med programmen, särskilt 

samarbetsavtal, enligt förfarandet i 

artikel 218 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. 

Unionen får ingå avtal med tredjeländer 

och internationella organisationer i 

samband med programmen, särskilt 

samarbetsavtal, enligt förfarandet i 

artikel 218 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. Vid 

varje form av samarbete med tredjeländer 

ska hänsyn tas till programmens 

strategiska karaktär, och samarbetena ska 

vara förenliga med unionens och 

medlemsstaternas säkerhets- och 

försvarspolitiska intressen och respektera 

ömsesidighetsprincipen. 

Europaparlamentet ska höras/och eller ge 

sitt godkännande, när så är lämpligt.  

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – stycke 1a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 När unionen förhandlar eller ingår avtal 

med tredjeländer ska den garantera 

fullständig efterlevnad av de kriterier och 

riktlinjer som fastställs i rådets 

gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp 

om fastställande av gemensamma regler 

för kontrollen av export av militär teknik 

och krigsmateriel1 och i rådets förordning 

(EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om 

upprättande av en gemenskapsordning för 

kontroll av export, överföring, förmedling 

och transitering av produkter med dubbla 

användningsområden2. 

 Unionen ska främja det regelverk som 

inrättats genom fördraget om yttre 

rymden för att garantera att 

rymdinfrastrukturen fungerar på ett 

fredligt och säkert sätt. Unionen ska 

därför stärka sin kapacitet för att uppnå 

en rymdlägesbild tillsammans med sina 

partner inom ramen för ett multilateralt 

rymdövervakningssystem. 

 ____________ 

1 EUT L 335, 13.12.2008, s. 99. 

 2 EUT L 134, 29.5.2009, s. 1. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 29 - stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Vid varje tekniskt bistånd ska unionens 

och medlemsstaternas säkerhets- och 

försvarspolitiska intressen respekteras.  
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Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 33 - punkt 1- stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska senast den 

30 juni 2018 till Europaparlamentet och 

rådet överlämna en utvärderingsrapport 

som underlag till ett beslut om förlängning, 

ändring eller upphävande av de åtgärder 

som vidtagits enligt denna förordning, där 

följande redovisas: 

1. Kommissionen ska senast den 

30 juni 2015 överlämna en 

halvtidsutvärderingsrapport, och senast 

den 30 juni 2018 en utvärderingsrapport 

till Europaparlamentet och rådet som 

underlag till ett beslut om förlängning, 

ändring eller upphävande av de åtgärder 

som vidtagits enligt denna förordning, där 

följande redovisas: 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 35 - punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Företrädare för Europeiska byrån för 

GNSS och Europeiska rymdorganisationen 

får delta som observatörer i arbetet i 

kommittén enligt de villkor som fastställs i 

dess arbetsordning. 

4. Företrädare för Europeiska byrån för 

GNSS och Europeiska rymdorganisationen 

får delta som observatörer i arbetet i 

kommittén enligt de villkor som fastställs i 

dess arbetsordning. Vid behov får även 

företrädare för 

Europeiska utrikestjänsten, 

Europeiska försvarsbyrån eller nationella 

experter på säkerhets- och försvarsfrågor 

delta som observatörer i kommitténs 

arbete. 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 35 - punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Kommissionen ska i god tid förse den 

kommitté som avses i punkt 1 med all 

relevant information rörande 

programmen.  
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