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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den videre 
gennemførelse af de europæiske satellitnavigationsprogrammer (Egnos og Galileo)
(KOM(2007)0535 – C6–0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling – fornyet forelæggelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0535),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0477),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandlingen den 6. september 20051,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 156, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0345/2007),

– der henviser til sin beslutning af 20. juni 2007 om finansieringen af det europæiske 
program for satellitbaseret radionavigation (Galileo) under interinstitutionelle aftale af 17. 
maj 2006 og det flerårige rammeprogram 2007-20132,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 55, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget og Transport- og Turismeudvalget (A6–
0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 19

                                               
1 EUT C 193 E af 17.8.2006, s. 61.
2 Vedtagne Tekster P6_TA(2007)0272.
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(19) Den Europæiske Rumorganisation, der 
har den tekniske ekspertise, bør indgå en 
flerårig aftale med Det Europæiske 
Fællesskab, der dækker de tekniske 
aspekter af gennemførelsen af 
programmerne. For at tillade 
Kommissionen som repræsentant for Det 
Europæiske Fællesskab at udøve sine 
kontrolbeføjelser fuldt ud, skal aftalen 
navnlig omfatte generelle bestemmelser 
om forvaltning af de midler, der overdrages 
til Den Europæiske Rumorganisation, og 
kræve, at kontrakter, der indgås til 
gennemførelse af aftalen, er i 
overensstemmelse med 
fællesskabsreglerne for offentlige indkøb.
I den forbindelse bør der tages behørigt 
hensyn til de hidtidige resultater og 
investeringer samt eventuelle gældende 
aftaler.

(19)) Den Europæiske Rumorganisation, 
der har den tekniske ekspertise, bør indgå 
en flerårig aftale med Det Europæiske 
Fællesskab, der dækker de tekniske 
aspekter af gennemførelsen af 
programmerne. For at tillade 
Kommissionen som repræsentant for Det 
Europæiske Fællesskab at udøve sine 
kontrolbeføjelser fuldt ud, bør aftalen 
navnlig omfatte generelle bestemmelser 
om forvaltning af de midler, der overdrages 
til Den Europæiske Rumorganisation. 

Begrundelse

Dette ændringsforslag bør ses i lyset af de ændringsforslag, der er stillet til artikel 13, 
navnlig om ESA’s rolle og betingelserne for ESA’s forvaltning af Fællesskabets midler. Se 
desuden betragtning 19a. 

Ændringsforslag 2
Betragtning 19 a (ny)

(19a) Da programmerne vil blive 
finansieret af Det Europæiske 
Fællesskab, bør de offentlige indkøb 
under programmerne være i 
overensstemmelse med 
fællesskabsreglerne for offentlige indkøb 
og bør først og fremmest have til formål at 
kontrollere udgifterne og mindske risici 
og også øge effektiviteten og mindske 
afhængigheden. Det er hensigtsmæssigt at 
tilføre programmet et 
konkurrenceelement, og derfor bør de 
offentlige indkøb gennemføres på 
grundlag af to leverandører og 
regelmæssige konkurrencebaserede 
udbud, hvor det er muligt, medmindre det 
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vil øge udgifterne og medføre forsinkelser 
som følge af, at det bliver nødvendigt at 
tilpasse konstruktionen og 
produktionsmetoderne hos flere 
leverandører. “Flaskehalsleverancer” og 
leverancer fra én leverandør bør derimod 
minimeres. Beslutninger, investeringer og 
opnåede resultater i løbet af Galileo-
programmets definitions- og 
udviklingsfase bør inddrages i den næste 
udbudsfase.

Begrundelse

Den flerårige aftale mellem EF og ESA om indkøb bør medføre en række forpligtelser for 
ESA, der skyldes programmernes offentlige karakter og reglerne for offentlige indkøb. Dette 
ændringsforslag, som skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til artikel 13, 
understreger målsætningerne ved en sådan ramme som f.eks. effektivitet, mindre 
afhængighed, reduktion af risici og de kriterier, der har til formål at øge konkurrencen, 
undgå flaskehalse i forsyningskæden, forsinkelser, overlappende opgaver, etc.

Ændringsforslag 3
Betragtning 20 a (ny)

(20a) Der er indgået en aftale mellem 
Europa-Parlamentet og Kommissionen 
om procedurer for gennemførelse af
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 
1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår 
for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen,
----
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved 
afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, 
s. 11).

Begrundelse

Kommissionen skal informere Europa-Parlamentet om udvalgenes forhandlinger for at sikre, 
at transmissionssystemet er gennemsigtigt, at oplysningerne forelægges rettidigt, og at de 
forskellige faser i proceduren identificeres. EP og Kommissionen har med henblik på dette 
indgået en bilateral aftale om proceduren.
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Ændringsforslag 4
Betragtning 21 a (ny)

(21a) Det Europæiske Fællesskab bør 
være ejer af alle materielle og 
immaterielle aktiver, som skabes eller 
udvikles under Egnos- og Galileo-
programmerne. Kommissionen skal 
derfor om nødvendigt forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag til 
ændring af eksisterende 
fællesskabslovgivning.

Begrundelse

Der mangler en forpligtelse til at ændre eksisterende lovgivning, når dette forslag vedtages. 
Se også ændringsforslaget om indsættelse af artikel 6a (nyt).

Ændringsforslag 5
Artikel 1, stk. 3 a (nyt)

De særlige mål for programmerne er 
fastsat i bilaget.

Begrundelse

Målene for de europæiske GNSS-systemer og –programmer, både de generelle og særlige, 
udgør væsentlige dele af dette grundlæggende instrument. De særlige mål bør være en del af 
en artikel.

Ændringsforslag 6
Artikel 4, stk. 4

4. Aftaler og konventioner, der indgås af 
Det Europæiske Fællesskab, fastsætter 
vilkår og nærmere regler for eventuelle 
bidrag fra tredjelande til finansieringen af 
programmet.

4. Tredjelande kan deltage i de eventuelle 
bidrag til finansieringen af programmet.
Aftaler og konventioner, der indgås af Det 
Europæiske Fællesskab med disse lande i 
henhold til EF-traktatens artikel 300, stk. 
3, fastsætter vilkår og nærmere regler for 
deres deltagelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere proceduren og de enkelte 
fællesskabsinstitutioners rolle.
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Ændringsforslag 7
Artikel 6 a (ny)

Artikel 6a
Ejerskab af aktiver

Det Europæiske Fællesskab er ejer af alle 
materielle og immaterielle aktiver, som 
skabes eller udvikles under 
programmerne.

Begrundelse

Egnos-programmet bør fuldt ud integreres og identificeres som en af de to søjler i den 
europæiske infrastruktur for satellitbaseret navigation, og det er derfor nødvendigt, at Det 
Europæiske Fællesskab ejer begge systemer.

Ændringsforslag 8
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)

1a. Beløbet i stk. 1, er betinget af effektive 
indkøbsprocedurer og 
kontraktforhandlinger, hvor der opnås 
mest valuta for pengene, og af 
overholdelsen af den foreslåede tidsplan 
for programmerne, hvor begge dele sikres 
af Kommissionen.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at fastsætte grundlæggende betingelser for de midler, der er 
nødvendige for programmernes gennemførelse, og forbinde forhandlinger om indkøb og 
kontrakter med en effektiv forvaltning af offentlige midler.

Ændringsforslag 9
Artikel 8, stk. 4

4. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, tager 
ikke højde for uforudsete finansielle 
forpligtelser, som Det Europæiske 
Fællesskab kan blive nødsaget til at bære, 
herunder forpligtelser, der skyldes, at 
systemerne er offentlig ejendom. I en 

4. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, tager 
ikke højde for uforudsete finansielle 
forpligtelser, som Det Europæiske 
Fællesskab kan blive nødsaget til at bære, 
herunder forpligtelser, der skyldes, at 
systemerne er offentlig ejendom. 
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sådan situation vil Kommissionen 
forelægge passende forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Kommissionen forelægger derfor et 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet i 
2010 sammen med dens 
midtvejsundersøgelse for at gøre det 
muligt for budgetmyndigheden at træffe 
afgørelse om de nødvendige midler for 
den finansielle programmering, som 
starter i 2013, herunder om de 
forpligtelser, som Det Europæiske 
Fællesskab kan blive nødsaget til at bære, 
herunder forpligtelser, der skyldes, at 
systemet er offentlig ejendom.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at forpligte Kommissionen til at være opmærksom på de 
fremskridt, der gøres med at gennemføre programmerne, og bruge de erfaringer, der opnås 
frem til 2010, med henblik på mere præcist at forudsige de offentlige budgetmæssige 
forpligtelser i forbindelse med driftsfasen, der forventes at blive indledt i 2013.

Ændringsforslag 10
Artikel 9, stk. 2

Der kan fastsættes en ordning for fordeling 
af indtægterne i de kontrakter, der 
eventuelt indgås med den private sektor.

Der kan fastsættes en ordning for fordeling 
af indtægterne i de kontrakter, der 
eventuelt indgås med den private sektor. 
Kommissionen forelægger et forslag for 
Udvalget for de Europæiske GNSS-
programmer med principperne, 
forpligtelserne og 
gennemførelsesbetingelserne for denne 
ordning. Forslaget vedtages efter 
proceduren i artikel 14, stk. 3.

Begrundelse

Kommissionens forslag kan betegnes som ufuldstændigt. Ændringsforslaget har til formål at 
præcisere proceduren og de dele, som bør indgå i et lovgivningsforslag, der skal forelægges i 
ibrugtagningsfasen, for at man kan sikre, at denne ordning træder i kraft i rette tid i 
driftsfasen. 

Ændringsforslag 11
Artikel 10, stk. 2
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Det Europæiske Fællesskab, repræsenteret 
ved Kommissionen, forestår 
gennemførelsen af programmerne, dog 
uden at dette indskrænker bestemmelserne 
i forordning (EF) nr. 1321/2004. Til dette 
formål sørger Kommissionen for de 
nødvendige instrumenter og for, at den 
råder over de nødvendige ressourcer til at 
udføre sine opgaver. Den kan bede 
uafhængige eksperter bistå sig i tilsynet 
med programforvaltningen. Den kan også 
søge bistand fra nationale eksperter og 
gennemføre finansielle og tekniske 
revisioner.

Det Europæiske Fællesskab, repræsenteret 
ved Kommissionen, forestår 
gennemførelsen af programmerne, dog 
uden at dette indskrænker bestemmelserne 
i forordning (EF) nr. 1321/2004. Til dette 
formål sørger Kommissionen for de 
nødvendige instrumenter og for, at den 
råder over de nødvendige ressourcer til at 
udføre sine opgaver og undgår 
overlappende strukturer og funktioner.
Den kan også søge bistand fra nationale 
eksperter og gennemføre finansielle og 
tekniske revisioner.

Begrundelse

Da Tilsynsmyndigheden for det Europæiske GNSS generelt skal bistå Kommissionen, bistår 
den Kommissionen i alle spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen, herudover kan 
Kommissionen bistås af eksperter fra medlemsstaterne.

Ændringsforslag 12
Artikel 10 a (ny)

Artikel 10a
Programmernes sikkerhed

Programmernes sikkerhedskrav sikres af 
Udvalget for de Europæiske GNSS-
programmer.
Når systemers drift udgør en risiko for 
Den Europæiske Unions eller 
medlemsstaternes sikkerhed, finder 
procedurerne i den fælles aktion 
2004/552/FUSP anvendelse.

Begrundelse

Dette ændringsforslag fastsætter den rolle, som Udvalget for de Europæiske GNSS-
programmer skal spille i sikkerhedsspørgsmål og de procedurer, som skal anvendes, når 
EU’s eller dens medlemsstaters sikkerhed påvirkes.

Ændringsforslag 13
Artikel 11, stk. 3
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3. Kommissionen vedtager det flerårige 
arbejdsprogram samt eventuelle reviderede 
udgaver heraf efter proceduren i artikel 14, 
stk. 2.

3. Kommissionen vedtager det flerårige 
arbejdsprogram, de årlige 
arbejdsprogrammer og 
gennemførelsesplaner og godkender den 
pågældende finansiering af 
programmerne samt eventuelle reviderede 
udgaver heraf efter proceduren i artikel 14, 
stk. 3.

Begrundelse

Kommissionen gives mere ansvar, som vil blive gennemført i henhold til forskriftsproceduren 
med kontrol.

Ændringsforslag 14
Artikel 11, stk. 4

4. Ændringer til bilaget vedtages af 
Kommissionen. Da der er tale om 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages de efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 14, stk. 3.

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag bør ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 1 om, hvad 
der er væsentlige dele i et grundlæggende retsinstrument, som det er fastsat i den 
interinstitutionelle overenskomst af 22. december 1998 om fælles retningslinjer for EF-
lovgivningens affattelse. 

Ændringsforslag 15
Artikel 13, stk. 2

Uddelegeringsaftalen fastlægger de 
almindelige vilkår for forvaltningen af de 
midler, der tildeles Den Europæiske 
Rumorganisation, og navnlig de 
foranstaltninger, der skal gennemføres, den 
hertil knyttede finansiering, 
forvaltningsprocedurer, tilsyns- og 
kontrolforanstaltninger, foranstaltninger i 
tilfælde af mangelfuld gennemførelse af 
aftalen samt regler for ejendomsret til 

Den flerårige uddelegeringsaftale
fastlægger de almindelige vilkår for 
forvaltningen af de midler, der tildeles Den 
Europæiske Rumorganisation, og navnlig 
de foranstaltninger, der skal gennemføres, 
den hertil knyttede finansiering, 
forvaltningsprocedurer, tilsyns- og 
kontrolforanstaltninger, foranstaltninger i 
tilfælde af mangelfuld gennemførelse af 
aftalerne samt regler for ejendomsret til 
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materielle og immaterielle goder. materielle og immaterielle goder.

Begrundelse

En mindre rettelse, som ikke kræver nogen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 16
Artikel 13, stk. 2 b (nyt)

Den flerårige uddelegeringsaftale 
fastsætter også følgende:
(a) Den Europæiske Rumorganisation 
anvender fællesskabsreglerne for 
offentlige indkøb.
(b) Den Europæiske Rumorganisation 
sikrer gennemsigtige og rettidige 
oplysninger og meddeler klart de anvendte 
indkøbsregler, udvælgelseskriterier og 
andre relevante spørgsmål.
(c) De offentlige indkøb under den 
flerårige aftale har til formål at opnå 
åben adgang og loyal konkurrence i hele 
den industrielle forsyningskæde med 
henblik på at fremme en afbalanceret 
deltagelse af aktører fra den private sektor 
fra alle medlemsstater. Den Europæiske 
Rumorganisation skal forebygge, at der 
opstår eller fremmes dominerende 
stillinger.
(d) Den Europæiske Rumorganisation 
opdeler infrastrukturkontrakter i 
hovedsegmentgrupper og yderligere 
arbejdspakker.
(e) Parallelle indkøb fra to forskellige 
leverandører skal anvendes, hvor det er 
muligt, med henblik på at mindske den 
teknologiske og industrielle risiko og 
afhængighed og for at forbedre den 
overordnede kontrol med programmets 
udgifter og tidsplan.
(f) Hvis det ikke er muligt at gøre brug af 
indkøb fra to forskellige leverandører, 
foreskrives det i kontrakten, at 
leverandøren ved anvendelse af 
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underleverancer skal anvende 
fællesskabsreglerne for offentlige indkøb 
og overholde de målsætninger, der er 
fastsat i denne artikel. Omfanget og 
værdien af underleverancer. som 
anvendes af hovedleverandøren, er en del 
af kontrakten i tilfælde af indkøb fra én 
leverandør.
(g) Den Europæiske Rumorganisation 
tager under forhandlinger om kontrakter 
behørigt hensyn til beslutninger, 
investeringer og opnåede resultater, for så 
vidt det er relevant, i forbindelse med 
Galileo-programmets definitions- og 
udviklingsfase.

Begrundelse

Det er afgørende, at Fællesskabets regler for offentlige indkøb anvendes. Åben adgang og 
loyal konkurrence skal sikres i hele den overordnede industrielle forsyningskæde for at 
forhindre, at der dannes monopoler. Der er brug for en indkøbsstrategi i programmet, som 
sikres en afbalanceret deltagelse af den europæiske industri, idet den allerede har oparbejdet 
værdifuld knowhow i udviklingsfasen. Interessenter i alle medlemsstater, navnlig små og 
mellemstore virksomheder (SMV’er) bør have mulighed for at deltage i Galileo-programmet.

Ændringsforslag 17
Artikel 13, stk. 3

De kontrakter, der indgås i medfør af 
denne aftale, skal være i overensstemmelse 
med fællesskabsreglerne for offentlige 
indkøb, idet der dog kan træffes 
forholdsregler, der er nødvendige for at 
beskytte Det Europæiske Fællesskabs 
væsentlige sikkerhedsinteresser eller den 
offentlige sikkerhed. De skal tage hensyn 
til programmernes struktur og 
fællesskabskarakter.

De kontrakter, der indgås i medfør af den 
flerårige aftale, skal være i 
overensstemmelse med fællesskabsreglerne 
for offentlige indkøb, idet der dog kan 
træffes forholdsregler, der er nødvendige 
for at beskytte Det Europæiske Fællesskabs 
væsentlige sikkerhedsinteresser eller den 
offentlige sikkerhed, som findes i 
programmernes strategiske karakter og 
kravene til sikkerhed og eksportkontrol. 
De vigtigste vilkår og betingelser for 
kontrakter, som indgås i medfør af den 
flerårige aftale, skal godkendes efter 
proceduren i artikel 14, stk. 2.
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Begrundelse

Se tidligere begrundelser.

Ændringsforslag 18
Artikel 13, stk. 3 a (nyt)

3a. Kommissionen overvåger og vurderer 
Den Europæiske Rumorganisations 
indkøbsprocedurer, konkurrencen og de 
relevante EU-markeder og underretter 
uden unødig forsinkelse Europa-
Parlamentet og Rådet

Begrundelse

Se tidligere begrundelser.

Ændringsforslag 19
Artikel 14, stk. 3

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med ændringsforslaget til betragtning 20a (ny) 
efter aftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om gennemførelsen af 
forskriftsproceduren med kontrol. 

Ændringsforslag 20
Artikel 14, stk. 4 a (nyt)

4a. Udvalget for de Europæiske GNSS-
programmer kan bede uafhængige 
eksperter om at gennemføre finansielle og 
tekniske revisioner af programmerne. De 
uafhængige eksperter kan foreslå 
passende tiltag for Udvalget for de 
Europæiske GNSS-programmer.
Europa-Parlamentet har ret til med 
henblik på programmernes overvågning 
at udpege en uafhængig ekspert for 
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Udvalget for de Europæiske GNSS-
programmer.

Begrundelse

Som følge af det delte politiske ansvar, som Parlamentet har sammen med Rådet, for 
programmet med hensyn til programmets enestående karakter, er det nødvendigt, at 
Parlamentet har mulighed for at overvåge dets udvikling. Dette kræver bistand fra 
uafhængige eksperter. I Parlamentets første betænkning A6-0212/2005 om Galileo blev det 
også fremhævet, at Parlamentet skulle have observatørstatus ved Tilsynsmyndighedens 
bestyrelsesmøder, hvilket også senere blev indført.

Ændringsforslag 21
Artikel 14, stk. 5

5. Aftaler og konventioner, der indgås af 
Det Europæiske Fællesskab, kan indeholde 
bestemmelser om, at tredjelande og 
internationale organisationer kan deltage i 
arbejdet i Udvalget for de Europæiske 
GNSS-programmer på vilkår, der 
fastsættes i udvalgets forretningsorden.

5. Aftaler og konventioner, der indgås af 
Det Europæiske Fællesskab i henhold til 
artikel 4, stk. 4, kan indeholde 
bestemmelser om, at tredjelande og 
internationale organisationer kan deltage i 
arbejdet i Udvalget for de Europæiske 
GNSS-programmer på vilkår, der 
fastsættes i udvalgets forretningsorden.

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 4, stk. 4.

Ændringsforslag 22
Bilag, nr1

De europæiske GNSS-programmer og –
systemer samt de generelle mål og 
programmernes faser er fastlagt i artikel 
1, artikel 3 og artikel 5 i denne 
forordning.

udgår

Begrundelse

Dette er et resultat af ændringsforslaget til artikel 1.
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