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Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Samtykke til deltakelse i en beslutning 
i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen 

av en forordning om etablering av EUs romprogram 
(2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet

Tilråding fra Utenriksdepartementet 16. april 2021, 
godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Solberg) 

1 Bakgrunn

Forslag til en forordning om etablering av EUs 
romprogram (2021–2027) og EUs byrå for rompro-
grammet, ble presentert av Europakommisjonen 6. 
juni 2018 ved dokument COM/2018/447 final. For-
ordningen er ikke formelt vedtatt i EU ennå. Propo-
sisjonen baseres på den endelige kompromisstek-
sten etter forhandlinger mellom EU-institusjonene 
(trilog-forhandlingene) ved dokument ST 14200 
2020 INIT, som er vedlagt i dansk språkversjon. 
Det forventes ingen endringer av betydning i 
utkastet før det blir endelig vedtatt.

Forordningen innebærer at alle EUs rompro-
grammer samles i ett program som skal erstatte 
(EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 
377/2014 og 541/2014/EU. Forordningen omfat-
ter EUs romaktiviteter for perioden 2021–2027, 
herunder videreføring og videreutvikling av Gali-
leo/EGNOS (satellittnavigasjon) og Copernicus 
(jordobservasjon). Det nye programmet vil også 
omfatte nysatsingene GOVSATCOM (sikker 
satellittkommunikasjon for myndighetsformål) og 
SSA (romovervåkning).

Forordningen etablerer også Byrået for rom-
programmet («EU Agency for the Space Pro-

gramme»), som erstatter det europeiske GNSS-
byrået som ble etablert ved forordning (EU) No 
912/2010. Byråets oppgaver utvides til å inkludere 
alle komponentene i EUs romprogram.

Norge kan videreføre sin deltakelse i Galileo, 
EGNOS og Copernicus på samme vilkår som hittil 
i programmet. Det kan fremforhandles avtaler om 
norsk deltakelse i GOVSATCOM og deler av SSA.

Norge har deltatt i Galileo, EGNOS og Coper-
nicus siden programmene ble startet opp i ESA 
(European Space Agency) på slutten av 1990-tal-
let. Eierskapet til programmene er etter hvert blitt 
overført til EU, og de senere årene har norsk del-
tagelse foregått ved at programmene har blitt inn-
lemmet i EØS-avtalen. 

Siden gjennomføringen av EØS-komiteens 
beslutning vil ha flerårige budsjettmessige konse-
kvenser, er Stortingets samtykke til deltakelse i 
EØS-komiteens beslutning nødvendig i samsvar 
med Grunnlovens § 26 annet ledd. For å sikre 
norsk deltakelse i romprogrammet så snart som 
mulig, legges det opp til at Stortingets samtykke 
innhentes før forordningen er vedtatt i EU og før 
det treffes beslutning i EØS-komiteen. Forordnin-
gen forventes vedtatt av EU i april. EØS-komi-
teens beslutning er ventet i juni/juli 2021. Det ven-
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tes ingen vesentlige endringer i utkastet til forord-
ning eller EØS-komitébeslutning. Dersom det 
likevel skulle bli vesentlige endringer, vil saken bli 
fremlagt for Stortinget på nytt. 

Utkast til EØS-komitébeslutning i uoffisiell 
norsk oversettelse, samt forordning om etablering 
av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for 
romprogrammet i dansk språkversjon følger som 
trykte vedlegg til proposisjonen.

2 Generelt om EUs romprogram 
2021–2027

Norge har deltatt i EUs to separate romprogram-
mer Galileo/EGNOS (satellittnavigasjon) og 
Copernicus (jordobservasjon) siden de ble eta-
blert som EU-programmer i henholdsvis 2009 og 
2011. For neste programperiode 2021–2027 vil EU 
samle de to programmene i ett felles romprogram. 
Det nye programmet vil også omfatte nysatsin-
gene GOVSATCOM (sikker satellittkommunika-
sjon for myndighetsformål) og SSA (romovervåk-
ning).

I EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo 
og EGNOS deltar Norge, dog uten stemmerett, i 
de styrende og rådgivende organene. Etter inklu-
deringen av Galileo-forordningen i EØS-avtalen, 
har norske aktører lik rett til å konkurrere om 
leveranser til programmet. Det pågår forhandlin-
ger med EU om en avtale om norsk deltakelse i 
Galileos offentlige regulerte tjeneste (Public 
Regulated Service, PRS). Målet er fullverdig 
norsk deltagelse også i PRS-delen av Galileo. I for-
handlingene er det fra norsk side gitt klart 
uttrykk for at deltagelse i PRS er forutsatt og for-
ventet når det nå legges opp til deltagelse i EUs 
romprogram for 2021–2027. Forhandlingene vil 
imidlertid trolig ikke være ferdigstilt innen beslut-
ning i EØS-komiteen om innlemmelse av EUs 
romprogram 2021–2027 i EØS-avtalen skal fattes.

Norsk deltakelse i EUs jordobservasjonspro-
gram Copernicus i perioden 2014–2020 ble vedtatt 
av Stortinget i mai 2015, jf. Prop. 65 S (2014–
2015), og forordning (EU) nr. 377/2014 om opp-
rettelse av Copernicus-programmet er innlemmet 
i EØS-avtalen. Norge deltar i de styrende og rådgi-
vende organene, uten stemmerett. Norsk Rom-
senter arbeider for å sikre norske industriinteres-
ser i alle programkomponenter.

Galileo og EGNOS

EUs satsing på satellittnavigasjon skjer gjennom 
programmene Galileo og EGNOS. EGNOS (Euro-

pean Geostationary Navigation Overlay Service) 
er et støttesystem for det amerikanske GPS (Glo-
bal Positioning System), som gjør at brukere vil 
oppleve bedre ytelse i Europa enn ved bruk av 
GPS alene. EGNOS ble erklært fullt operativt i 
2011. Det er nå klargjort for bruk på over 60 nor-
ske flyplasser og landingsplasser for helikopter og 
krever ingen egen infrastruktur på den enkelte 
fly- eller landingsplass. Galileo er et selvstendig, 
globalt satellittnavigasjonssystem på lik linje med 
GPS. Systemet består i dag av 22 operative satellit-
ter, og full operasjonell kapasitet ventes i 2022. 
EGNOS videreutvikles til å bli et støttesystem 
også for Galileo, noe som vil gi bedre ytelse, spesi-
elt i våre nordlige områder.

Norge har vært med på å utvikle teknologien 
og systemene bak Galileo og EGNOS siden dette 
arbeidet startet, først gjennom European Space 
Agency (ESA) og senere gjennom samarbeid med 
EU.

Som følge av Norges deltakelse er det lokali-
sert bakkeinfrastruktur for Galileo og EGNOS på 
Svalbard, Jan Mayen, i Trondheim, Tromsø, Kir-
kenes og på Troll-basen i Antarktis. Den norske 
infrastrukturen sørger for bedre ytelse i områder 
som er viktige for Norge, norsk tilstedeværelse i 
områder av strategisk betydning og inntekter til 
norske operatører. Den norske infrastrukturen 
styrker videre Norges posisjon som en viktig sam-
arbeidspartner i programmene.

EØS-avtalens geografiske virkeområde omfat-
ter ikke Svalbard, Jan Mayen og bilandene. Eta-
blering og bruk av EUs bakkeinfrastruktur for 
satellittnavigasjon utenfor EØS-avtalens geo-
grafiske virkeområde, samt andre forhold som 
ikke hører naturlig inn under EØS reguleres gjen-
nom samarbeidsavtalen med EU og dets med-
lemsland av 22. september 2010. Denne samar-
beidsavtalen vurderes som tilstrekkelig til å 
dekke samarbeidet som følger av forordningen 
om etablering av EUs romprogram (2021–2027) 
og EUs byrå for romprogrammet.

Copernicus

Copernicus er EUs jordobservasjonsprogram 
som skal støtte opp under bærekraftig ressurs-
forvaltning, sikkerhet og beredskap, klima og 
miljø. Programmet omfatter bygging og drift av 
satellitter, sensorer og tilhørende tjenester, og 
har allerede gitt en stor forbedring av den glo-
bale kapasiteten for bl.a. havovervåking, overvå-
king av klimaendringer og miljøtrusler, katastro-
fehåndtering og overvåking av rasfare. Norge 
har deltatt i utviklingen og utbyggingen av 
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Copernicus siden programmet ble startet opp, og 
mange norske etater er nå storbrukere av Coper-
nicus-data.

Copernicus har til sammen åtte Sentinel-satel-
litter i bane. I den neste programperioden 2021–
2027 vil det bli skutt opp en rekke satellitter for å 
sikre kontinuitet i dekningen. I tillegg vil det bli 
introdusert satellitter for nye typer målinger, deri-
blant måling av CO2 og sjøis, med økt fokus på 
målinger over polare strøk.

Norge har etablert nasjonal infrastruktur for å 
dekke spesielle data- og prosesseringsbehov for 
nasjonale brukere. Infrastrukturen omtales som 
det nasjonale bakkesegmentet og består av fire 
deler: Satellittdata.no, sanntidsprosessering av 
Sentinel-1, InSAR Norge og Sentinel-2 fellespro-
sessering. SvalSat på Svalbard er per i dag den 
viktigste bakkestasjonen for nedlesing av Senti-
nel-data i Copernicus.

GOVSATCOM

GOVSATCOM (Governmental Satellite Commu-
nications) er en ny komponent i EUs romprogram 
fra 2021. Denne komponenten har som mål å 
betjene behov for sikker satellittkommunikasjons-
kapasitet og relaterte tjenester hos sivile og mili-
tære myndigheter i EUs medlemsstater, samt i 
deltakende EØS/EFTA-stater, tredjeland og for 
organisasjoner som må inngå egne avtaler med 
EU. Det er i første omgang ikke planer om å 
anskaffe egne EU-satellitter for dette formålet, 
men EU vil med GOVSATCOM i stedet legge til 
rette for deling og leie av tilgjengelig kapasitet på 
institusjonelle og kommersielle satellitter. Mot 
slutten av perioden 2021–2027 vil eventuelle udek-
kede behov vurderes dekket av nye initiativ fra 
EU. Siden sikkerhetskravene vil bli høyere enn 
for vanlig kommersiell satellittkommunikasjon, 
planlegges det likevel etablering av en egen bak-
keinfrastruktur og ordninger for autorisering av 
utstyr, leverandører og brukere.

Space Situational Awareness (SSA)

Romovervåking, eller SSA, er nytt som egen kom-
ponent i EUs romprogram. Satsingen viderefører 
og utvider de eksisterende tjenestene innen rom-
trafikkovervåking (Space Surveillance and 
Tracking, SST) for sporing av romobjekter, vars-
ling av kollisjonsfare og beregning av manøvrer 
for å unngå kollisjon for satellitter og andre 
romobjekter. I tillegg skal det etableres verdiø-
kende SSA-tjenester som f.eks. hendelsesovervå-
king, beregning av baner og risiko for forurens-

ning ved retur av romobjekter til jorda. Det vil 
også etableres varslingstjenester for romvær 
(Space Weather Events, SWE) inn mot utvalgte 
sektorer, samt startes en innledende samordning 
på europeisk nivå om faren for kollisjon med aste-
roider (Near Earth Objects, NEO).

EUs romprogram åpner for full deltagelse i 
underkomponentene SWE og NEO for EØS/
EFTA-stater. SST-delkomponenten er per i dag 
ikke åpen for deltagelse for tredjeland og EØS/
EFTA-stater. Norge vil ikke få tilgang til SST-
underkomponenten når det gjelder utvikling og 
operasjon av sensorer, prosessering og analyse. 
Norge vil imidlertid få full tilgang til SST-tjenes-
tene som er åpne for tredjeland: varsling av kolli-
sjonsfare, fragmentering- og kollisjons-deteksjon 
samt risiko rundt retur av romobjekter til jorden. 
Nyutviklede tjenester innen temaer som omfatter 
begrensning og håndtering av romsøppel vil 
kreve forhandlinger og etablering av en samar-
beidsavtale med EU. 

3 Nærmere om innholdet  
i forordningen

Del 1 (artikkel 1–10) angir alminnelige bestem-
melser for forordningen. 

Artikkel 1 fastsetter at forordningen etablerer 
EUs romprogram for perioden 2021–2027 og EUs 
byrå for romprogrammet (Byrået). 

Artikkel 2 inneholder definisjoner av begre-
pene som brukes i forordningen.

Artikkel 3 spesifiserer komponentene i rom-
programmet:
– Galileo: Et selvstendig, globalt satellittnaviga-

sjonssystem (GNSS) under sivil kontroll
– EGNOS: Et regionalt satellittnavigasjonssys-

tem under sivil kontroll 
– Copernicus: Et selvstendig, brukerdrevet jor-

dobservasjonssystem under sivil kontroll
– SSA: Et system for overvåkning og sporing i 

rommet, med delkomponenter for sporing av 
romobjekter (SST), romvær (SWE) og nær-
jord objekter (NEO)

– GOVSATCOM: Satellittkommunikasjonstje-
nester under sivil kontroll for sikkerhetskritisk 
myndighetsbruk

Programmet skal inkludere tiltak for å sikre effek-
tiv tilgang til rommet for programmet og fremme 
en innovativ og konkurransedyktig europeisk 
romsektor. 

Artikkel 4 fastsetter at romprogrammet over-
ordnet skal bidra til 
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– leveranser av oppdaterte og sikre romrelaterte 
data, informasjon og tjenester med høy kvali-
tet,

– å maksimere samfunnsøkonomiske gevinster,
– å øke sikkerheten og selvstendigheten for EU 

og medlemsstatene,
– å fremme Unionens rolle som en global aktør 

innen romsektoren, legge til rette for interna-
sjonalt samarbeid og forsterke europeisk rom-
diplomati.

Artikkelen angir også spesifikke målsettinger for 
de enkelte programkomponentene, samt å sikre 
kostnadseffektiv tilgang til rommet og fremme 
Unionens konkurransekraft. 

Artikkel 5 omhandler tilgangen til rommet og 
oppskytningstjenester.

Artikkel 6 definerer handlinger som skal 
understøtte en innovativ og konkurransedyktig 
romsektor i EU.

Artikkel 7 omhandler tredjeland og internasjo-
nale organisasjoner tilknyttet romprogrammet. 
Programkomponentene Galileo, EGNOS, Coper-
nicus og delkomponentene SWE og NEO i SSA, 
skal være åpen for deltakelse for EFTA-medlem-
mer som er medlem av EØS. Delkomponenten 
SST i SSA-programmet er per i dag ikke åpen for 
deltakelse for tredjeland. GOVSATCOM skal 
være åpen for deltakelse for EFTA-medlemmer, 
som er medlem av EØS, forutsatt at det inngås en 
avtale med EU i henhold til Artikkel 218 i Trakta-
ten om Den europeiske unions virkemåte 
(TFEU).

Artikkel 8 omhandler tilgang til tjenester 
under SST og GOVSATCOM, samt Galileo PRS-
tjenesten for tredjeland og internasjonale organi-
sasjoner. Tredjeland eller internasjonale organisa-
sjoner kan få tilgang til tjenestene i SST og GOV-
SATCOM kun dersom det inngås egne avtaler, i 
samsvar med artikkel 218 i TFEU. Det kreves 
likevel ingen slik avtale for tilgang til de av SST-
tjenestene som er offentlig tilgjengelig. Tilgang 
for tredjeland til Galileo PRS skal styres av Råds- 
og parlamentsbeslutning 1104/2011/EU. 

Artikkel 9 omhandler eierskap og bruk av 
eiendeler. Det spesifiseres at EU skal være eier av 
alle materielle og immaterielle eiendeler som 
lages eller utvikles under programmene, med 
noen unntak. For tredjeparter skal avtaler utarbei-
des der dette er hensiktsmessig. Kommisjonen 
skal sikre at EUs immaterielle rettigheter anven-
des optimalt. 

Artikkel 10 presiserer at tjenester, data og 
informasjon levert fra romprogrammets kompo-
nenter leveres uten noen form for garanti.

Del 2 (artikkel 11–13) omhandler budsjettbi-
drag og -mekanismer. 

Artikkel 11 og 12 omhandler budsjett og inn-
tekter. Romprogrammets budsjett for 2021–2027 
er totalt 14,880 milliarder euro i løpende priser, 
fordelt på de ulike programkomponentene:
– Galileo og EGNOS: 9,017 milliarder euro,
– Copernicus: 5,421 milliarder euro,
– SSA og GOVSATCOM: 0,442 milliarder euro.

Inntekter som genereres gjennom programmene 
skal kanaliseres tilbake til programmene. Med-
lemsstatene kan bidra med tilleggsfinansiering til 
enkeltkomponenter i romprogrammet såfremt det 
ikke medfører tekniske eller finansielle utfordrin-
ger for den angitte romkomponenten. 

Artikkel 13 definerer at programmet kan 
benytte alle mekanismer fastsatt i finansforordnin-
gen for å yte finansiering.

Del 3 (artikkel 14–26) omhandler finansielle 
bestemmelser. 

Kapittel 1 (artikkel 14–17) omhandler prinsip-
per for anskaffelser, inkludert fri og åpen konkur-
ranse om kontrakter og beskriver de forskjellige 
kontraktsformer som kan anvendes.

Kapittel 2 (artikkel 18–21) omhandler regler 
for tilskudd, premier og blandet finansiering, her-
under tilskudd til pre-kommersielle anskaffelser 
og anskaffelser av innovative løsninger. 

Kapittel 3 finnes ikke. 
Kapittel 4 (artikkel 22–25) omhandler andre 

finansielle bestemmelser, kumulativ og alternativ 
finansiering fra andre EU-programmer og fond, 
felles anskaffelser med ESA eller andre interna-
sjonale organisasjoner involvert i programmet og 
beskyttelse av de finansielle interessene i unionen 
og tredjelandsdeltakelse. Kapittelet beskriver 
også revisjonsplikt hos tredjeland som deltar i pro-
grammet.

Artikkel 24 omhandler spesielle kvalifikasjons- 
og deltakelsesbetingelser i anskaffelser der det er 
nødvendig for å bevare sikkerheten, integriteten 
og robustheten til operasjonelle systemer i EU. I 
slike tilfeller skal deltakelse begrenses til virk-
somheter i medlemsstater, men med mulighet for 
å gi unntak under visse forutsetninger for virk-
somheter etablert i deltakende EØS- eller EFTA-
stater.

Del 4 (artikkel 26–32) omhandler styring og 
organisering av programmet. 

Artikkel 26 angir styringsprinsippene for pro-
grammet. 

Artikkel 27–32 spesifiserer hvordan oppgaver 
og ansvar fordeles mellom medlemsstatene, Kom-
misjonen, Byrået, den europeiske romorganisasjo-
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nen ESA og Den europeiske organisasjonen for 
meteorologisatellitter (EUMETSAT).

Del 5 (artikkel 33–42) omhandler sikkerhet i 
programmet.

Kapittel 1 (artikkel 33–35) omhandler sikker-
het i programmet.

Artikkel 33 fastsetter sikkerhetsprinsippene i 
programmet. Medlemsstatenes kompetanse på 
sikkerhet skal hensyntas, og Rådets og Kommi-
sjonens sikkerhetsregler skal legges til grunn, 
blant annet for å skille operative driftsfunksjoner 
fra akkrediteringsfunksjoner.

Artikkel 34 fastslår at Kommisjonen, med 
støtte fra Byrået, skal sørge for høy grad av sik-
kerhet. Den enheten som er ansvarlig for en kom-
ponent skal også være ansvarlig for den operative 
sikkerheten til komponenten. Kommisjonen skal 
identifisere en struktur for overvåking av sikker-
het der hvor det er hensiktsmessig, basert på en 
risiko- og trusselvurdering. Artikkelen definerer 
sikkerhetsrelaterte oppgaver for Byrået og med-
lemsstatene.

Artikkel 35 fastslår at prosedyrene som er ned-
felt i Council Decision 202X/XX/CFSP skal bru-
kes når sikkerheten til EU eller dets medlemssta-
ter er påvirket av driften av systemene.

Kapittel 2 (Artikkel 36–41) omhandler sikker-
hetsakkreditering.

Artikkel 36 fastslår at sikkerhetsakkredite-
ringsstyret som er etablert i Byrået skal være sik-
kerhetsakkrediteringsmyndigheten for alle kom-
ponenter i programmet.

Artikkel 37 definerer prinsippene som skal leg-
ges til grunn for gjennomføring av sikkerhetsakk-
rediteringsaktiviteter for alle komponenter i pro-
grammet.

Artikkel 38–40 definerer oppgavene til, sam-
mensetningen av og stemmereglene til sikker-
hetsakkrediteringsstyret. Deltagelse i sikker-
hetsakkrediteringsstyret skal være basert på at 
det foreligger et tjenestemessig behov. Unntaks-
vis kan EU-byråer og tredjeland inviteres til å 
delta på møter som observatører for saker som 
direkte berører disse, spesielt i saker som berører 
infrastruktur som tilhører dem eller er etablert på 
deres territorium. Ordninger for slik deltakelse 
fra tredjeland og tilhørende betingelser skal ned-
felles i avtaler og være i overenstemmelse med 
forretningsordenen for sikkerhetsakkrediterings-
styret.

Artikkel 41 angir hvordan beslutninger og 
konsekvensen av disse skal kommuniseres mel-
lom henholdsvis sikkerhetsakkrediteringsstyret, 
Kommisjonen, Parlamentet og Rådet.

Artikkel 42 definerer rollen til medlemsstatene 
innen sikkerhetsakkreditering.

Kapittel 3 (Artikkel 43) omhandler beskyttelse 
av sikkerhetsgradert informasjon 

Artikkel 43 fastslår at utveksling av sikkerhets-
gradert informasjon knyttet til programmet mel-
lom EU og tredjeland og internasjonale organisa-
sjoner skal være basert på en internasjonal avtale. 
Avtalen med tredjeland skal sikre at reglene for 
beskyttelsen av sikkerhetsgradert informasjon i 
disse landene som et minimum skal imøtekomme 
kravene i Kommisjonens sikkerhetsregelverk.

Del 6 (artikkel 44–48) omhandler Galileo og 
EGNOS. 

Artikkel 44 omtaler operasjon av Galileo og 
EGNOS, som i hovedsak omfatter administrasjon, 
drift, vedlikehold, fornyelse og beskyttelse av 
rom- og bakkeinfrastrukturen, utvikling av neste 
generasjons systemer, godkjennings-, sertifise-
rings- og standardiseringsaktiviteter for program-
met, samt alle elementer vedrørende pålitelighe-
ten til systemet, drift og leveranser og markedsfø-
ring av tjenester. 

Artikkel 45 angir tjenestene Galileo skal 
levere:
– en åpen tjeneste (Galileo Open Service, GOS),
– en høypresisjonstjeneste (High-Accuracy Ser-

vice, HAS),
– en signalautentiseringstjeneste (Signal 

Authentication Service, SAS),
– en offentlig regulert tjeneste (Public Regulated 

Service, PRS),
– en varslingstjeneste (Emergency Service, ES),
– en tjeneste for presis tid (Timing Service, TS).

Galileo skal også bidra til støttetjenesten for søk 
og redning i COSPAS-SARSAT-systemet (Search 
and Rescue support service, SAR), integritetsmo-
nitoreringstjenester for livskritiske/sikkerhetskri-
tiske tjenester og informasjon om romvær gjen-
nom GNSS Service Centre.

Artikkel 46 angir tjenestene EGNOS skal 
levere:
– en åpen tjeneste (EGNOS Open Service, EOS),
– en tjeneste for datatilgang (EGNOS Data 

Access Service, EDAS),
– en tjeneste for sikkerhetskritiske anvendelser 

(Safety-of-life, SOL).

Tjenestene skal primært dekke medlemsstatenes 
territorium i Europa, men kan også utvides til 
andre regioner. Slike utvidelser skal ikke dekkes 
av budsjettet i artikkel 11. 
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Artikkel 47 angir at Kommisjonen kan gjen-
nomføre tiltak for bl.a. å håndtere og redusere 
risiko i driften av Galileo og EGNOS. 

Artikkel 48 definerer kompatibiliteten og 
interoperabiliteten ved systemene, herunder at de 
også skal fungere sammen med andre satellittna-
vigasjonssystemer og konvensjonelle radionaviga-
sjonsmidler. 

Del 7 (artikkel 49–52) omhandler Copernicus
Artikkel 49 beskriver rammen og omfanget av 

Copernicus-programmet. Programmet skal støtte 
opp om EUs og medlemsstatenes politikk, særlig 
innen miljø, klima, hav, atmosfære, landbruk, kul-
turminneovervåking, overvåking av infrastruktur, 
beredskap, katastrofehåndtering og samfunnssik-
kerhet. Copernicus skal fremme internasjonalt 
samarbeid rundt observasjonssystemer og 
utveksling av data.

Copernicus skal bestå av følgende fire elemen-
ter: 
– datainnhenting, gjennom Sentinel-satellittene, 

tredjeparts jordobservasjonsdata og bakkeba-
serte data,

– prosessering gjennom Copernicus-tjenestene,
– datadistribusjon,
– brukeropptak og markedsutvikling av ned-

strømsanvendelser.

Kapittel 2 (artikkel 50–52) beskriver handlings-
rommet for de forskjellige elementene i Coperni-
cus.

Artikkel 50 etablerer at programmet skal opp-
rettholde og forbedre datatilbudet, både ved å 
sørge for kontinuitet i eksisterende Sentinel-
målinger, utvikle nye satellitter (deriblant for 
observasjon av polare strøk og globale målinger 
av CO2), legge til rette for inkludering av tredje-
parts-data, samt bakkebaserte data og andre nød-
vendige data for kalibrering og validering.

Artikkel 51 definerer hvilke behov tjenestene i 
Copernicus skal dekke, og at det er Kommisjonen 
som skal sikre tjenestenes relevans og gjennom-
førbarhet. Temaene for tjenestene er:
– miljøovervåking og -rapportering: atmosfære 

og luftkvalitet, hav, land og klima,
– katastrofehåndtering,
– samfunnssikkerhet. 

Artikkel 52 fastsetter at Copernicus skal forbedre 
tilgjengeligheten til data ytterligere, og angir i til-
legg noen presiseringer når det gjelder håndte-
ring av sikkerhets-sensitiv informasjon.

Kapittel 3, (artikkel 53) omhandler Coperni-
cus data- og informasjonspolitikk. Det fastslås at 
data skal gjøres fritt og åpent tilgjengelig, samti-

dig som lisensbetingelser for tredjepartsdata og 
generelle sikkerhetskrav gitt i artikkel 34 blir iva-
retatt.

Del 8 (artikkel 54–69) omhandler andre kom-
ponenter i programmet.

Kapittel 1 (artikkel 54–61) omhandler SSA 
med delkomponentene SST, SWE og NEO.

Artikkel 54 beskriver omfanget av aktiviteter 
som dekkes av SST og underkomponentene. 
Disse beskriver aktiviteter i hele verdikjeden, fra 
nettverk av sensorer, til prosessering, analyse og 
leveranser av tjenester. 

Artikkel 55 definerer SST-tjenestene, tilgjenge-
lighet for tjenestene, samt ansvarsforhold. Tjenes-
tene vil bestå av:
– varsling av kollisjonsfare,
– deteksjon og karakterisering av fragmentering 

og kollisjoner i bane,
– risiko relatert til retur av romobjekter gjennom 

atmosfæren,
– nyutvikling for å kunne dekke temaer som 

omfatter begrensning og håndtering av rom-
søppel.

Det fastslås at tjenestene skal være gratis og til-
gjengelige uten avbrudd.

Artikkel 56 beskriver SST-brukere og deres til-
ganger til tjenestene.

Artikkel 57 fastsetter betingelsene medlems-
statene må oppfylle for å kunne bidra til å levere 
tjenester. 

Artikkel 58 beskriver det organisatoriske ram-
meverket for medlemsstatenes deltagelse i part-
nerskapet som utvikler og leverer SST-tjenester.

Artikkel 59 omhandler forholdene som legges 
til grunn for utvelgelsen av SST-kontaktpunkt og 
hva funksjonen innebærer. 

Artikkel 60 beskriver det mulige omfanget av 
romvær-aktiviteter, herunder spesifisering av bru-
kerbehov samt kontinuerlige tjenester tilpasset 
spesifikke sektorer.

Artikkel 61 beskriver det mulige omfanget av 
aktiviteter innen fare for kollisjon med asteroider 
(NEO). 

Kapittel 2 (artikkel 62–69) omhandler GOV-
SATCOM.

Artikkel 62 beskriver formålet med den nye 
komponenten GOVSATCOM, hvor myndighets-
aktører i Europa tilbys tilgang til sikker kommuni-
kasjonskapasitet, -tjenester og -utstyr, anskaffet og 
formidlet via EU til autoriserte brukere gjennom 
ny bakkeinfrastruktur. 

Artikkel 63 utdyper forhold vedrørende sik-
kerhet, tjenesteportefølje og prioritering mellom 
brukere. Bruksområdene inkluderer krisehåndte-
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ring, overvåking, håndtering av kritisk infrastruk-
tur og diplomatisk relatert kommunikasjon. 

Artikkel 64 beskriver hvem som kan levere 
kapasitet og tjenester innen GOVSATCOM. 

Artikkel 65 lister opp hvem som kan benytte 
kapasiteten og tjenestene som tilbys. Dette er 
autoriserte myndigheter innen EU, medlemssta-
ter og brukere som representerer disse. 

Artikkel 66 utdyper prioritering og deling av 
kapasiteten mellom brukere.

Artikkel 67 omhandler den nødvendige bakke-
infrastruktur, inkludert plassering av kommunika-
sjonsnav/ankerstasjoner, som EU må etablere for 
å kunne tilby og distribuere GOVSATCOM-tjenes-
tene til brukerne. 

Artikkel 68 beskriver at deltagerne i GOV-
SATCOM inkluderer medlemsstatene i EU, Kom-
misjonen og Rådet i EU, EUs utenrikstjeneste 
+EEAS (European External Action Service) og 
andre EU-byrå. Andre mulige deltagere i kompo-
nenten GOVSATCOM, for eksempel EØS/ EFTA-
stater, beskrives i artikkel 7. Disse må søke EU 
om å få delta og inngå en særskilt avtale med EU 
om dette. Videre kreves det at hvert enkelt med-
lem i GOVSATCOM etablerer en egen kompetent 
myndighetsfunksjon som skal ivareta deltagelsen, 
inkludert oppgaver relatert til sikkerhet og til-
gangsrettigheter samt at kapasitet, tjenester og 
utstyr forvaltes i henhold til kravene. 

Artikkel 69 angir at Kommisjonen skal ivareta 
oppsyn med ressursene i GOVSATCOM for å 
sørge for en optimal utnyttelse av den tilgjengelig-
gjorte kapasitet over tid.

Del 9 (artikkel 70–99) omhandler EUs byrå for 
Romprogrammet. 

Kapittel 1 (artikkel 70–71) omhandler almin-
nelige bestemmelser for Byrået.

Artikkel 70 definerer Byråets rettslige status.
Artikkel 71 spesifiserer at Byrået har sitt 

hovedkontor i Praha.
Kapittel 2 (artikkel 72–83) omhandler Byråets 

organisasjon.
Artikkel 72 angir forvaltnings- og ledelses-

strukturen til Byrået og som består av Byråets 
styre, administrerende direktør og Byråets sikker-
hetsakkrediteringsstyre.

Artikkel 73 spesifiserer styrets sammenset-
ning og hjemler deltakelse fra tredjeland.

Artikkel 74–77 omhandler forretningsordenen 
for Byråets styre, herunder styrets formannskap, 
møter, avstemningsregler og oppgaver. Styrets 
oppgaver inkluderer: utnevne administrerende 
direktør, vedta Byråets arbeidsprogram, budsjett 
og årsrapport, overvåke driften av Galileos sikker-
hetsovervåkingssenter, sikre oppfølging av anbe-

falinger fra evalueringer og revisjoner, godkjenne 
arrangementer for tredjelands deltakelse i Byrået, 
vedta sikkerhetsregler og vedta sine prosedyrere-
gler. 

Artikkel 78 og 79 omhandler Byråets adminis-
trerende direktør og dennes oppgaver.

Artikkel 80–83 omhandler Byråets sikker-
hetsakkrediteringsstyre, herunder organisato-
riske aspekter, oppgaver og bestemmelser for 
akkrediteringsstyrets formann og viseformann.

Kapittel 3 (artikkel 84–87) omhandler finansi-
elle bestemmelser for Byrået. Det fastslås at 
ansvaret for budsjettgjennomføring er hos admi-
nistrerende direktør, at regnskap skal avlegges i 
henhold til finansforordningen i EU og at Styret 
har myndighet til å godkjenne finansielle bestem-
melser. Regler for utarbeidelse av Byråets bud-
sjett blir også beskrevet

Kapittel 4 finnes ikke.
Kapittel 5 (artikkel 88–90) omhandler perso-

nalbestemmelser for Byrået.
Artikkel 88 angir overordnede personalbe-

stemmelser i henhold til personalvedtektene i EU.
Artikkel 89 inneholder regler for utnevnelse 

og mandatperiode for administrerende direktør, 
som er fem år og med mulighet for forlengelse én 
gang med en ny periode på inntil fem år.

Artikkel 90 dekker Byråets ansettelse av nasjo-
nale eksperter, som kan komme fra medlemssta-
ter eller deltakende tredjeland og internasjonale 
organisasjoner.

Kapittel 6 (artikkel 91–99) beskriver øvrige 
bestemmelser for Byrået. Her beskrives blant 
annet samarbeid med tredjeland, og gir hjemmel 
til at EU kan inngå avtaler med tredjeland om del-
takelse i Byråets arbeid.

Artikkel 91 angir at protokoll (nr. 7) om Den 
europeiske unions privilegier og immunitet, ved-
lagt traktaten om Den europeiske union og trakta-
ten om Den europeiske unions virkemåte, skal 
gjelde for Byrået og dets ansatte. Norge har avtalt 
å anvende protokoll 7 på eksisterende byrå (GSA), 
og det anses som naturlig å videreføre protokoll 7 
også for nye byrået (EUSPA). Dette er ivaretatt 
med artikkel 1 (f) i utkastet til beslutning i EØS-
komiteen om EØS/EFTA-statenes deltakelse i 
EUs romprogram.

Del 10 (artikkel 100–104) omhandler pro-
gramplanlegging, overvåking, evaluering og kon-
troll. 

Artikkel 100 sier at programmet skal gjennom-
føres i henhold til arbeidsprogram som skal være 
spesifikke og separate for hver komponent av pro-
grammet. Arbeidsprogrammet skal godkjennes av 
programkomiteen.
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Artikkel 101 gir retningslinjer for resultatrap-
portering.

Artikkel 102 omhandler evaluering som Kom-
misjonen skal gjennomføre innen 30. juni 2024, og 
deretter hvert fjerde år av Byrået og alle program-
mets komponenter og tjenester.

Artikkel 103 omhandler revisjon av bruken av 
enkelte bidrag fra Unionen som skal danne grunn-
lag for forsikringer i samsvar med finansforord-
ningen.

Artikkel 104 gir retningslinjer for beskyttelse 
av personopplysninger og privatlivets fred i over-
enstemmelse med relevant EU-lovgivning.

Del 11 (artikkel 105–107) gir bestemmelser 
for gjennomføring og delegering.

Artikkel 105 overfører myndighet til å vedta 
avledede rettsakter til Kommisjonen frem til 31. 
desember 2028. Dette kan til enhver tid oppheves 
av Rådet og Parlamentet. Medlemsstatene skal 
høres før Kommisjonen vedtar delegerte rettsak-
ter. 

Artikkel 106 angir en hasteprosedyre der en 
delegert rettsakt kan tre i kraft straks. 

Artikkel 107 sier at Kommisjonen skal bistås 
av en komité (Komitologikomité). Komiteen skal 
møtes i seks spesifikke grupperinger for hen-
holdsvis: Galileo og EGNOS, Copernicus, SSA, 
GOVSATCOM, sikkerhet og en overordnet hori-
sontal komité for hele romprogrammet. Program-
komiteen skal i tillegg etablere et brukerforum 
som skal gi råd til komiteen om brukerkrav og 
utvikling av tjenestene.

Del 12 (artikkel 108–111) dekker avsluttende 
bestemmelser og overgangsbestemmelser.

Artikkel 108 gir bestemmelser om synliggjø-
ring av resultater gjennom informasjon, kommuni-
kasjon og markedsføring. 

Artikkel 109 opphever forordning (EU) nr. 
912/2010, (EU) nr. 1285/2013 og (EU) nr. 377/
2014 og beslutning nr. 541/2014/EU med virk-
ning fra den 1. januar 2021.

Artikkel 110 sier at denne forordningen ikke 
påvirker videreføring eller endring av tiltak som 
ennå ikke er avsluttet under forordningene og 
beslutningen som oppheves. Om nødvendig kan 
det allokeres bevilgninger på budsjettet ut over 
2027 til dekning av aktiviteter som ikke er avslut-
tet senest den 31. desember 2027.

4 Konstitusjonelle forhold

Ettersom norsk deltakelse i programmet inne-
bærer økonomiske forpliktelser over flere år, til 
sammen ventelig 3,7 mrd. kroner (i 2021-priser), 

må Stortinget gi sitt samtykke til deltakelse i 
avgjørelsen i EØS-komiteen, jf. Grunnloven § 26 
annet ledd. For å bidra til en rask avgjørelse og 
for å gjøre det mulig for EØS/EFTA-statene å ta 
del i programmet så tidlig som mulig, foreslår 
regjeringen at Stortinget gir sitt samtykke før 
forordningen er endelig vedtatt og før avgjørel-
sen fattes i EØS-komiteen. Det vil dermed ikke 
bli nødvendig for Norge å ta forbehold om kon-
stitusjonelle prosedyrer ved avgjørelsen i EØS-
komiteen. Det er ikke ventet at det vil komme 
endringer i utkastet til forordning eller beslutnin-
gen i EØS-komiteen. Dersom den endelige for-
ordningen eller avgjørelsen avviker vesentlig fra 
utkastene til forordning og avgjørelse i EØS-
komiteen som er lagt frem i denne proposisjo-
nen, vil saken legges frem for Stortinget på nytt. 
Forordningen ventes vedtatt i EU i april og 
beslutningen i EØS-komiteen er ventet i juni/juli 
2021.

5 Beslutningen i EØS-komiteen

Utkastet til beslutning i EØS-komiteen om EØS/
EFTA-statenes deltakelse i EUs romprogram 
består av en innledning og fire artikler. I innled-
ningen blir det vist til artikkel 86 og 98 i EØS-avta-
len, som gjør det mulig for EØS-komiteen å endre 
vedleggene til avtalen gjennom vedtak i EØS-
komiteen. 

Artikkel 1 slår fast at det innsettes et nytt 
punkt 8 e) etter punkt 8 d) i avtalens protokoll 31 
artikkel 1, om at samarbeidet blir utvidet til også å 
omfatte Europaparlaments- og rådsforordning om 
etableringen av EUs romprogram og EUs byrå for 
romprogrammet, og at Liechtenstein er unntatt 
deltakelse i og økonomiske bidrag til program-
met. Det fastslås videre at Island skal delta i og 
bidra økonomisk til EGNOS, Copernicus, GOV-
SATCOM og SSA SWE-komponenten. EFTA-sta-
tene skal la Den europeiske unions protokoll om 
privilegier og immunitet få anvendelse for Byrået 
og dets ansatte. 

Artikkel 2 fastslår at protokoll 37 i avtalen blir 
endret slik at punkt 36 og 37 slettes og erstattes 
med punkt 43 og 44. Dette innebærer at Sikker-
hetsakkrediteringsstyret for europeiske GNSS-
systemer og Styret erstattes med henholdsvis Sik-
kerhetsakkrediteringsstyret for EUs byrå for rom-
programmet og Styret for EUs byrå for rompro-
grammet.

Artikkel 3 fastslår at beslutningen trer i kraft 
dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
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artikkel 103 nr. 1 er inngitt, og at beslutningen 
skal gjelde fra 1. januar 2021. 

Artikkel 4 slår fast at beslutningen i EØS-komi-
teen kunngjøres i EØS-avdelingen av, og EØS-til-
legget til, «Den europeiske unions tidende». 

6 Administrative og økonomiske 
konsekvenser

De budsjettmessige konsekvensene for 2021 for 
Norges deltakelse i EUs romprogram ble fremlagt 
i Prop. 1 S (2020–2021) for Nærings- og fiskeride-
partementet og i Innst. 8 S (2020–2021), som ble 
vedtatt av Stortinget 19. desember 2020. Det er 
bevilget 594 mill. kroner til norsk deltakelse i 
romprogrammet i 2021. Her omfattes deltakelse i 
alle programmets komponenter Galileo og 
EGNOS, Copernicus, SSA og GOVSATCOM. Det 
ble samtidig tatt forbehold om at en endelig 
beslutning om norsk deltakelse i EUs program-
mer i perioden 2021 – 2027 først blir tatt etter at 
EUs langtidsbudsjett er vedtatt. 

EUs Råd og Parlament kom til enighet om 
EUs langtidsbudsjett 16. desember 2020. Budsjet-
trammen for EUs romprogram 2021–2027 er satt 
til 14,01 mrd. euro (i faste 2021-priser). Norges 
kontingent følger av EØS-avtalen og baseres på 
BNP-andel av programbudsjettet. Med en BNP-
andel på 2,51 pst. og en eurokurs på 10,4713 (per 
5.1.2021), vil den norske andelen tilsvare 
3,7 mrd. kroner (i faste 2021-priser) for perioden 
2021–2027. Det legges til grunn en utbetalingspro-
fil gitt av EFTA, som er i tråd med erfaringene fra 
tidligere års oppskaleringstakt, fordi denne vurde-
res å gi de mest realistiske anslagene. Erfarings-
messig vil årlige utbetalinger variere kraftig, med 
et lavere inngangsbeløp i 2021, og deretter en 
rask opptrapping over noen år, samt at utbetalin-
gene fordeles over en lengre periode enn pro-
gramperioden. 

Norsk Romsenter ivaretar rollen som sekreta-
riat for Norges deltakelse i EUs romprogram og 
arbeider for å sikre norske industriinteresser i alle 
programkomponenter. I tillegg til programkontin-
genten (kap. 922, post 73), er det lagt opp til styr-
king av nasjonale administrative og tekniske støt-
teaktiviteter (hhv. post 50 og post 74) tilsvarende 
55,8 mill. kroner årlig.

Finansieringen av Norges deltakelse er ivare-
tatt i statsbudsjettet for 2021, og de årlige utgif-
tene fra 2022 håndteres i de årlige budsjettproses-
sene. 

Gjennomføringen av forordningen medfører 
ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

7 Vurdering og tilrådning

Norsk deltakelse i EUs romprogram vil bidra til at 
Norge har innflytelse på beslutninger knyttet til 
samfunnsviktig infrastruktur. Deltakelsen legger 
også til rette for at norske aktører får den innsik-
ten som er nødvendig for best mulig utnyttelse av 
EUs satellittsystemer, bakkeinfrastruktur og tilhø-
rende tjenester for norske brukere. 

Geografi, topografi og nærings- og bosettings-
struktur gjør Norge til et av de landene som trolig 
vil få størst utbytte av Galileo og EGNOS. Delta-
kelse i programmenes styrende organer har gitt 
norske myndigheter mulighet til å påvirke pro-
grammene slik at de i størst mulig grad ivaretar 
norske interesser. Deltakelsen i programmene 
har også gitt norsk forvaltning og industri tidlig 
innsikt i systemer som leverer tjenester som sam-
funnet er avhengig av. Dette har bidratt til å posi-
sjonere norsk industri i det voksende markedet 
for tjenester som nyttiggjør satellittnavigasjon, og 
har forberedt norsk forvaltning til raskt å kunne ta 
i bruk nye, samfunnsnyttige satellittnavigasjons-
tjenester. Norges deltakelse hadde ved utgangen 
av 2019 medført kontrakter til norsk industri for 
om lag 104 mill. euro.

Norsk deltakelse i Copernicus gir Norge 
mulighet til å delta i styrende og rådgivende orga-
ner for programmet, og i så måte bidra til at pro-
grammet får styrket dekning og ytelse over nor-
ske områder. Norsk deltakelse i Copernicus gir 
norsk forvaltning og næringsaktører de beste 
mulighetene til å nyttiggjøre seg data og tjenester 
fra programmet. Deltakelse er også en forutset-
ning for at norske næringsaktører får by på kon-
trakter som lyses ut under programmet. For pro-
gramperioden 2014–2020 ble det anslått at kon-
traktspotensialet for norske aktører var på om lag 
1 mrd. kroner, omtrent samme beløp som den 
norske programkontingenten. Tall for perioden 
2014–2020 viser at norske aktører vant Coperni-
cus-relaterte kontrakter på om lag 132 mill. euro. 
Også for programperioden 2021–2027 er det 
anslått at kontraktspotensialet for norske aktører 
er i samme størrelsesorden som den norske pro-
gramkontingenten.

Flere norske myndighetsaktører vil dra nytte 
av deltakelse i europeisk samarbeid knyttet til 
GOVSATCOM. Aktører som forvalter samfunn-
skritisk infrastruktur, vil kunne få tilgang til ulike 
typer sikker kommunikasjonskapasitet og -tjenes-
ter som supplerer anskaffelser fra kommersielle 
aktører og kapasiteter som Norge etablerer selv. 
Brukernytten vil være avhengig av ytelse og dek-
ning over norske interesseområder, inkludert 
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Arktis, utformingen av tjenestene som inngår/
autoriseres, samt sikkerhetskravene som etable-
res. Norsk deltakelse i GOVSATCOM vil gi Norge 
mulighet til å påvirke slike beslutninger og vil, i til-
legg til brukernytte for sivile og militære myndig-
heter, også gi norsk industri muligheter for ulike 
tjeneste- og utstyrsleveranser innen romprogram-
met. Detaljene rundt norsk deltakelse i GOV-
SATCOM og sikkerhetsaspekter knyttet til delta-
kelsen vil kreve forhandling og etablering av en 
egen samarbeidsavtale med EU.

Norge har et økende behov for SSA-tjenester 
grunnet økt trafikktetthet i rommet, flere nasjo-
nale satellitter, mulig ny oppskytningsaktivitet fra 
Andøya og økende antall ukontrollerbare objekter 
(romsøppel). Samfunnets økende avhengighet av 
teknologi har også gjort oss mer sårbare for effek-
tene av solstormer og andre hendelser på solen 
(«romvær»), og Norges plassering langt mot nord 
gjør oss ekstra utsatt. Det er ønskelig å etablere 
en informasjonsstrøm og tilgang til komplemen-
tære SSA-tjenester fra europeiske systemer, i til-
legg til de vi dag får gjennom samarbeidet med 
USA. Norsk medlemskap i SSA-komponenten av 
EUs romprogram gir interessante muligheter for 
norsk næringsliv og forskningsmiljøer i form av et 
marked for SSA-tjenester, finansiering av etable-
ring og operasjon av nasjonale kapasiteter og økte 
muligheter for utveksling av data med andre delta-
kerland. Norsk deltakelse i enkelte deler av SSA 

vil kreve forhandling og etablering av en egen 
samarbeidsavtale med EU.

Oslo Economics har gjennomført en evalue-
ring av Norges deltakelse i EUs romprogrammer 
for satellittnavigasjon og jordobservasjon (OE-rap-
port 2019–28). Rapporten konkluderer med at 
Norges deltakelse i romprogrammene er sam-
funnsøkonomisk lønnsom, og at videre deltakelse 
er en forutsetning for å realisere nytten av investe-
ringene som er gjort frem til nå. Alternativ anven-
delse av midlene, f.eks. ved spissede nasjonale sat-
singer, vil ikke kompensere for kontrakter, tjenes-
ter og den utenrikspolitiske gevinst som kan opp-
nås gjennom deltakelse i EUs romprogram. 

Nærings- og fiskeridepartementet tilrår delta-
kelse i EØS-komiteens beslutning om innlem-
melse i EØS-avtalen av en forordning om etable-
ring av EUs romprogram (2021–2027) og EUs 
byrå for romprogrammet. Utenriksdepartemen-
tet slutter seg til dette.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om samtykke til deltakelse i en beslutning i 
EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 
en forordning om etablering av EUs romprogram 
(2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om 
innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs 
byrå for romprogrammet, i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag

til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning 
i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning 
om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for 

romprogrammet 

I

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 
en forordning om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet.
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Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. [...] av [...] om endring 
av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter og protokoll 37 om listen 
omhandlet i artikkel 101

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98,

og ut fra følgende betraktninger:
(1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen 

bør utvides til å omfatte [europaparlaments- og 
rådsforordning […] av […] om opprettelse av 
Unionens romprogram og Den europeiske 
unions byrå for romprogrammet og om opphe-
ving av forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 
1285/2013 og (EU) nr. 377/2014 og beslutning 
541/2014/EU]1.

(2) Vilkårene for deltakelsen til EFTA-statene og 
deres institusjoner, foretak, organisasjoner og 
statsborgere i Den europeiske unions pro-
grammer er fastsatt i EØS-avtalen, særlig i 
artikkel 81.

(3) Avtalepartene anerkjenner det eksisterende 
formelle samarbeidet i EUs forskjellige rom-
programmer. De ønsker å bygge videre på 
dette sterke partnerskapet og utvide samarbei-
det til alle komponentene i det nye rompro-
grammet.

(4) Når det gjelder Norges deltakelse, bør det 
også tas hensyn til samarbeidsavtalen om 
satellittbasert navigasjon mellom Den euro-
peiske union og dens medlemsstater og 
Norge2, og særlig til avtalens artikkel 6 om 
sikkerhet.

(5) EØS-avtalens protokoll 31 og 37 bør derfor 
endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid 
mulig fra 1. januar 2021 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 1, etter nr. 8d, 
tilføyes følgende:
«8e.

a) EFTA-statene skal fra 1. januar 2021 delta i 
den virksomhet som kan følge av følgende 
unionsrettsakt, og i Den europeiske unions 
byrå for romprogrammet, heretter kalt 
‘Byrået’, opprettet ved følgende unions-
rettsakt:
– 32020 R xxxx: [Europaparlaments- og 

rådsforordning […] av […] om oppret-
telse av Unionens romprogram og Den 
europeiske unions byrå for rompro-
grammet og om oppheving av forord-
ning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/
2013 og (EU) nr. 377/2014 og beslut-
ning 541/2014/EU] (EUT L …).

b) EFTA-statene skal bidra finansielt til virk-
somheten nevnt i bokstav a) i samsvar med 
EØS-avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og 
protokoll 32.

c) Det finansielle bidraget nevnt i bokstav b) 
skal dekke kostnaden for utvidelsen av 
EGNOS-systemets geografiske dekning til 
å omfatte de deltakende EFTA-statenes ter-
ritorier. Denne utvidelsen forutsetter tek-
nisk gjennomførbarhet og skal ikke for-
sinke utvidelsen av EGNOS-systemets geo-
grafiske dekning av EUs medlemsstaters 
territorier som geografisk ligger i Europa.

d) EFTA-statene skal delta fullt ut, uten stem-
merett, i Byråets styre og i Byråets sikker-
hetsakkrediteringsstyre.

e) Byrået skal være en juridisk person. Det 
skal hos alle parter i EØS-avtalen nyte godt 
av den mest omfattende rettsevne en juri-

1 EUT L […] (COM(2018) 447).
2 EUT L 283 av 29.10.2010, s. 12.
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disk person kan ha i henhold til nasjonal 
lovgivning.

f) EFTA-statene skal tilstå Byrået og dets 
ansatte privilegier og immunitet tilsvarende 
de som er omhandlet i protokollen om Den 
europeiske unions privilegier og immuni-
tet.

g) Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) 
og artikkel 82 nr. 3 bokstav a) i Tilsettings-
vilkår for andre tjenestemenn i Den euro-
peiske union kan statsborgere i EFTA-sta-
ter som nyter fulle borgerrettigheter, tilset-
tes på kontrakt av Byråets daglige leder.

h) Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav e), 
artikkel 82 nr. 3 bokstav e) og artikkel 85 
nr. 3 i Tilsettingsvilkår for andre tjenes-
temenn i Den europeiske union skal språ-
kene nevnt i EØS-avtalens artikkel 129 nr. 1 
anses av Byrået, med hensyn til sine 
ansatte, som et av Unionens språk nevnt i 
artikkel 55 nr. 1 i traktaten om Den euro-
peiske union.

i) I henhold til artikkel 79 nr. 3 i EØS-avtalen 
får del VII (Bestemmelser om organene) i 
EØS-avtalen, unntatt kapittel 3 avsnitt 1 og 
2, anvendelse for dette nummer.

j) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig 
tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 
Kommisjonens dokumenter skal ved 
anvendelse av denne forordning gjelde for 
alle Byråets dokumenter som også angår 
EFTA-statene.

k) EFTA-statene skal delta fullt ut, uten stem-
merett, i alle unionskomiteer som bistår 
Europakommisjonen med hensyn til 
ledelse, utvikling og gjennomføring av virk-
somheten nevnt i bokstav a).

l) Dette nummer får ikke anvendelse for Lie-
chtenstein.

[m)Island skal delta i og bidra finansielt til føl-
gende av programmets virksomheter: 

[EGNOS, Copernicus, GOVSATCOM og 
SWE-komponenten (romværtjenester) i 
SSA].]»

Artikkel 2

I EØS-avtalens protokoll 37 gjøres følgende 
endringer:
1. Teksten i nr. 36 og 37 oppheves.
2. Nye numre skal lyde:

«43.Sikkerhetsakkrediteringsstyret til Den 
europeiske unions byrå for romprogram-
met (europaparlaments- og rådsforordning 
[…]).

44. Styret for Den europeiske unions byrå for 
romprogrammet (europaparlaments- og 
rådsforordning […]).»

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle 
meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 
er inngitt3.

Den får anvendelse fra 1. januar 2021.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Utferdiget i Brussel […]

3 [Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsretts-
lige krav angitt.]

For EØS-komiteen EØS-komiteens

Formann sekretærer

[…] […]
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Vedlegg 2  

Europa-parlamentets og rådets forordning af … om 
oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske 
Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse 
af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 og 

(EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR 
DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Euro-
pæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 189, 
stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kom-
missionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivnings-
mæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure1, 
og

ud fra følgende betragtninger:
(1) Rumteknologi, -data og -tjenester er blevet 

uundværlige i europæernes hverdag og spil-
ler en afgørende rolle, når det gælder om at 
bevare mange strategiske interesser. Unio-
nens rumindustri er allerede en af de mest 
konkurrencedygtige i verden. Nye aktører 
og udviklingen af nye teknologier revolutio-
nerer imidlertid de traditionelle industrimo-
deller. For at Unionen kan forblive en føre-
nde international spiller med stor handlefri-
hed på rumområdet, er det derfor afgø-
rende, at den stimulerer den videnskabelige 
og tekniske udvikling og fremmer rumsek-
torindustriens konkurrencedygtighed og 
innovationskapacitet inden for Unionen, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), nyetablerede virksomheder og 
innovative virksomheder.

(2) De muligheder, som rummet giver, når det 
gælder sikkerheden for Unionen og dens 
medlemsstater, bør udnyttes, således som 
det navnlig fremgår af den globale strategi 
for Den Europæiske Unions udenrigs- og 

sikkerhedspolitik fra juni 2016, samtidig 
med at den civile karakter af Unionens rum-
program ("programmet") bevares, og de 
eventuelle bestemmelser om neutralitet og 
alliancefrihed, der er fastsat i medlemssta-
ternes forfatningsret, respekteres. Histo-
risk set har udviklingen i rumsektoren 
været knyttet til sikkerhed. I mange tilfælde 
tjener det udstyr og de komponenter og 
instrumenter, der anvendes i rumsektoren, 
samt rumdata og -tjenester et dobbelt 
formål. Unionens sikkerheds- og forsvarspo-
litik fastlægges imidlertid inden for ram-
merne af den fælles udenrigs- og sikker-
hedspolitik i overensstemmelse med afsnit V 
i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU).

(3) Unionen har udviklet sine egne ruminitiati-
ver og -programmer siden slutningen af 
1990'erne, nemlig den europæiske geostatio-
nære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) 
og efterfølgende Galileo og Copernicus, der 
imødekommer EU-borgernes behov, og de 
krav, der følger af de offentlige politikker. 
Videreførelsen af disse initiativer og pro-
grammer bør sikres, og de tjenester, som de 
leverer, bør forbedres, således at de opfylder 
brugernes nye behov, forbliver førende, når 
det gælder udviklingen af ny teknologi og 
omstillinger inden for digital teknologi og 
informations- og kommunikationsteknologi 
og er i stand til at opfylde politiske priorite-
ter som klimaændringer, herunder kontrol 
med udviklingen i polarområdet, samt inden 
for transport, sikkerhed og forsvar.

(4) Det er nødvendigt at udnytte synergier mel-
lem transport- og rumsektoren samt den digi-
tale sektor med henblik på at fremme en bre-
dere anvendelse af nye teknologier, såsom e-
opkald, digitale takografer, trafikovervågning 

1 Europa-Parlamentets holdning af 17.4.2019 (endnu ikke 
offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning 
af … (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamen-
tets holdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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og -styring, selvkørende og ubemandede 
køretøjer og droner, og imødegå behovene 
for sikker og gnidningsløs konnektivitet, 
robust positionering, intermodalitet og intero-
perabilitet. En sådan udnyttelse af synergier 
vil forbedre transportydelsernes og industri-
ens konkurrenceevne.

(5) For at alle medlemsstater og alle borgere 
kan høste fordelene ved programmet fuldt 
ud, er det ligeledes af afgørende betydning, 
at anvendelsen og udbredelsen af de data, 
informationer og tjenester, som programmet 
tilvejebringer, fremmes, og at udviklingen af 
downstreamapplikationer baseret på disse 
data, informationer og tjenester støttes. 
Medlemsstaterne, Kommissionen og de 
ansvarlige enheder kunne med dette formål 
for øje navnlig gennemføre periodiske infor-
mationskampagner om fordelene ved pro-
grammet.

(6) Med henblik på at nå målene om handlefri-
hed, uafhængighed og sikkerhed er det 
afgørende, at Unionen har selvstændig 
adgang til rummet og kan anvende det på en 
sikker måde. Det er derfor af afgørende 
betydning, at Unionen støtter selvstændig, 
pålidelig og omkostningseffektiv adgang til 
rummet, navnlig for så vidt angår kritisk 
infrastruktur og teknologi, offentlig sikker-
hed og sikkerheden for Unionen og dens 
medlemsstater. Kommissionen bør derfor 
have mulighed for at samle opsendelsestje-
nester på europæisk plan, både af hensyn til 
egne og, efter anmodning, andre enheders 
behov, herunder medlemsstaterne, i over-
ensstemmelse med artikel 189, stk. 2, i trak-
taten om Den Europæiske Unions funktions-
måde (TEUF). Med henblik på at forblive 
konkurrencedygtig på et marked i hurtig 
udvikling er det også afgørende, at Unionen 
fortsat har adgang til moderne, effektive og 
fleksible opsendelsesinfrastrukturfaciliteter 
og kan drage fordel af hensigtsmæssige 
opsendelsessystemer. Uden at det berører 
de foranstaltninger, der er truffet af med-
lemsstaterne eller Den Europæiske Rumor-
ganisation (ESA), bør programmet derfor 
kunne støtte tilpasninger til den jordbase-
rede infrastruktur, herunder ny udvikling, 
som er nødvendig for gennemførelsen af 
programmet, og tilpasninger, herunder tek-
nologisk udvikling, til de opsendelsessyste-
mer, som er nødvendige i forbindelse med 
opsendelse af satellitter, herunder alterna-
tive teknologier og innovative systemer, til 

gennemførelse af programmets komponen-
ter. Disse aktiviteter bør gennemføres i over-
ensstemmelse med Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/
10462 ("finansforordningen") og med hen-
blik på at forbedre programmets omkost-
ningseffektivitet. Eftersom der ikke vil være 
noget særskilt budget, bør foranstaltnin-
gerne til støtte for adgang til rummet ikke 
berøre gennemførelsen af programmets 
komponenter.

(7) For at styrke konkurrenceevnen inden for 
Unionens rumindustri og øge kapacitet til at 
udforme, bygge og drive sine egne systemer 
bør Unionen støtte etablering, vækst og 
udvikling i hele rumindustrien. Skabelsen af 
en forretnings- og innovationsvenlig model 
bør støttes på europæisk, regionalt og natio-
nalt plan gennem initiativer som rumcentre, 
der samler rumsektoren, den digitale sektor 
og andre sektorer samt brugerne. Sådanne 
rumcentre bør stræbe efter at fremme 
iværksætterånd og kompetencer og samti-
dig tilstræbe synergi med de digitale innova-
tionsknudepunkter. Unionen bør fremme 
etableringen af EU-baserede rumvirksomhe-
der og deres muligheder for at ekspandere 
og få succes, bl.a. ved at hjælpe dem med at 
få adgang til risikovillig kapital som følge af 
manglen på passende adgang i Unionen til 
privatkapital for nystartede virksomheder 
inden for rumsektoren, og ved at skabe 
efterspørgsel, den såkaldte model med før-
ste kontrakt.

(8) Rumværdikæden opdeles generelt i: forud-
gående led og efterfølgende led. Forudgå-
ende led omfatter aktiviteter, der fører til et 
operationelt rumsystem, herunder udvik-
ling, fremstilling, opsendelsesaktiviteter og 
drift af et sådant system. Efterfølgende led 
omfatter rumrelaterede tjenester og produk-
ter til brugerne. Digitale platforme udgør 
også et vigtigt element, der støtter udviklin-
gen af rumsektoren. De giver adgang til data 
og produkter samt til værktøjer og lagrings- 
og databehandlingsfaciliteter.

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 
2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrø-
rende Unionens almindelige budget, om ændring af forord-
ning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 
1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og 
afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
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(9) Unionen udøver sine beføjelser på rumområ-
det i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, 
i TEUF. Kommissionen bør sikre sammen-
hæng i de aktiviteter, som udøves inden for 
rammerne af programmet.

(10) Eftersom en række medlemsstater har en 
tradition for aktive rumrelaterede industrier, 
bør behovet for at udvikle og modne rumin-
dustrier i medlemsstater med fremspirende 
kapaciteter og behovet for at reagere på de 
traditionelle rumindustriers udfordringer, 
som er forbundet med fremkomsten af pri-
vate aktører i rummet ("New Space"), aner-
kendes. Foranstaltninger til udvikling af 
rumindustriens kapacitet i hele EU og sam-
arbejdet på tværs af rumindustrien i alle 
medlemsstater bør fremmes.

(11) Foranstaltninger under programmet bør 
bygge på og drage fordel af national og euro-
pæisk kapacitet, der eksisterer på det tids-
punkt, hvor foranstaltningen gennemføres.

(12) Rumaktiviteter har på grund af program-
mets dækning og deres potentiale for at 
bidrage til løsning af de globale udfordringer 
en stærk international dimension. I tæt sam-
arbejde med medlemsstaterne og med dis-
ses samtykke kan de relevante organer i pro-
grammet eventuelt deltage i anliggender, 
der vedrører programmet, i et internationalt 
samarbejde og i samarbejdet i relevante sek-
torspecifikke FN-organer. For så vidt angår 
anliggender, der vedrører programmet, kan 
Kommissionen på Unionens vegne og inden 
for rammerne af sine beføjelser eventuelt 
koordinere aktiviteter på den internationale 
scene, navnlig med henblik på at forsvare 
Unionens og medlemsstaternes interesser i 
internationale fora, herunder inden for fre-
kvenser i relation til programmet, uden at 
dette berører medlemsstaternes kompe-
tence på dette område. Det er navnlig vigtigt 
for Unionen, repræsenteret ved Kommissio-
nen, at samarbejde som observatør i orga-
nerne under det internationale Cospas-
Sarsat-program.

(13) Det internationale samarbejde er af afgø-
rende betydning for at fremme Unionens 
rolle som global aktør i rumsektoren samt 
dens teknologi og industri, idet det fremmer 
fair konkurrence på internationalt plan, sam-
tidig med at der tages hensyn til behovet for 
at sikre gensidighed i parternes rettigheder 
og forpligtelser og tilskynde til samarbejde 
på uddannelsesområdet. Internationalt sam-
arbejde er et centralt element i rumstrate-

gien for Europa, som det fremgår af Kom-
missionens meddelelse af 26. oktober 2016. 
Kommissionen bør bruge programmet til at 
bidrage til og drage nytte af den internatio-
nale indsats gennem initiativer til fremme af 
europæisk teknologi og europæisk industri 
på internationalt plan, f.eks. gennem bila-
terale dialoger og industriworkshops og 
støtte til internationalisering af SMV'er, samt 
til fremme af adgangen til internationale 
markeder og fair konkurrence, bl.a. ved at 
anvende initiativer vedrørende økonomisk 
diplomati som løftestang. Europæiske initia-
tiver vedrørende rumdiplomati bør være i 
fuld overensstemmelse og komplementari-
tet med Unionens eksisterende politikker, 
prioriteter og instrumenter, samtidig med at 
Unionen skal spille en central rolle sammen 
med medlemsstaterne, hvis den skal forblive 
i forreste række på den internationale scene.

(14) Uden at det berører medlemsstaternes kom-
petence bør Kommissionen sammen med 
Unionens højtstående repræsentant for uden-
rigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den 
højtstående repræsentant") og i tæt samar-
bejde med medlemsstaterne fremme ansvar-
lig adfærd i rummet i forbindelse med gen-
nemførelsen af programmet. En sådan 
adfærd omfatter adfærd, der mindsker spred-
ningen af rumaffald og undersøger Unionens 
mulighed for at tiltræde de relevante FN-trak-
tater og -konventioner og, hvor det er nødven-
digt, fremsætter passende forslag.

(15) Programmets målsætninger minder om mål-
sætningerne for andre EU-programmer, 
navnlig Horisont Europa-programmet3, 
InvestEU-programmet, der er oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2021/5234, Den Europæiske Forsvars-
fond5, og fonde omfattet af en forordning om 
fælles bestemmelser for Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fon-
den for Retfærdig Omstilling og Den Europæ-
iske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om 
finansielle regler for nævnte fonde og for 
Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern 
Sikkerhed og instrumentet for grænseforvalt-
ning og visa ("forordningen om fælles 

3 Procedure 2018/0224/COD
4 Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) 2021/523 af 

24. marts 2021 om oprettelse af InvestEU-programmet og 
om ændring af forordning (EU) 2015/1017

5 Procedure 2018/0254/COD
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bestemmelser"). Derfor bør der fastsættes 
kumuleret finansiering fra disse programmer, 
forudsat at de ikke dækker samme udgiftspo-
ster, navnlig via ordninger med supplerende 
finansiering fra EU's programmer, hvis for-
valtningsmetoderne tillader det - enten i ræk-
kefølge, skiftevis eller ved en kombination af 
midler, herunder med henblik på fælles finan-
siering af foranstaltninger, der om muligt 
giver mulighed for innovationspartnerskaber 
og blandingsoperationer. Under gennemfø-
relsen af programmet bør Kommissionen 
derfor fremme synergier med andre relate-
rede EU-programmer og finansielle instru-
menter, der om muligt vil skabe adgang til 
risikovillig kapital, innovationspartnerskaber 
og kumuleret eller blandet finansiering. Den 
bør ligeledes sikre synergier og sammen-
hæng mellem de løsninger, der er udviklet 
under disse programmer, navnlig Horisont 
Europa, og de løsninger, der er udviklet 
under programmet.

(16) I overensstemmelse med finansforordnin-
gens artikel 191, stk. 3, kan de samme 
omkostninger under ingen omstændigheder 
finansieres to gange over Unionens budget.

(17) De politiske målsætninger for programmet 
vil også blive behandlet som områder, der 
kan støttes med finansierings- og investe-
ringsforanstaltninger ved hjælp af finansielle 
instrumenter og budgetgaranti under 
InvestEU-programmet, navnlig inden for 
politikområderne bæredygtig infrastruktur 
og forskning samt innovation og digitalise-
ringspolitik. Den finansielle støtte bør 
anvendes til at imødegå markedssvigt eller 
suboptimale investeringsforhold på en for-
holdsmæssig måde, og foranstaltninger bør 
ikke overlappe eller fortrænge privat finan-
siering eller forvride konkurrencen på det 
indre marked. Foranstaltningerne bør have 
en tydelig merværdi på europeisk plan.

(18) Kohærens og synergier mellem Horisont 
Europa og programmet bør fremme en kon-
kurrencedygtig og innovativ europæisk 
rumsektor, styrke Europas autonomi i for-
bindelse med adgang til og anvendelse af 
rummet i et sikkert og trygt miljø samt 
styrke Europas rolle som global aktør. Bane-
brydende løsninger i Horisont Europa vil 
blive støttet af data og tjenester, som via pro-
grammet stilles til rådighed for forsknings- 
og innovationssamfundet.

(19) Med henblik på at maksimere det socioøko-
nomiske udbytte af programmet er det afgø-

rende at opretholde state-of-the-art-syste-
mer, og at disse opgraderes for at opfylde 
brugernes behov, samt at sikre, at der sker 
ny udvikling inden for sektoren for rumun-
derstøttede downstreamapplikationer. Unio-
nen bør støtte aktiviteter i forbindelse med 
forskning og teknologisk udvikling eller de 
tidlige videreudviklingsfaser i forbindelse 
med de infrastrukturer, der er etableret i 
henhold til programmet, samt de forsknings- 
og udviklingsaktiviteter, der er forbundet 
med applikationer og tjenester baseret på de 
systemer, der er etableret i henhold til pro-
grammet, og derved stimulere økonomiske 
aktiviteter såvel i leverandørleddet som i 
aftagerleddet. Det passende instrument på 
EU-plan til at finansiere sådanne forsknings- 
og innovationsaktiviteter er Horisont 
Europa. Et meget specifikt led i udviklings-
aktiviteterne bør imidlertid finansieres over 
det budget, der er tildelt Galileo- og EGNOS-
komponenterne i henhold til denne forord-
ning, navnlig hvis sådanne aktiviteter vedrø-
rer grundlæggende elementer såsom Gali-
leokompatible chipsæt og modtagere, som 
vil gøre det lettere at udvikle applikationer 
på tværs af forskellige økonomiske sektorer. 
En sådan finansiering bør dog ikke bringe 
ibrugtagning eller drift af de infrastrukturer, 
der er etableret i henhold til programmet, i 
fare.

(20) For at sikre den europæiske rumindustris 
konkurrenceevne i fremtiden bør program-
met støtte udviklingen af avancerede kompe-
tencer på rumrelaterede områder, støtte 
uddannelsesaktiviteter og fremme lige 
muligheder, herunder kønsligestilling, med 
henblik på at udnytte EU-borgernes fulde 
potentiale på dette område.

(21) Den infrastruktur, der anvendes i forbindelse 
med programmet, kan kræve yderligere 
forskning og innovation, som kan støttes i 
henhold til Horisont Europa med henblik på 
overensstemmelse med ESA's aktiviteter på 
dette område. Synergier med Horisont 
Europa bør sikre, at rumsektorens forsk-
nings- og innovationsbehov afdækkes og fast-
lægges i forbindelse med den strategiske 
planlægningsproces for forskning og innova-
tion. Rumdata og -tjenester, der gøres frit til-
gængelige inden for rammerne af program-
met, vil blive anvendt til at udvikle banebry-
dende løsninger gennem forskning og inno-
vation, herunder inden for rammerne af Hori-
sont Europa, til støtte for Unionens politiske 
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prioriteringer. Den strategiske planlægnings-
proces inden for rammerne af Horisont 
Europa vil afdække, hvilke forsknings- og 
innovationsaktiviteter der bør gøre brug af 
EU-ejede infrastrukturer såsom Galileo, 
EGNOS og Copernicus. Forskningsinfra-
strukturer, navnlig in situ-observationsnet, vil 
udgøre væsentlige elementer i den in situ-
observationsinfrastruktur, der ligger til 
grund for Copernicustjenesterne.

(22) Det er vigtigt, at Unionen ejer alle materielle 
og immaterielle aktiver, som er skabt eller 
udviklet gennem de offentlige udbud, som 
den finansierer som en del af programmet. 
For at sikre, at alle grundlæggende rettighe-
der vedrørende ejendomsret respekteres 
fuldt ud, bør der indgås de nødvendige afta-
ler med alle nuværende ejere. Sådan EU-
ejendomsret bør ikke udelukke, at Unionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og hvor det skønnes hensigtsmæssigt på 
grundlag af en konkret vurdering, stiller 
disse aktiver til rådighed for tredjeparter 
eller råder over dem.

(23) For at fremme bredest mulig anvendelse af 
de tjenester, som programmet tilbyder, bør 
det understreges, at data, informationer og 
tjenester – med forbehold af forpligtelser, 
der følger af retligt bindende bestemmelser 
– stilles til rådighed uden en garanti.

(24) Kommissionen bør ved udførelsen af visse 
ikkelovgivningsmæssige opgaver i givet 
fald, og såfremt det er nødvendigt, kunne 
gøre brug af faglig bistand fra en række eks-
terne parter. De andre enheder, som er 
involveret i den offentlige forvaltning af pro-
grammet, bør kunne gøre brug af samme 
faglige bistand i forbindelse med udførelsen 
af opgaver, de har fået overdraget i henhold 
til denne forordning.

(25) I denne forordning fastlægges der en finan-
sieringsramme for hele programmets varig-
hed, som skal udgøre det primære referen-
cebeløb, jf. punkt 18 i den interinstitutionelle 
aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for 
Den Europæiske Union og Europa-Kommis-
sionen om budgetdisciplin, om samarbejde 
på budgetområdet og om forsvarlig økono-
misk forvaltning samt om nye egne indtæg-
ter, herunder en køreplan hen imod indfø-
relse af nye egne indtægter6.

(26) For at afspejle betydningen af at bekæmpe 
klimaændringer i overensstemmelse med 

Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen, der er vedtaget inden for ram-
merne af De Forenede Nationers ramme-
konvention om klimaændringer7 og nå De 
Forenede Nationers mål for bæredygtig 
udvikling bør tiltag i henhold til denne for-
ordning bidrage til at integrere klimaforan-
staltninger og til at nå et overordnet mål om, 
at mindst 30 % af udgifterne i EU-budgettet 
støtter klimamål. Relevante foranstaltninger 
bør fastlægges under forberedelsen og gen-
nemførelsen af programmet og revurderet 
som led i de relevante evaluerings- og revisi-
onsprocesser. Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen vil samarbejde om en effek-
tiv, gennemsigtig og omfattende metode, der 
skal angives af Kommissionen, med henblik 
på at vurdere udgifterne under alle FFR-pro-
grammer til biodiversitetsmål, idet der tages 
hensyn til de eksisterende overlap mellem 
klima- og biodiversitetsmålene.

(27) Indtægter fra programmets komponenter 
bør tilfalde Unionen for delvis at kompen-
sere for de investeringer, der allerede er 
foretaget, og disse indtægter bør anvendes 
til at støtte opnåelsen af målsætningerne for 
programmet. Af samme årsag bør der kunne 
fastsættes en ordning for fordeling af ind-
tægterne i kontrakter, der indgås med den 
private sektor.

(28) Finansforordningen finder anvendelse på 
dette program. Finansforordningen fastsæt-
ter regler for gennemførelsen af Unionens 
budget, herunder for tilskud, priser, udbud, 
indirekte forvaltning, finansielle instrumen-
ter, budgetgarantier, finansiel bistand og 
godtgørelse af eksterne eksperter.

(29) Da programmet i princippet er finansieret af 
Unionen, bør de offentlige kontrakter, der 
indgås i henhold til programmet for så vidt 
angår aktiviteter, der finansieres af program-
met, være i overensstemmelse med Unio-
nens regler. I den forbindelse bør Unionen 
også være ansvarlig for at definere de mål, 
der bør forfølges med hensyn til offentlige 
udbud. Finansforordningen fastsætter, at 
Kommissionen på grundlag af resultaterne 
af en forudgående vurdering skal kunne 
sætte sin lid til de systemer og procedurer, 
der anvendes af personer eller enheder, som 
gennemfører EU-midler. Særlige nødven-
dige tilpasninger til disse systemer og proce-
durer samt ordninger om forlængelse af 

6 EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 28. 7 EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4.



2020–2021 Prop. 178 S 23
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs 

romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet
eksisterende kontrakter bør defineres i den 
tilhørende finansielle partnerskabsrammeaf-
tale eller bidragsaftale.

(30) Programmet bygger på komplekse teknolo-
gier, som er under konstant udvikling. Bru-
gen af sådanne teknologier medfører usik-
kerhed og risici for offentlige kontrakter, 
der indgås i henhold til programmet, navnlig 
hvis disse kontrakter vedrører udstyr eller 
tjenester på lang sigt. Derfor bør der fastsæt-
tes specifikke foranstaltninger vedrørende 
offentlige kontrakter ud over de regler, der 
er fastsat i finansforordningen. Det bør såle-
des være muligt at tildele en kontrakt i form 
af en kontrakt med betingede ordrer, indgå 
en tillægsaftale på særlige vilkår under gen-
nemførelsen af kontrakten eller foreskrive et 
minimum af underentreprise, navnlig med 
henblik på at gøre det muligt for SMV'er og 
nystartede virksomheder at deltage. Endelig 
kan priserne på offentlige kontrakter på 
grund af de tekniske usikkerheder, som 
kendetegner de forskellige komponenter i 
programmet, ikke altid vurderes præcist, 
hvorfor det bør være muligt at indgå kon-
trakter uden at angive nogen fast og endelig 
pris og at fastsætte klausuler til beskyttelse 
af Unionens finansielle interesser.

(31) For at fremme offentlig efterspørgsel og 
innovation i den offentlige sektor bør pro-
grammet fremme anvendelsen af sine data, 
oplysninger og tjenester med henblik på at 
støtte udviklingen af skræddersyede løsnin-
ger fra industriens og SMV'ernes side på 
regionalt og lokalt plan gennem rumrelate-
rede innovationspartnerskaber, jf. punkt 7 i 
bilag 1 til finansforordningen, således at det 
bliver muligt at dække alle stadier fra udvik-
ling frem til ibrugtagning og indkøb af 
skræddersyede interoperable rumløsninger 
til offentlige tjenester.

(32) For at opfylde målsætningerne for program-
met er det vigtigt, hvor det er relevant, at 
kunne trække på de kapaciteter, der tilbydes 
af offentlige og private enheder i Unionen, 
som er aktive på rumområdet, og være i 
stand til at arbejde på internationalt plan 
med tredjelande eller internationale organi-
sationer. Derfor bør der fastsættes bestem-
melser, som giver mulighed for at anvende 
alle de relevante værktøjer og forvaltnings-
metoder i TEUF og finansforordningen og 
fælles udbudsprocedurer.

(33) Navnlig når det gælder tilskud, har erfarin-
gen vist, at bruger- og markedsudbredelse 

og generelle outreachaktiviteter, som fore-
går decentralt, fungerer bedre end topsty-
rede tiltag fra Kommissionen. Vouchere, 
som er en form for finansiel støtte ydet af 
støttemodtagere til tredjeparter, er blandt de 
foranstaltninger, som har haft størst succes i 
forhold til nye markedsaktører og SMV'er. 
De hæmmes dog af det loft over finansiel 
støtte, der er fastsat i finansforordningen. 
Derfor bør dette loft sættes op i forbindelse 
med programmet for at holde trit med det 
voksende potentiale inden for markedsappli-
kationer i rumsektoren.

(34) Finansieringstyper og gennemførelsesmeto-
der i medfør af denne forordning bør vælges 
på grundlag af, om de giver mulighed for at 
nå de specifikke målsætninger for foranstalt-
ningerne og give resultater, idet der navnlig 
tages hensyn til kontrolomkostningerne, 
den administrative byrde og den forventede 
risiko for manglende overholdelse. Dette 
bør omfatte overvejelser vedrørende anven-
delsen af faste beløb, faste takster og 
enhedsomkostninger, samt finansiering, der 
ikke er direkte knyttet til omkostningerne, 
som omhandlet i finansforordningens artikel 
125, stk. 1.

(35) I henhold til de relevante bestemmelser i en 
rådsafgørelse om associering af de oversøi-
ske lande og territorier med Den Europæi-
ske Union, herunder forbindelser mellem 
Den Europæiske Union på den ene side og 
Grønland og Kongeriget Danmark på den 
anden side bør personer og enheder, som er 
etableret i oversøiske lande og territorier, 
kunne modtage finansiering under overhol-
delse af de regler og målsætninger, der gæl-
der for programmet, og eventuelle ordnin-
ger, som finder anvendelse på den medlems-
stat, som det pågældende oversøiske land 
eller territorium hører under.

(36) Horisontale finansielle regler, der er vedta-
get af Europa-Parlamentet og Rådet på 
grundlag af artikel 322 i TEUF, finder anven-
delse på denne forordning. Disse regler er 
fastsat i finansforordningen og fastlægger 
navnlig proceduren for opstilling og gen-
nemførelse af budgettet ved hjælp af tilskud, 
udbud, priser og indirekte gennemførelse 
og fastsætter kontrol med finansielle aktø-
rers ansvar. Regler, der er vedtaget på 
grundlag af artikel 322 i TEUF, omfatter 
også en generel ordning med konditionalitet 
til beskyttelse af Unionens budget.
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(37) I overensstemmelse med finansforordnin-
gen, Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EU, Euratom) nr. 883/20138 og Rådets 
forordning (Euratom, EF) nr. 2988/959, 
(Euratom, EF) nr. 2185/9610 og (EU) 2017/
193911 skal Unionens finansielle interesser 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige for-
anstaltninger, herunder foranstaltninger 
vedrørende forebyggelse, opdagelse, kor-
rektion og undersøgelse af uregelmæssighe-
der, herunder svig, vedrørende tilbagesøg-
ning af tabte, uberettiget udbetalte eller 
ukorrekt anvendte midler og, hvor det er 
relevant, vedrørende pålæggelse af admini-
strative sanktioner. Navnlig har Det Europæ-
iske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 
i overensstemmelse med forordning (Eura-
tom, EF) nr. 2185/96 og (EU, Euratom) nr. 
883/2013 beføjelse til at foretage administra-
tive undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet, med henblik på at fast-
slå, om der foreligger svig, korruption eller 
enhver anden ulovlig aktivitet, der skader 
Unionens finansielle interesser. Den Euro-
pæiske Anklagemyndighed ("EPPO") er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2017/1939 beføjelse til at efterforske og rets-
forfølge strafbare handlinger til skade for 
Unionens finansielle interesser, som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/137112.

I overensstemmelse med finansforord-
ningen skal enhver person eller enhed, som 
modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud 
om beskyttelse af Unionens finansielle inte-

resser, give Kommissionen, OLAF, Revisi-
onsretten og, for så vidt angår de medlems-
stater, der deltager i et forstærket samar-
bejde i henhold til forordning (EU) 2017/39, 
EPPO de fornødne rettigheder og den for-
nødne adgang og sikre, at eventuelle tredje-
parter, der er involveret i gennemførelsen af 
EU-midler, tildeler tilsvarende rettigheder.

(38) Medlemmer af Den Europæiske Frihandels-
sammenslutning (EFTA), som er medlem-
mer af Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde (EØS), tiltrædende lande, kan-
didatlande og potentielle kandidatlande 
samt den europæiske naboskabspolitik kan 
deltage i programmet med undtagelse af 
Galileo, EGNOS, GOVSATCOM og SSTdel-
komponenten i overensstemmelse med 
deres respektive aftaler. Andre tredjelande 
kan også deltage i programmet med undta-
gelse af Galileo, EGNOS, GOVSATCOM og 
SST delkomponenten på grundlag af en 
aftale, der indgås i overensstemmelse med 
artikel 218 i TEUF. Galileo og EGNOS bør 
være åbne for deltagelse af EFTA-medlem-
mer, som er medlem af EØS, jf. betingel-
serne i aftalen om Det Europæiske Økono-
miske Samarbejdsområde13. Andre tred-
jelande kan deltage i Galileo og EGNOS på 
grundlag af en aftale, der indgås i overens-
stemmelse med artikel 218 i TEUF. GOV-
SATCOM bør kun være åben for tredjelande 
på grundlag af en aftale, der indgås i over-
ensstemmelse med artikel 218 i TEUF.

(39) Der bør indsættes en særlig bestemmelse i 
denne forordning, som kræver, at tred-
jelande tildeler den ansvarlige anvisningsbe-
rettigede, OLAF og Revisionsretten de for-
nødne rettigheder og den fornødne adgang, 
således at de fuldt ud kan udøve deres 
respektive beføjelser.

(40) Internationale organisationer, som ikke har 
hjemsted i Unionen, og som ønsker adgang 
til SST-tjenester, som ikke er offentligt til-
gængelige, bør skulle indgå en aftale i over-
ensstemmelse med artikel 218 i TEUF. Inter-
nationale organisationer, der har hjemsted i 
Unionen, og som er offentlige ejere og ope-
ratører af rumfartøjer, bør betragtes som 
SST-kernebrugere.

(41) Ved offentligt tilgængelige informationer 
med henblik på SST-tjenester bør forstås alle 
informationer, som en bruger har et rimeligt 
grundlag for at finde lovligt tilgængelige. 

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forord-
ning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 
1).

9 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. decem-
ber 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

10 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. novem-
ber 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på ste-
det med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fælles-
skabers finansielle interesser mod svig og andre uregel-
mæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

11 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om 
gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse 
af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 
283 af 31.10.2017, s. 1).

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 
5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 
af 28.7.2017, s. 29). 13 EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.
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SST-tjenester vedrørende kollisionsforebyg-
gelse, genindtrængen og fragmentering er 
baseret på eksterne offentligt tilgængelige 
SST-informationer, som er tilgængelige efter 
en anmodning om adgang. Som følge heraf 
bør SST-tjenester vedrørende kollisionsfore-
byggelse, genindtrængen og fragmentering 
forstås som offentligt tilgængelige tjenester 
og bør ikke kræve indgåelse af en aftale i 
overensstemmelse med artikel 218 i TEUF. 
De potentielle brugere bør kunne få adgang 
til dem efter anmodning.

(42) En forsvarlig offentlig forvaltning af pro-
grammet kræver en klar fordeling af 
ansvarsområder og opgaver mellem de for-
skellige involverede enheder med henblik 
på at undgå unødvendigt overlap og redu-
cere omkostningsoverskridelser og forsin-
kelser. Alle de forskellige aktører i forvalt-
ningen bør inden for deres kompetenceom-
råde og i overensstemmelse med deres 
ansvarsområder støtte opnåelsen af pro-
grammets målsætninger.

(43) Medlemsstaterne har længe været aktive på 
rumområdet. De har systemer, infrastruk-
tur, nationale agenturer og organer med til-
knytning til rummet. De kan derfor yde et 
stort bidrag til programmet, navnlig dets 
gennemførelse. De kan samarbejde med 
Unionen for at fremme programmets tjene-
ster og applikationer. Kommissionen kan 
eventuelt mobilisere de midler, som med-
lemsstaterne råder over, få gavn af deres 
bistand og, betinget af gensidigt aftalte vil-
kår, overdrage ikkelovgivningsmæssige 
opgaver i forbindelse med gennemførelsen 
af programmet. Derudover bør de pågæl-
dende medlemsstater træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af 
jordstationer placeret på deres områder. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør 
desuden samarbejde indbyrdes og med rele-
vante internationale organer og lovgivnings-
myndigheder for at sikre, at de frekvenser, 
der er nødvendige for programmet, er til-
gængelige og tilstrækkeligt beskyttede, for 
at muliggøre den fulde udvikling og gen-
nemførelse af applikationer, der er baseret 
på de tjenester, der tilbydes, i overensstem-
melse med Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 243/2012/EU14.

(44) Som fortaler for Unionens overordnede inte-
resser er det Kommissionens ansvar at gen-
nemføre programmet, påtage sig det over-

ordnede ansvar og fremme anvendelsen 
heraf. Med henblik på at optimere de for-
skellige interessenters ressourcer og kom-
petencer bør Kommissionen i begrundede 
tilfælde kunne overdrage visse opgaver til 
andre enheder. Da Kommissionen har det 
overordnede ansvar for programmet, bør 
den fastlægge de vigtigste tekniske og ope-
rationelle krav, der er nødvendige for at 
kunne gennemføre udviklingen af systemer 
og tjenester. Det bør den gøre efter at have 
hørt medlemsstaternes eksperter, brugere 
og andre relevante interessenter. Endelig 
bør Kommissionen sikre sammenhæng mel-
lem de aktiviteter, som gennemføres inden 
for rammerne af programmet, idet det 
bemærkes, at i overensstemmelse med arti-
kel 4, stk. 3, i TEUF fører Unionens 
udøvelse af kompetence på rumområdet 
ikke til, at medlemsstaterne forhindres i at 
udøve deres kompetence.

(45) Den Europæiske Unions Agentur for Rum-
programmet ("agenturet"), der erstatter og 
afløser Det Europæiske GNSS-Agentur 
oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 912/201015, har til 
opgave at bidrage til programmet, navnlig 
for så vidt angår sikkerhedsgodkendelse 
samt markedsudvikling og udvikling af 
downstreamapplikationer. Visse af de opga-
ver, som er knyttet til disse områder, bør 
derfor overgå til agenturet. Agenturet bør, 
navnlig hvad angår sikkerhed, og på grund 
af sin erfaring på området være ansvarligt 
for sikkerhedsgodkendelsesopgaverne i for-
bindelse med alle EU-foranstaltninger i rum-
sektoren. På grundlag af sine positive resul-
tater med hensyn til at fremme bruger- og 
markedsudbredelsen af Galileo og EGNOS 
bør agenturet også betros ibrugtagningsak-
tiviteter i forbindelse med andre program-
komponenter, som ikke er knyttet til Galileo 
og EGNOS, samt aktiviteter med henblik på 
udvikling af downstreamapplikationer til alle 
programmets komponenter. Dette vil gøre 

14 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU 
af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofre-
kvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/
2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Euro-
pæiske GNSS-agentur, om ophævelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de 
europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation 
og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EF) nr. 683/2008 (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11).
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det muligt for agenturet at drage fordel af 
stordriftsfordele og give mulighed for udvik-
ling af applikationer, der er baseret på flere 
af programmets komponenter (integrerede 
applikationer). Disse aktiviteter bør imidler-
tid ikke berøre de tjeneste- og ibrugtag-
ningsaktiviteter, som Kommissionen har 
overdraget til de bemyndigede enheder 
under Copernicus. Overdragelsen af udvik-
ling af downstreamapplikationer til agentu-
ret bør ikke forhindre andre bemyndigede 
enheder i at udvikle downstreamapplikatio-
ner. Endvidere bør agenturet varetage de 
opgaver, som Kommissionen tillægger det 
ved hjælp af én eller flere bidragsaftaler 
under en finansiel partnerskabsrammeaf-
tale, som omfatter andre specifikke opgaver 
i forbindelse med programmet. Ved overdra-
gelsen af opgaver til agenturet bør der stilles 
tilstrækkelige menneskelige, administrative 
og finansielle ressourcer til rådighed.

(46) I visse behørigt begrundede tilfælde bør 
agenturet kunne overdrage specifikke opga-
ver til medlemsstater eller grupper af med-
lemsstater. Denne overdragelse bør begræn-
ses til aktiviteter, som agenturet ikke har 
kapacitet til selv at udføre, og bør ikke 
berøre forvaltningen af programmet og til-
delingen af opgaver som defineret i denne 
forordning.

(47) Galileo og EGNOS er komplekse systemer, 
som kræver intensiv samordning. Eftersom 
de udgør programmets komponenter, bør 
denne samordning gennemføres af en EU-
institution eller et EU-organ. Med udgangs-
punkt i den ekspertise, der er udviklet i de 
seneste år, er agenturet det bedst egnede 
organ til at samordne alle de operationelle 
opgaver i forbindelse med udnyttelsen af 
disse systemer med undtagelse af det inter-
nationale samarbejde. Derfor bør agenturet 
betros forvaltningen af driften af EGNOS og 
Galileo. Dette betyder dog ikke, at agenturet 
egenhændigt bør udføre alle opgaver, der 
vedrører driften af disse systemer. Det kan 
trække på ekspertise fra andre enheder, 
navnlig ESA. Dette bør omfatte de aktivite-
ter, som er knyttet til systemudvikling, 
udformning samt udvikling af dele af jord-
segmentet og satellitter, der bør overdrages 
til ESA. Tildelingen af opgaver til andre 
enheder baseres på sådanne enheders kom-
petence, således at dobbeltarbejde undgås.

(48) ESA er en international organisation med 
omfattende ekspertise på rumområdet, som 

indgik en rammeaftale med Det Europæiske 
Fællesskab i 2004 ("2004-rammeaftalen")16. 
Den er derfor i gennemførelsen af program-
met en vigtig partner, som der bør etableres 
passende forbindelser med. I den forbin-
delse bør Kommissionen i overensstem-
melse med finansforordningen indgå en 
finansiel partnerskabsrammeaftale med ESA 
og agenturet, som fastsætter alle finansielle 
forbindelser mellem Kommissionen, agentu-
ret og ESA og sikrer sammenhæng og over-
ensstemmelse med 2004-rammeaftalen, sær-
lig artikel 2 og 5. Eftersom ESA ikke er et 
EU-organ og ikke er omfattet af EU-retten, 
er det afgørende, at ESA træffer passende 
foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af 
Unionens og medlemsstaternes interesser, 
og, hvad budgetgennemførelsen angår, at de 
opgaver, den har fået pålagt, er i overens-
stemmelse med afgørelser truffet af Kom-
missionen. Aftalen bør også indeholde alle 
de bestemmelser, der er nødvendige for at 
beskytte Unionens finansielle interesser.

(49) EU-Satellitcentret (Satcen), der fungerer 
som en europæisk selvstændig kapacitet og 
sørger for adgang til information og tjene-
ster hidrørende fra udnyttelsen af relevante 
rumaktiver og supplerende data, blev alle-
rede anerkendt i forbindelse med gennemfø-
relsen af Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 541/2014/EU17.

(50) Med henblik på en strukturel integrering af 
brugerrepræsentationen i forvaltningen af 
GOVSATCOM og en aggregering af bruger-
nes behov og krav på tværs af nationale og 
civil-militære grænser kan de relevante EU-
enheder, som er tæt på brugerne, såsom Det 
Europæiske Forsvarsagentur, Det Europæi-
ske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 
(Frontex), Det Europæiske Agentur for 
Søfartssikkerhed, EU-Fiskerikontrolagentu-
ret, Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde, Den Mili-
tære Planlægnings- og Gennemførelseska-
pabilitet/Den Civile Planlægnings- og Gen-
nemførelseskapacitet og Det Europæiske 
Beredskabskoordineringscenter, have koor-
dinerende funktioner for så vidt angår speci-
fikke brugergrupper. På et aggregeret plan 

16 EUT L 261 af 6.8.2004, s. 64.
17 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU 

af 16. april 2014 om oprettelse af en støtteramme for over-
vågning og sporing i rummet (EUT L 158 af 27.5.2014, s. 
227).
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bør agenturet samordne brugerrelaterede 
aspekter for de civile brugersamfund og kan 
overvåge operationel brug, efterspørgsel, 
overholdelse af krav og nye behov og krav.

(51) På grund af vigtigheden af rumrelaterede 
aktiviteter for Unionens økonomi og euro-
pæernes hverdag, den dobbelte anvendelse, 
der kendetegner systemerne, og de applika-
tioner, der er baseret på disse systemer, bør 
det være en hovedprioritet for programmet 
at opnå og fastholde en høj grad af sikker-
hed, navnlig for at beskytte Unionens og 
medlemsstaternes interesser, herunder i for-
bindelse med klassificerede og andre føl-
somme ikkeklassificerede informationer.

(52) Uden at det berører medlemsstaternes befø-
jelser på området national sikkerhed bør 
Kommissionen og den højtstående repræ-
sentant i overensstemmelse med deres 
respektive beføjelser garantere program-
mets sikkerhed i overensstemmelse med 
denne forordning og, hvor det er relevant, 
Rådets afgørelse 202x/xxx/FUSP18.

(53) Som følge af den særlige ekspertise, som 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten) råder over, og dens 
regelmæssige kontakt med tredjelandes og 
internationale organisationers administratio-
ner, kan EU-Udenrigstjenesten i overens-
stemmelse med Rådets afgørelse 2010/427/
EU19 bistå Kommissionen med gennemfø-
relsen af en række opgaver, der vedrører 
programmernes sikkerhed på området for 
eksterne forbindelser.

(54) Uden at det berører medlemsstaternes ene-
ansvar på området national sikkerhed som 
omhandlet i artikel 4, stk. 2, i TEU og med-
lemsstaternes ret til at beskytte deres 
væsentlige sikkerhedsinteresser i overens-
stemmelse med artikel 346 i TEUF, bør der 
indføres specifik sikkerhedsforvaltning med 
henblik på at sikre en gnidningsløs gennem-
førelse af programmet. Denne forvaltning 
bør bygge på tre centrale principper. For det 
første er det bydende nødvendigt, at med-
lemsstaternes omfattende og enestående 

erfaring i sikkerhedsspørgsmål tages i 
betragtning i videst muligt omfang. For det 
andet bør de operationelle funktioner være 
adskilt fra sikkerhedsgodkendelsesfunktio-
nerne for at forhindre interessekonflikter og 
eventuelle mangler ved anvendelsen af sik-
kerhedsreglerne. For det tredje er den 
enhed, som er ansvarlig for at forvalte alle 
eller nogle af programmets komponenter, 
også bedst placeret til at forvalte sikkerhe-
den i forbindelse med de opgaver, den har 
fået overdraget. Programmets sikkerhed vil 
bygge på de erfaringer, der er indhøstet i 
forbindelse med gennemførelsen af Galileo, 
EGNOS og Copernicus i de seneste år. En 
forsvarlig sikkerhedsforvaltning kræver 
også, at rollerne er fordelt hensigtsmæssigt 
mellem de forskellige aktører. Som ansvarlig 
for programmet bør Kommissionen, uden at 
det berører medlemsstaternes beføjelser på 
området for national sikkerhed, fastlægge 
de generelle sikkerhedskrav, som er gæl-
dende for hver af programmets komponen-
ter.

(55) Den europæiske ruminfrastrukturs cyber-
sikkerhed, både på jorden og i rummet, er 
afgørende for at sikre kontinuiteten i syste-
mernes drift og i tjenesterne. Nødvendighe-
den af at beskytte systemerne og deres tje-
nester mod cyberangreb, herunder ved at 
gøre brug af nye teknologier, bør derfor 
tages behørigt i betragtning ved fastsættel-
sen af sikkerhedskrav.

(56) Kommissionen bør i kølvandet på risiko- og 
trusselsanalysen identificere en struktur for 
sikkerhedsovervågning, hvor det er rele-
vant. Dette sikkerhedsovervågningsorgan 
bør være den enhed, der reagerer på de 
instrukser, der er udarbejdet i henhold til 
anvendelsesområdet for afgørelse 202x/
xxx/FUSP20. For Galileos vedkommende 
bør dette organ være Galileo-Sikkerheds-
overvågningscentret. Med hensyn til gen-
nemførelsen af afgørelse 202x/xxx/FUSP 
bør Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses 
rolle være begrænset til at give Rådet eller 
den højtstående repræsentant input i forbin-
delse med sikkerhedsgodkendelsen af syste-
met.

18 Rådets afgørelse 202x/…/FUSP af … om … (EUT L … af 
…, s. …).
Denne rådsafgørelse vil være et resultat af det højtstående 
repræsentants forslag om at udvide anvendelsesområdet 
for Rådets afgørelse 2014/496/FUSP af 22. juli 2014, der for 
øjeblikket er under forhandling.

19 2010/427/EU: Rådets afgørelse af 26. juli 2010 om, hvordan 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og 
fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).

20  Rådets afgørelse 202x/…/FUSP af … om … (EUT L … af 
…, s. …).
Denne rådsafgørelse vil være et resultat af det højtstående 
repræsentants forslag om at udvide anvendelsesområdet 
for Rådets afgørelse 2014/496/FUSP af 22. juli 2014, der for 
øjeblikket er under forhandling.
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(57) På baggrund af programmets unikke karak-
ter og kompleksitet og dets tilknytning til 
sikkerhedsområdet bør anerkendte og vele-
tablerede principper følges med henblik på 
sikkerhedsgodkendelse. Det er derfor abso-
lut nødvendigt, at sikkerhedsgodkendelses-
aktiviteterne gennemføres med kollektivt 
ansvar for sikkerheden i Unionen og dens 
medlemsstater, idet man forsøger at skabe 
konsensus og inddrage alle aktører i forbin-
delse med sikkerhedsspørgsmål, og at der 
indføres en procedure for permanent risi-
koovervågning. Det er også nødvendigt, at 
de tekniske sikkerhedsgodkendelsesaktivi-
teter varetages af fagfolk, der er behørigt 
kvalificerede med hensyn til godkendelse af 
komplekse systemer, og som har en pas-
sende sikkerhedsgodkendelse.

(58) EU's klassificerede informationer (EUCI) 
skal behandles i overensstemmelse med de 
sikkerhedsregler, der er fastsat i Rådets 
afgørelse 2013/488/EU21 og Kommissio-
nens afgørelse (EU, Euratom) 2015/44422. I 
overensstemmelse med afgørelse 2013/
488/EU skal medlemsstaterne overholde de 
principper og minimumsstandarder, der er 
fastsat deri, for at sikre, at der gælder et 
ækvivalent beskyttelsesniveau for EUCI.

(59) For at garantere sikker udveksling af infor-
mationer bør der indgås passende aftaler, 
der sikrer, at EUCI, som videregives til tred-
jelande og internationale organisationer i 
forbindelse med programmet, er beskyttet.

(60) Et vigtigt mål med programmet er at garan-
tere dets sikkerhed og styrke den strategi-
ske autonomi på tværs af centrale teknolo-
gier og værdikæder, samtidig med at der 
bevares en åben økonomi, herunder fri og 
fair handel, og de muligheder, som rummet 
tilbyder, når det gælder sikkerheden i Unio-
nen og dens medlemsstater, udnyttes. 
Denne målsætning kræver i specifikke til-
fælde, at der fastsættes de betingelser for 
støtteberettigelse og deltagelse, som kræves 
opfyldt for at sikre beskyttelsen af de opera-
tionelle EU-systemers integritet, sikkerhed 
og modstandsdygtighed. Dette bør ikke 
undergrave behovet for konkurrenceevne 
og omkostningseffektivitet. Kommissionen 

bør i evalueringen for retlige enheder, som 
er underlagt kontrol fra et tredjeland eller 
fra en enhed i et tredjeland, tage hensyn til 
de principper og kriterier, der er fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2019/45223.

(61) I forbindelse med programmet er der visse 
oplysninger, der, selv om de ikke er klassifi-
cerede, skal håndteres i overensstemmelse 
med allerede gældende EU-retsakter eller 
nationale love, regler og bestemmelser, her-
under ved at begrænse deres udbredelse.

(62) Et stigende antal vigtige økonomiske sekto-
rer, navnlig inden for transport, telekommu-
nikation, landbrug og energi, anvender i sta-
dig højere grad satellitnavigationssystemer 
og jordobservationssystemer.

Programmet bør udnytte synergierne 
mellem disse sektorer under hensyntagen til 
de fordele, som rumteknologier bibringer 
disse sektorer, støtte udviklingen af kompati-
belt udstyr og fremme udviklingen af rele-
vante standarder og certificeringer. Der bli-
ver også flere og flere synergier mellem ru-
maktiviteter og aktiviteter, som er tilknyttet 
sikkerheds- og forsvarsområdet i Unionen 
og dens medlemsstater. Ved at sikre fuld kon-
trol over den satellitbaserede navigation bør 
Unionens teknologiske uafhængighed såle-
des kunne sikres, også på længere sigt for de 
enkelte dele af infrastrukturen, på samme 
måde som dens strategiske autonomi.

(63) Galileo har til formål at etablere og drive den 
første globale infrastruktur for satellitbase-
ret navigation og positionsbestemmelse, der 
er rettet specifikt mod civile formål, som kan 
bruges af en række offentlige og private 
aktører i Europa og på verdensplan. Galileo 
fungerer uafhængigt af andre eksisterende 
eller eventuelle fremtidige systemer og 
bidrager dermed bl.a. til Unionens strategi-
ske autonomi. Anden generation af Galileo 
bør lanceres gradvis inden 2030, i første 
omgang med reduceret operationel kapaci-
tet.

(64) Formålet med EGNOS er at forbedre kvali-
teten af åbne signaler fra eksisterende glo-
bale satellitnavigationssystemer, navnlig 
dem, der udsendes af Galileo. De tjenester, 
som EGNOS leverer, bør som en prioritet 

21 Rådets afgørelse af 23. september 2013 om reglerne for sik-
kerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer 
(2013/488/EU) (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).

22 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. 
marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's 
klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 
af 19. marts 2019 om et regelsæt for screening af udenland-
ske direkte investeringer i Unionen (EUT L 79I af 
21.3.2019, s. 1).
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dække medlemsstaternes territorier, der 
geografisk er beliggende i Europa, herunder 
i denne forbindelse Cypern, Azorerne, De 
Kanariske Øer og Madeira, inden udgangen 
af 2026. På luftfartsområdet bør alle disse 
territorier drage fordel af EGNOS' luftfarts-
tjenester på alle de ydeevneniveauer, der 
støttes af EGNOS. EGNOS-tjenesternes geo-
grafiske dækning kan, såfremt det er tek-
nisk gennemførligt og, for så vidt angår livs-
kritiske tjenester, på grundlag af internatio-
nale aftaler udvides til andre dele af verden. 
Uden at dette berører Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2018/113924 og 
den nødvendige overvågning af Galileo-tje-
nesternes kvalitet for så vidt angår flyvekon-
trolformål, bør det bemærkes, at selv om de 
signaler, der udsendes af Galileo, effektivt 
kan anvendes til at lette positioneringen af 
luftfartøjer i alle flyvefaser ved hjælp af de 
nødvendige forstærkende systemer, herun-
der regionale, lokale og luftfartselektronik 
om bord på et fly, kan kun regionale eller 
lokale forstærkende systemer såsom 
EGNOS i Europa udgøre lufttrafikstyrings-
tjenester (ATM) og luftfartstjenester (ANS). 
EGNOS' "safety-of-life"-tjeneste bør stilles til 
rådighed i overensstemmelse med gæl-
dende standarder fra Organisation for Inter-
national Civil Luftfart ("ICAO-standarder").

(65) Det er bydende nødvendigt at sikre bære-
dygtigheden af Galileo og EGNOS samt kon-
tinuiteten, tilgængeligheden, nøjagtighe-
den, pålideligheden og sikkerheden i forbin-
delse med deres tjenester. I et miljø under 
forandring og på et marked i hastig udvik-
ling bør de fortsat udvikles, og der skal for-
beredes nye generationer af disse systemer, 
herunder videreudvikling af dermed for-
bundne rum- og jordsegmenter.

(66) Udtrykket "forretningsmæssig tjeneste", 
som anvendes i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1285/201325, er 

ikke længere relevant på baggrund af udvik-
lingen i denne tjeneste. I stedet er der identi-
ficeret to særskilte tjenester i Kommissio-
nens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/
22426, nemlig højpræcisionstjenesten og 
autentificeringstjenesten.

(67) Med henblik på at optimere anvendelsen af 
de leverede tjenester bør tjenester fra Gali-
leo og EGNOS være indbyrdes kompatible 
og interoperable, herunder på brugerni-
veau, og så vidt muligt med andre satellitna-
vigationssystemer samt med traditionelle 
radionavigationsmetoder, såfremt sådan 
kompatibilitet og interoperabilitet er fastsat i 
en international aftale, uden at dette berører 
Unionens målsætning om strategisk auto-
nomi.

(68) I betragtning af betydningen for Galileo og 
EGNOS af deres jordbaserede infrastruktur 
og dens indvirkning på deres sikkerhed bør 
fastlæggelsen af placeringen af denne infra-
struktur afgøres af Kommissionen. 
Ibrugtagningen af systemernes jordinfra-
struktur bør fortsat følge en åben og gen-
nemsigtig proces, hvilket kunne involvere 
agenturet, når dette er relevant i forhold til 
dets kompetenceområder.

(69) For at udnytte de socioøkonomiske fordele 
ved Galileo og EGNOS bedst muligt og sam-
tidig bidrage til at øge Unionens strategiske 
autonomi, navnlig inden for følsomme sekto-
rer og på sikkerhedsområdet, bør anvendel-
sen af tjenester fra EGNOS og Galileo i for-
bindelse med andre EU-politikker fremmes 
også gennem regulering, hvor dette er 
berettiget og fordelagtigt.. Foranstaltninger, 
der kan tilskynde til anvendelse af disse tje-
nester i alle medlemsstaterne, er ligeledes et 
vigtigt led i processen.

(70) Copernicus bør sikre selvstændig adgang til 
miljøviden og centrale teknologier i forbin-
delse med jordobservations- og geoinforma-
tionstjenester og dermed støtte Unionens 
indsats for at opnå uafhængig beslutnings-
tagning og handling inden for bl.a. miljø, kli-
maændringer, skibsfart, søtransport, land-
brug, udvikling af landdistrikter, bevarelse 

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/
1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og 
oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhed-
sagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, 
(EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 
og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse 
af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets for-
ordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/
2013 af 11. december 2013 om etablering og drift af de 
europæiske satellitbaserede navigationssystemer og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/
2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 1).

26 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/224 
af 8. februar 2017 om fastsættelse af tekniske og operatio-
nelle specifikationer, som gør det muligt for den forret-
ningsmæssige tjeneste, der leveres af systemet etableret 
under Galileoprogrammet, at opfylde funktionen som 
omhandlet i artikel 2, stk. 4, litra c), i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013 (EUT L 34 af 
9.2.2017, s. 36).
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af kulturarv, civilbeskyttelse, land- og infra-
strukturovervågning, sikkerhed samt den 
digitale økonomi.

(71) Programmets komponenter bør fremme 
anvendelsen af digital teknologi i rumsyste-
mer, distribution af data og tjenester samt 
downstreamudvikling. I den forbindelse bør 
der tages særligt hensyn til de initiativer og 
foranstaltninger, som Kommissionen fore-
slog i sin meddelelse af 14. september 2016 
med titlen "Konnektivitet med henblik på et 
konkurrencedygtigt digitalt indre marked – 
På vej mod et europæisk gigabitsamfund" og 
i meddelelsen af 14. september 2016 med tit-
len "5G for Europa: En handlingsplan".

(72) Copernicus bør bygge på, sikre kontinuitet 
med og fremme aktiviteterne og resulta-
terne i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 377/201427 om 
oprettelse af Unionens jordobservations- og 
overvågningsprogram (Copernicus) samt 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 911/201028, som oprettede forgæn-
gerprogrammet for global miljø- og sikker-
hedsovervågning (GMES) og fastsatte reg-
lerne for gennemførelse af dets første opera-
tionelle aktiviteter, under hensyntagen til 
den seneste udvikling inden for forskning, 
teknologiske fremskridt og innovationer 
med indvirkning på jordobservationsområ-
det samt udviklingen inden for big data-ana-
lyse og kunstig intelligens og relaterede 
strategier og initiativer på EU-plan, som 
beskrevet af Kommissionen i dens hvidbog 
om kunstig intelligens af 19. februar 2020 
med titlen "En europæisk tilgang til eksper-
tise og tillid" og dens meddelelse af 19. 
februar 2020 med titlen " En europæisk stra-
tegi for data". Med henblik på udviklingen af 
nye aktiver bør Kommissionen arbejde tæt 
sammen med medlemsstaterne og ESA, 
Den Europæiske Organisation til Udnyttelse 
af Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT) 
samt, hvor det er relevant, andre enheder, 
der ejer relevante rum- og in situ-aktiver. 
Copernicus bør så vidt muligt udnytte kapa-
citeten vedrørende rumbaserede observatio-

ner i medlemsstaterne, ESA, EUMETSAT 
samt andre enheder, herunder kommer-
cielle initiativer i Unionen, og dermed 
bidrage til udviklingen af en levedygtig kom-
merciel rumfartssektor i Europa. Hvis det er 
relevant og muligt, bør det også udnytte de 
tilgængelige in situ- og hjælpedata, som 
hovedsagelig leveres af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med Europa-Parlamen-
tets og Rådets direktiv 2007/2/EF29. Kom-
missionen bør samarbejde med medlemssta-
terne og Det Europæiske Miljøagentur for at 
sikre effektiv adgang til og anvendelse af in 
situ-datasættene for Copernicus.

(73) Copernicus bør gennemføres i overensstem-
melse med målsætningerne i Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2003/98/EF30, 
navnlig gennemsigtighed, at skabe betingel-
ser, der fremmer udviklingen af tjenesteydel-
ser, og at bidrage til økonomisk vækst og 
jobskabelse i Unionen. Copernicusdata og 
Copernicusinformationer bør være gratis og 
frit tilgængelige.

(74) Copernicus' fulde potentiale for samfundet 
og økonomien i Unionen bør frigives fuldt 
ud til andre end blot til de direkte støttemod-
tagere ved intensivering af brugerudbredel-
sesforanstaltningerne, hvilket kræver yderli-
gere handling med henblik på at gøre data-
ene brugbare for ikkespecialister og dermed 
stimulere vækst, jobskabelse og videnover-
førsel.

(75) Copernicus er et brugerdrevet program. 
Udviklingen af programmet bør derfor være 
baseret på Copernicuskernebrugernes skif-
tende krav, idet det samtidig erkendes, at 
der er dukket nye brugergrupper op, både 
private og offentlige. Copernicus bør tage 
udgangspunkt i en analyse af mulighederne 
for at imødekomme nye brugerbehov, her-
under behovene i forbindelse med gennem-
førelsen og overvågningen af EU's politik-
ker, som kræver en vedvarende og effektiv 
inddragelse af brugerne, navnlig hvad angår 
definitionen og valideringen af kravene.

27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/
2014 af 3. april 2014 om oprettelse af Copernicusprogram-
met og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010 
(EUT L 122 af 24.4.2014, s. 44).

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/
2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervå-
gningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktivi-
teter (2011-2013) (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. 
marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk 
information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 
108 af 25.4.2007, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. 
november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sek-
tors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90), ændret 
ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EU 
af 26. juni 2013 om ændring af direktiv 2003/98/EF om 
videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.
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(76) Copernicus er allerede operationel. Derfor 
er det vigtigt at sikre kontinuitet i de infra-
strukturer og tjenester, der allerede er etab-
leret, og samtidig tilpasse sig de skiftende 
brugerbehov, markedsforhold, navnlig frem-
komsten af New Space, og den samfundspo-
litiske udvikling, hvor der er behov for en 
hurtig indsats. Dette kræver en udvikling af 
den funktionelle struktur i Copernicus for 
bedre at afspejle overgangen fra første fase 
af de operationelle tjenester til leveringen af 
avancerede og mere målrettede tjenester til 
nye brugergrupper og skabelse af merværdi 
i efterfølgende markedsled. Til dette formål 
bør der i forbindelse med den videre gen-
nemførelse anvendes en tilgang, der følger 
dataværdikæden, dvs. dataindsamling, data- 
og informationsbehandling, -distribution og -
udnyttelse, ibrugtagnings- og markedsud-
bredelses- og kapacitetsopbygningsaktivite-
ter, mens der i den strategiske planlæg-
ningsproces under Horisont Europa vil blive 
peget på forsknings- og innovationsaktivite-
ter, der bør gøre brug af Copernicus.

(77) Med hensyn til dataindsamling bør aktivite-
terne under Copernicus tage sigte på at fuld-
ende og opretholde den eksisterende rumin-
frastruktur, forberede en langsigtet udskift-
ning af satellitter, når de er udtjent, samt 
iværksætte nye missioner vedrørende navn-
lig nye observationssystemer, der skal 
bidrage til at imødegå udfordringen med 
globale klimaændringer, såsom overvågning 
af antropogene CO2-emissioner og andre 
drivhusgasemissioner. I forbindelse med 
aktiviteterne inden for rammerne af Coper-
nicus bør den globale overvågning udvides 
over polarområderne, og man bør støtte sik-
ring af overholdelse af miljøbestemmelser, 
lovbestemt miljøovervågning og -rapporte-
ring og innovative miljøapplikationer inden 
for landbrug og skovbrug og i forbindelse 
med forvaltning af vandressourcer og 
marine ressourcer samt kulturarv, såsom til 
afgrødeovervågning, vandforvaltning og for-
bedret brandovervågning. I den forbindelse 
bør Copernicus mobilisere og drage størst 
mulig fordel af de investeringer, der er fore-
taget i løbet af den foregående finansierings-
periode (2014-2020), herunder de investerin-
ger, som medlemsstaterne, ESA og EUMET-
SAT har foretaget, og samtidig udforske nye 
operationelle og forretningsmæssige model-
ler, som kan supplere Copernicuskapacite-
terne yderligere. Copernicus kan også 

bygge videre på vellykkede partnerskaber 
med medlemsstaterne med henblik på at 
videreudvikle sin sikkerhedsdimension 
under passende styringsforanstaltninger for 
at imødekomme udviklingen i brugerbeho-
vene på sikkerhedsområdet.

(78) Som en del af data- og informationsbehand-
lingsfunktionen bør Copernicus sikre lang-
sigtet bæredygtighed og yderligere udvik-
ling af Copernicustjenester, formidle infor-
mation for at opfylde den offentlige sektors 
behov og Unionens internationale forpligtel-
ser og optimere mulighederne for kommer-
ciel udnyttelse. Copernicus bør navnlig på 
europæisk, nationalt, lokalt og globalt niveau 
levere informationer om sammensætningen 
af atmosfæren og luftkvaliteten, informatio-
ner om oceanernes tilstand og dynamik, 
informationer til støtte for land- og 
havisovervågning for at støtte gennemførel-
sen af EU-politikker samt nationale og lokale 
politikker, informationer til støtte for mod-
virkning af og tilpasning til klimaændringer, 
geospatiale informationer til støtte for bered-
skabsstyring, herunder gennem forebyg-
gende aktiviteter, sikring af overholdelse af 
miljøbestemmelserne samt civilsikkerhed, 
herunder støtte til Unionens optræden udad-
til. Kommissionen bør fastlægge passende 
aftalemæssige arrangementer, der fremmer 
bæredygtig levering af tjenester.

(79) I forbindelse med gennemførelsen af Coper-
nicustjenesterne bør Kommissionen drage 
nytte af kompetente enheder, relevante EU-
agenturer, grupperinger eller konsortier af 
nationale organer eller ethvert andet rele-
vant organ, der kunne være berettiget til at 
indgå en bidragsaftale. Ved udvælgelsen af 
disse enheder bør Kommissionen sikre, at 
der ikke er nogen forstyrrelser i operatio-
nerne og leveringen af tjenester, og at de 
pågældende enheder for så vidt angår sik-
kerhedsfølsomme data har kapacitet til tidlig 
varsling og kriseovervågning inden for ram-
merne af den fælles udenrigs- og sikker-
hedspolitik og navnlig den fælles sikker-
heds- og forsvarspolitik. I overensstemmelse 
med finansforordningens artikel 154, stk. 2, 
er personer og enheder, der overdrages 
ansvaret for gennemførelse af EU-midler, 
forpligtet til at overholde princippet om ikke-
forskelsbehandling over for alle medlems-
stater. Dette princip bør sikres gennem de 
relevante bidragsaftaler vedrørende leverin-
gen af Copernicustjenesterne.
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(80) Gennemførelsen af Copernicustjenesterne 
bør fremme offentlighedens anvendelse af 
tjenesterne, da brugerne vil kunne forudse 
tjenesternes tilgængelighed og udvikling, og 
samarbejdet med medlemsstater og andre 
parter. Til dette formål bør Kommissionen 
og de enheder, der har fået overdraget 
ansvaret for at levere tjenester, arbejde tæt 
sammen med Copernicus' kernebrugersam-
fund i hele Europa om at videreudvikle 
Copernicustjeneste- og informationsporte-
føljen for at sikre, at nye behov i den offent-
lige sektor og nye politiske behov tilgode-
ses, hvorved anvendelsen af jordobservati-
onsdata kan optimeres. Kommissionen og 
medlemsstaterne bør samarbejde om at 
udvikle in situ-komponenten i Copernicus 
og fremme sammenlægningen af in situ-
datasæt med rumdatasæt for at opnå forbed-
rede Copernicustjenester.

(81) Copernicus' gratis, fuldstændige og åbne 
datapolitik er blevet vurderet som et af de 
mest vellykkede elementer i forbindelse 
med gennemførelsen af Copernicus og har 
spillet en afgørende rolle i skabelsen af en 
stærk efterspørgsel efter de data og oplys-
ninger, som programmet leverer, hvilket har 
sikret Copernicus en position som én af ver-
dens største udbydere af jordobservations-
data. Der er et klart behov for at garantere 
langsigtet og sikker kontinuitet i den gratis, 
fuldstændige og åbne levering af data, og 
adgangen bør beskyttes med henblik på at 
realisere de ambitiøse mål, der er fastsat i 
rumstrategien for Europa. Copernicusdata 
frembringes primært til gavn for europæ-
erne, og ved at gøre disse data frit tilgænge-
lige på globalt plan maksimeres samar-
bejdsmulighederne for Unionens virksom-
heder og forskere, hvilket bidrager til et 
effektivt europæisk rumøkosystem. Hvis 
der indføres begrænsninger for adgangen til 
Copernicusdata og -informationer, bør de 
være i overensstemmelse med Copernicus-
datapolitikken som defineret i denne forord-
ning og i Kommissionens delegerede forord-
ning (EU) nr. 1159/201331.

(82) De data og informationer, der frembringes i 
forbindelse med Copernicus, bør stilles til 
rådighed på et fuldstændigt, åbent og gratis 
grundlag, med forbehold af passende betin-
gelser og begrænsninger, for at fremme 
anvendelse og deling heraf og for at styrke 
europæiske markeder for jordobservation, 
navnlig i aftagerleddet, og dermed skabe 
vækst og beskæftigelse i Unionen. Herigen-
nem bør der fortsat leveres data og informa-
tioner med et højt niveau af sammenhæng, 
kontinuitet, pålidelighed og kvalitet. Dette 
kræver en omfattende og brugervenlig 
adgang til behandling og udnyttelse af 
Copernicusdata og -informationer med for-
skellig relevans, hvor Kommissionen fortsat 
bør følge en integreret tilgang på både EU- 
og medlemsstatsplan, hvilket også giver 
mulighed for integration med andre data- og 
informationskilder. Derfor bør Kommissio-
nen træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at Copernicusdata og informatio-
ner er let tilgængelige og brugbare, navnlig 
ved at fremme data- og informationsad-
gangstjenesterne (DIAS) i medlemssta-
terne og, når det er muligt, fremme interope-
rabiliteten mellem de eksisterende europæi-
ske jordobservationsdatainfrastrukturer 
med henblik på at skabe synergier med 
disse aktiver for at maksimere og styrke 
udbredelsen på markedet af Copernicusdata 
og -informationer.

(83) Kommissionen bør arbejde sammen med 
dataleverandører for at aftale licensbetingel-
ser for tredjepartsdata med henblik på at 
lette anvendelsen heraf i Copernicus i over-
ensstemmelse med denne forordning og de 
gældende tredjepartsrettigheder. Da visse 
Copernicusdata og -informationer, herun-
der billeder i høj opløsning, kan påvirke Uni-
onens eller dens medlemsstaters sikkerhed, 
kan der i behørigt begrundede tilfælde ved-
tages foranstaltninger til håndtering af risici 
og trusler i forbindelse med Unionens eller 
dens medlemsstaters sikkerhed.

(84) Med henblik på at fremme og lette både nati-
onale, regionale og lokale myndigheders, 
SMV'ers, videnskabsfolks og forskeres 
anvendelse af jordobservationsdata og -tek-
nologier bør særlige netværk til distribution 
af Copernicusdata, herunder nationale og 
regionale organer såsom Copernicus Relay- 
og Copernicus Academy-netværkene, frem-
mes gennem ibrugtagningsaktiviteter. Med 
henblik herpå bør Kommissionen og med-

31 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1159/2013 
af 12. juli 2013 om indføjelse af bestemmelser i Europa-Par-
lamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 om det 
europæiske jordovervågningsprogram (GMES) vedrø-
rende etablering af registrerings- og licensbetingelser for 
GMES-brugere og fastsættelse af kriterier for begrænsning 
af adgang til specialiserede GMES-data og informationer 
fra GMES-tjenesterne (EUT L 309 af 19.11.2013, s. 1).
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lemsstaterne søge at skabe tættere forbin-
delser mellem Copernicus og Unionens og 
de nationale politikker for at sætte gang i 
efterspørgslen efter kommercielle applikati-
oner og tjenester og give virksomheder, 
navnlig SMV'er og nystartede virksomhe-
der, mulighed for at udvikle applikationer, 
der er baseret på Copernicusdata og -infor-
mationer, med henblik på at udvikle et kon-
kurrencedygtigt jordobservationsdataøkosy-
stem i Europa.

(85) På internationalt plan bør Copernicus levere 
nøjagtige og pålidelige oplysninger med 
henblik på samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer og til støtte for 
Unionens eksterne politikker og udviklings-
samarbejdspolitikker. Copernicus bør 
betragtes som et europæisk bidrag til det 
globale system af jordobservationssystemer 
(GEOSS), udvalget for jordobservationssa-
tellitter (CEOS), partskonferencen (COP) 
under De Forenede Nationers rammekon-
vention om klimaændringer (UNFCCC) i 
1992, opnåelsen af FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling (SDG) og Sendairam-
men for katastrofeforebyggelse. Det bør 
etablere eller opretholde et passende samar-
bejde med relevante sektorspecifikke FN-
organer og Den Meteorologiske Verdensor-
ganisation.

(86) I forbindelse med gennemførelsen af Coper-
nicus bør Kommissionen, hvor det er rele-
vant, drage nytte af de europæiske internati-
onale organisationer, som den allerede har 
etableret partnerskaber med, navnlig ESA, 
med henblik på udvikling, samordning, gen-
nemførelse og udvikling af rumkomponen-
terne, adgang til tredjeparters data, hvor det 
er relevant, og, hvor det ikke er foretaget af 
andre enheder, gennemførelse af særlige 
missioner. Derudover bør Kommissionen 
drage nytte af EUMETSAT med henblik på 
gennemførelse af særlige missioner eller 
dele heraf og, hvor det er relevant, adgang 
til bidragende missionsdata i overensstem-
melse med sin ekspertise og sit mandat.

(87) På tjenesteområdet bør Kommissionen 
drage passende fordel af den særlige kapaci-
tet, der tilvejebringes af EU-agenturerne, 
såsom Det Europæiske Miljøagentur (EEA), 
Det Europæiske Agentur for Søfartssikker-
hed (EMSA), Frontex, Satcen samt på mel-
lemstatsligt plan Det Europæiske Center for 
Mellemfristede Vejrprognoser (ECMWF) og 
de europæiske investeringer, der allerede er 

foretaget i havovervågningstjenesterne gen-
nem Mercator Ocean. På sikkerhedsområ-
det vil der søges en samlet tilgang på EU-
plan sammen med den højtstående repræ-
sentant. Kommissionens Fælles Forsknings-
center (JRC) har deltaget aktivt fra starten af 
GMES-initiativet og har støttet udviklingen 
for så vidt angår Galileo og SWE-delkompo-
nenten. I henhold til forordning (EU) nr. 
377/2014 forvalter JRC beredskabsstyrings-
tjenesten i Copernicus og den globale kom-
ponent i landovervågningstjenesten under 
Copernicus, og det bidrager til kontrollen 
med kvaliteten og formålstjenligheden af 
data og informationer og til den fremtidige 
udvikling. Kommissionen bør fortsat drage 
nytte af JRC's videnskabelige og tekniske 
støtte med henblik på gennemførelsen af 
Copernicus.

(88) Efter anmodning fra Europa-Parlamentet og 
Rådet oprettede Unionen en støtteramme for 
overvågning og sporing i rummet (SST) ved 
afgørelse nr. 541/2014/EU. Rumaffald er 
blevet en alvorlig trussel mod rumaktivite-
ters sikkerhed og bæredygtighed. SST-del-
komponenten er derfor af afgørende betyd-
ning for at bevare kontinuiteten i program-
mets komponenter og deres bidrag til Unio-
nens politikker. Ved at søge at forhindre 
spredning af rumaffald bidrager SST-del-
komponenten til at sikre en bæredygtig og 
garanteret adgang til og brug af rummet, 
hvilket er et globalt fælles mål. I denne for-
bindelse kunne SST støtte forberedelsen af 
EU-projekter for "oprydning" i jordens bane.

(89) Der bør ske videreudvikling af præstation og 
autonomi for kapaciteter under SST-delkom-
ponenten. Med henblik herpå bør der opret-
tes et selvstændigt europæisk katalog over 
rumobjekter, der bygger på data fra nettet af 
SST-sensorer. Unionen kunne, hvor det er 
relevant, overveje at stille nogle af sine data til 
rådighed for kommercielle, ikkekommer-
cielle og forskningsmæssige formål. SST-del-
komponenten bør også fortsat støtte driften 
og leveringen af SST-tjenester. Da SST-tjene-
ster er brugerdrevne, bør der indføres pas-
sende mekanismer til at indsamle bruger-
krav, herunder krav vedrørende sikkerhed 
og videregivelse af relevante oplysninger til 
og fra offentlige institutioner for at gøre syste-
met mere effektivt, samtidig med at nationale 
sikkerhedspolitikker overholdes.

(90) Leveringen af SST-tjenester bør være base-
ret på et samarbejde mellem Unionen og 
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medlemsstaterne og på anvendelsen af eksi-
sterende såvel som fremtidig national eks-
pertise og fremtidige nationale aktiver, her-
under dem, der udvikles gennem ESA eller 
af Unionen. Det bør være muligt at yde 
finansiel støtte til udviklingen af nye SST-
sensorer. Henset til den følsomme karakter 
af SST bør kontrollen med nationale senso-
rer og disses drift, vedligeholdelse og forny-
else og behandlingen af data forud for leve-
ringen af SST-tjenester forblive hos de med-
lemsstater, der deltager i SST-delkomponen-
ten.

(91) Medlemsstater med ejerskab eller adgang til 
passende kapaciteter under SST-delkompo-
nenten bør kunne deltage i leveringen af 
SST-tjenester. Medlemsstater, der deltager i 
SST-konsortiet etableret i overensstem-
melse med afgørelse nr. 541/2014/EU, bør 
anses for at have ejerskab eller adgang til 
passende kapaciteter under SST-delkompo-
nenten. Medlemsstater, der ønsker at del-
tage i levering af SST-tjenester, bør frem-
sende et enkelt fælles forslag og dokumen-
tere overensstemmelse med yderligere ele-
menter, der vedrører den operationelle 
opbygning. Der bør fastsættes passende reg-
ler vedrørende udvælgelsen og organiserin-
gen af disse medlemsstater.

(92) For at sikre ensartede betingelser for gen-
nemførelsen af denne forordning bør Kom-
missionen tillægges gennemførelsesbeføjel-
ser med hensyn til at vedtage de detaljerede 
procedurer og elementer for medlemsstater-
nes deltagelse i levering af SST-tjenester. 
Hvis der ikke er indsendt et fælles forslag af 
de medlemsstater, der ønsker at deltage i 
levering af SST-tjenester, eller hvis Kommis-
sionen finder, at et sådant forslag ikke opfyl-
der de fastsatte kriterier, bør Kommissionen 
kunne indlede et andet trin med henblik på 
at fastslå medlemsstaternes deltagelse i 
levering af SST-tjenester. Procedurerne og 
elementerne for dette andet trin bør defi-
nere de kredsløb, der skal dækkes, og tage 
hensyn til behovet for at maksimere med-
lemsstaternes deltagelse i leveringen af SST-
tjenester. Hvis disse procedurer og elemen-
ter giver Kommissionen mulighed for at 
udvælge flere forslag for at dække alle 
kredsløb, bør der også være passende 
samordningsmekanismer mellem grup-
perne af medlemsstater og en effektiv løs-
ning til at dække alle SST-tjenester. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EU) nr. 182/201132.

(93) Når SST-delkomponenten er oprettet, bør 
det følge principperne om komplementaritet 
og kontinuitet for brugerdrevne SST-tjene-
ster af høj kvalitet på grundlag af den bedste 
ekspertise. SST-delkomponenten bør derfor 
undgå unødige overlap. Enhver oversky-
dende kapacitet bør sikre SST-tjenesternes 
kontinuitet, kvalitet og robusthed. Aktivite-
terne i ekspertgrupperne bør medvirke til at 
undgå sådanne unødige overlap.

(94) Derudover bør SST-delkomponenten 
bidrage til de eksisterende afbødningsforan-
staltninger, såsom COPUOS' retningslinjer 
for nedbringelse af mængden af rumaffald 
og retningslinjer for den langsigtede bære-
dygtighed af aktiviteter i det ydre rum eller 
andre initiativer, for at garantere sikkerhed 
og bæredygtighed i forbindelse med aktivi-
teter i det ydre rum. For at mindske risikoen 
for kollisioner bør SST-delkomponenten 
også søge synergier med initiativer til aktiv 
bortskaffelse og uskadeliggørelse af rumaf-
fald. SST-delkomponenten bør bidrage til at 
sikre fredelig anvendelse og udforskning af 
det ydre rum. Stigningen i rumaktiviteter 
kan have indvirkning på de internationale 
initiativer inden for styring af trafikken i 
rummet. Unionen bør følge denne udvikling 
og kan tage den i betragtning i forbindelse 
med midtvejsevalueringen af den nuvæ-
rende flerårige finansielle ramme.

(95) Aktiviteter i forbindelse med SST-, SWE- og 
NEO-delkomponenter bør tage hensyn til 
samarbejdet med internationale partnere, 
navnlig De Forenede Stater, internationale 
organisationer og andre tredjeparter, navn-
lig for at undgå kollisioner i rummet, forhin-
dre spredning af rumaffald og øge beredska-
bet over for virkningerne af ekstremt rum-
vejr og jordnære objekter.

(96) Rådets Sikkerhedsudvalg har anbefalet, at 
der oprettes en risikostyringsstruktur for at 
sikre, at der tages behørigt hensyn til data-
sikkerhedsspørgsmål ved gennemførelsen 
af afgørelse nr. 541/2014/EU. Til dette for-
mål og i betragtning af det arbejde, der alle-
rede er udført, bør der indføres passende 
risikostyringsstrukturer og -procedurer af 

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/
2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og princip-
per for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kom-
missionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 
55 af 28.2.2011, s. 13).
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de medlemsstater, der deltager i SST-del-
komponenten.

(97) Ekstremt rumvejr kan true sikkerheden for 
borgerne og forstyrre driften af rum- og 
jordbaseret infrastruktur. Derfor bør der 
oprettes en SWE-delkomponent som led i 
programmet med det formål at vurdere risi-
ciene vedrørende vejret i rummet og tilsva-
rende brugerbehov, øge kendskabet til risici 
vedrørende vejret i rummet, sikre leverin-
gen af brugerdrevne SWE-tjenester og for-
bedre medlemsstaternes kapacitet til at pro-
ducere SWE-tjenester. Kommissionen bør 
prioritere de sektorer, som de operationelle 
SWE-tjenester skal leveres til, under hensyn-
tagen til brugerbehov, risici og teknologisk 
parathed. På lang sigt kan behovene i andre 
sektorer tilgodeses. Leveringen af tjenester 
på EU-plan i henhold til brugernes behov vil 
kræve målrettede, koordinerede og fortsatte 
forsknings- og udviklingsaktiviteter for at 
støtte udviklingen af SWE-tjenester. Leverin-
gen af SWE-tjenester bør bygge på eksiste-
rende national kapacitet og EU-kapacitet og 
sikre bred deltagelse blandt medlemssta-
terne og europæiske og internationale orga-
nisationer samt inddragelse af den private 
sektor.

(98) I Kommissionens hvidbog af 1. marts 2017 
om Europas fremtid, Romerklæringen 
undertegnet af stats- og regeringscheferne 
for EU's 27 medlemsstater den 25. marts 
2017 og en række beslutninger fra Europa-
Parlamentet erindres der om, at Unionen 
spiller en stor rolle, når det gælder om at 
garantere et trygt, sikkert og modstands-
dygtigt Europa, der er i stand til at imødegå 
udfordringer såsom regionale konflikter, ter-
rorisme, cybertrusler og et voksende migra-
tionspres. Sikker og garanteret adgang til 
satellitkommunikation er et uundværligt 
redskab for sikkerhedsaktørerne, og at 
samle og dele denne vigtige ressource på 
EU-plan styrker en Union, der beskytter sine 
borgere.

(99) I Det Europæiske Råds konklusioner af 19.-
20. december 2013 udtryktes tilfredshed 
med forberedelserne til næste generation af 
statslig satellitkommunikation (GOVSAT-
COM) gennem et snævert samarbejde mel-
lem medlemsstaterne, Kommissionen og 
ESA. GOVSATCOM er også blevet udpeget 
som et af elementerne i den globale strategi 
for Den Europæiske Unions udenrigs- og 
sikkerhedspolitik i juni 2016. GOVSAT-

COM bør bidrage til EU's respons over for 
hybride trusler og yde støtte til EU's strategi 
for maritim sikkerhed og EU's politik for 
Arktis.

(100)GOVSATCOM er et brugercentreret pro-
gram med en stærk sikkerhedsdimension. 
GOVSATCOM brugsscenarierne bør af de 
relevante aktører kunne inddeles i tre 
hovedgrupper: krisestyring, som kan 
omfatte civile og militære missioner og ope-
rationer under den fælles sikkerheds- og for-
svarspolitik, naturkatastrofer og menneske-
skabte katastrofer, humanitære kriser og 
maritime nødsituationer, overvågning, som 
kan omfatte grænseovervågning, overvåg-
ning af området før grænsen, overvågning af 
søgrænser, havovervågning, overvågning af 
ulovlig handel og centrale infrastrukturer, 
som kan omfatte diplomatiske netværk, poli-
tikommunikation, digital infrastruktur 
såsom datacentre og servere, kritiske infra-
strukturer såsom energi, transport og vand-
barrierer, såsom dæmninger, og ruminfra-
strukturer.

(101)GOVSATCOM's kapacitet og tjenester bør 
anvendes af EU- og medlemsstatsaktører i 
forbindelse med sikkerhedskritiske missio-
ner og operationer. Der er derfor behov for 
et passende niveau af uafhængighed af tred-
jeparter (tredjelande og enheder fra tred-
jelande), som dækker alle GOVSATCOM-
elementer, såsom rum- og jordbaserede tek-
nologier på komponent-, delsystem- og 
systemniveau, fremstillingsindustrier, ejere 
og operatører af rumsystemer og fysisk pla-
cering af komponenter på jorden.

(102)Satellitkommunikation er en begrænset res-
source, som begrænses af satellitkapacitet, 
frekvenser og geografisk dækning. For at 
være omkostningseffektiv og udnytte stor-
driftsfordele er det derfor nødvendigt, at 
GOVSATCOM optimerer overensstemmel-
sen mellem efterspørgslen fra GOVSAT-
COM-brugere og udbuddet i henhold til 
GOVSATCOM's kontrakter vedrørende 
GOVSATCOM-kapacitet og -tjenester. Efter-
som både efterspørgsel og udbud ændrer 
sig med tiden, kræves der konstant overvåg-
ning og fleksibilitet med henblik på at til-
passe GOVSATCOM-tjenesterne.

(103)De operationelle krav bør være baseret på 
analysen af brugsscenarierne. Tjenestepor-
teføljen bør udvikles ud fra disse operatio-
nelle krav i kombination med sikkerheds-
kravene. Tjenesteporteføljen bør indeholde 
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udgangspunktet for GOVSATCOM-tjene-
sterne. For at sikre den bedst mulige over-
ensstemmelse mellem efterspørgslen og de 
leverede tjenester kan det være nødvendigt 
at opdatere tjenesteporteføljen for GOVSAT-
COM-tjenester regelmæssigt.

(104)I første fase af GOVSATCOM  frem til ca. 
2025 vil den nuværende kapacitet blive 
anvendt. I den forbindelse bør Kommissio-
nen sikre GOVSATCOM-kapaciteter fra 
medlemsstater med nationale systemer og 
rumkapaciteter og fra kommercielle satellit-
kommunikationstjenester eller tjenesteud-
bydere under hensyntagen til Unionens 
væsentlige sikkerhedsinteresser. I denne 
første fase vil GOVSATCOM-tjenesterne 
blive indført trinvis. Hvis det i løbet af første 
fase på baggrund af en nærmere analyse af 
det fremtidige udbud og den fremtidige 
efterspørgsel viser sig, at denne tilgang ikke 
er tilstrækkelig til at dække udviklingen i 
efterspørgslen, bør der kunne træffes 
beslutning om at overgå til anden fase og 
udvikle yderligere skræddersyede ruminfra-
strukturer eller -kapaciteter via en eller flere 
offentlig-private partnerskaber, f.eks. med 
Unionens satellitoperatører.

(105)For at optimere de tilgængelige satellitkom-
munikationsressourcer, garantere adgan-
gen i uforudsigelige situationer, såsom 
naturkatastrofer, og sikre operationel effek-
tivitet og korte turnaround-tider er det nød-
vendige jordsegment, såsom GOVSATCOM-
centre og andre potentielle jordelementer, 
påkrævet. Det bør udformes på grundlag af 
operationelle og sikkerhedsmæssige krav. 
For at mindske risiciene kan et GOVSAT-
COM-center bestå af flere fysiske lokaliteter. 
Der kan være behov for andre jordsegmen-
ter, såsom forankringsstationer.

(106)For brugere af satellitkommunikation er 
brugerudstyret den absolut vigtigste opera-
tionelle grænseflade. Unionens model for 
GOVSATCOM bør gøre det muligt for de fle-
ste brugere at fortsætte med at anvende 
deres eksisterende brugerudstyr til GOV-
SATCOM-tjenester.

(107) For så vidt angår den operationelle effektivi-
tet har brugerne angivet, at det er vigtigt at 
tilstræbe interoperabilitet for brugerudstyret, 
og brugerudstyr, som kan anvende forskel-
lige satellitsystemer. Forskning og udvikling 
på dette område kan være påkrævet.

(108)For så vidt angår gennemførelsen bør opga-
ver og ansvarsområder fordeles mellem spe-

cialiserede enheder såsom EDA, EU-Uden-
rigstjenesten, ESA, agenturet og andre EU-
agenturer på en sådan måde, at de er i over-
ensstemmelse med deres primære rolle, 
navnlig for brugerrelaterede aspekter.

(109)Den kompetente GOVSATCOM-myndig-
hed har en vigtig rolle med hensyn til at 
overvåge, om brugere og andre nationale 
enheder, der spiller en rolle i GOVSAT-
COM, følger reglerne for deling og priorite-
ring og sikkerhedsprocedurerne, i overens-
stemmelse med sikkerhedskravene. En 
medlemsstat, som ikke har udpeget en kom-
petent GOVSATCOM-myndighed, bør 
under alle omstændigheder udpege et kon-
taktpunkt med henblik på at håndtere even-
tuelle støjsendinger, der påvirker GOVSAT-
COM.

(110)Medlemsstaterne, Rådet, Kommissionen og 
EU-Udenrigstjenesten bør kunne deltage i 
GOVSATCOM, for så vidt som de vælger at 
godkende GOVSATCOM-brugere eller stil-
ler kapaciteter, lokaliteter eller faciliteter til 
rådighed. I betragtning af at den enkelte 
medlemsstat selv kan bestemme, om den 
godkender GOVSATCOM-brugere eller stil-
ler kapacitet, lokaliteter eller faciliteter til 
rådighed, kan en medlemsstat ikke forplig-
tes til at blive GOVSATCOM-deltager eller 
være vært for GOVSATCOM-infrastruktu-
rer. Programmets GOVSATCOM-kompo-
nent vil derfor ikke berøre medlemsstater-
nes ret til at undlade at deltage i GOVSAT-
COM, herunder i overensstemmelse med 
deres nationale ret eller forfatningsmæssige 
krav i forbindelse med politikker vedrø-
rende manglende overensstemmelse og 
ikkedeltagelse i militære alliancer.

(111)For at sikre ensartede betingelser for gen-
nemførelsen af denne forordning bør Kom-
missionen tillægges gennemførelsesbeføjel-
ser for så vidt angår vedtagelse af operatio-
nelle krav for GOVSATCOM-tjenester og af 
tjenesteporteføljen for GOVSATCOM-tjene-
ster. Disse beføjelser bør udøves i overens-
stemmelse med forordning (EU) nr. 182/
2011.

(112)For at sikre ensartede betingelser for gen-
nemførelsen af denne forordning bør Kom-
missionen tillægges gennemførelsesbeføjel-
ser for så vidt angår vedtagelse af regler for 
deling og prioritering af anvendelse af sam-
lede GOVSATCOM-satellitkommunikations-
kapaciteter. Ved fastsættelsen af reglerne for 
deling og prioritering bør Kommissionen 
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tage hensyn til operationelle krav og sikker-
hedskrav og analysere risici og forventet 
efterspørgsel fra GOVSATCOM's deltagere. 
Selv om GOVSATCOM-tjenester i princippet 
bør leveres gratis til GOVSATCOM-bru-
gere, kan der, hvis denne analyse konklude-
rer en mangel på kapacitet, og for at undgå 
en forvridning af markedet udvikles en pris-
politik som en del af disse detaljerede regler 
for deling og prioritering. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med forord-
ning (EU) nr. 182/2011.

(113)For at sikre ensartede betingelser for gen-
nemførelsen af denne forordning bør Kom-
missionen tillægges gennemførelsesbeføjel-
ser for så vidt angår den jordbaserede infra-
strukturs beliggenhed inden for rammerne 
af GOVSATCOM. Ved udvælgelsen af sådan 
beliggenhed bør Kommissionen kunne tage 
hensyn til operationelle krav og sikkerheds-
krav såvel som til eksisterende infrastruktur. 
Disse beføjelser bør udøves i overensstem-
melse med forordning (EU) nr. 182/2011.

(114)Ved forordning (EU) nr. 912/2010 blev der 
oprettet et EU-agentur benævnt Det Euro-
pæiske GNSS-Agentur med henblik på at 
forvalte visse aspekter af de satellitbaserede 
navigationsprogrammer Galileo og EGNOS. 
I nærværende forordning overdrages Det 
Europæiske GNSS-Agentur nye opgaver, 
særligt sikkerhedsgodkendelse, ikke kun 
hvad angår Galileo og EGNOS, men også for 
andre af programmets komponenter. Navn, 
opgaver og organisatoriske aspekter af Det 
Europæiske GNSS-Agentur bør derfor til-
passes i overensstemmelse hermed.

(115)I overensstemmelse med afgørelse 2010/
803/EU33 er agenturets hjemsted i Prag. 
Agenturets personale kan med henblik på 
gennemførelsen af agenturets opgaver være 
placeret i et af de i Kommissionens gennem-
førelsesafgørelse (EU) 2016/41334 omhand-
lede Galileo- eller EGNOS-jordcentre med 
henblik på at gennemføre de programaktivi-
teter, der er fastsat i den relevante aftale. For 

at agenturet kan fungere så effektivt som 
muligt, vil et begrænset antal medarbejdere 
desuden kunne placeres i lokale kontorer i 
én eller flere medlemsstater. En sådan place-
ring af personalet uden for agenturets hjem-
sted og uden for Galileo- og EGNOS-jord-
centre bør ikke føre til, at agenturets kerne-
aktiviteter overføres til sådanne lokale kon-
torer.

(116)I betragtning af dets udvidede anvendelses-
område, som ikke længere vil være begræn-
set til Galileo og EGNOS, bør navnet på Det 
Europæiske GNSS-Agentur ændres. Agentu-
ret bør dog sikre kontinuiteten i Det Euro-
pæiske GNSS-Agenturs aktiviteter, herun-
der kontinuiteten med hensyn til rettigheder 
og forpligtelser, personale og gyldigheden af 
alle de beslutninger, der træffes.

(117)Som følge af agenturets mandat og Kommis-
sionens rolle i forbindelse med gennemførel-
sen af programmet bør en række af de 
beslutninger, som træffes af bestyrelsen, 
ikke vedtages uden tilslutning fra Kommissi-
onens repræsentanter.

(118)Uden at dette berører Kommissionens befø-
jelser, skal bestyrelsen, Komitéen for Sikker-
hedsgodkendelse og den administrerende 
direktør være uafhængige ved udførelsen af 
deres opgaver og bør handle ud fra almene 
samfundshensyn.

(119)Det er muligt, og endog sandsynligt, at 
nogle af programmets komponenter vil være 
baseret på anvendelsen af følsom eller sik-
kerhedsrelateret national infrastruktur. I 
sådanne tilfælde vil det af hensyn til den nati-
onale sikkerhed være nødvendigt at fast-
sætte, at repræsentanter for medlemsstater 
og repræsentanter for Kommissionen delta-
ger møder i bestyrelsen og Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse på "need-to-know"-
basis. I bestyrelsen må kun de repræsentan-
ter for medlemsstater, der råder over en 
sådan infrastruktur, og en repræsentant for 
Kommissionen deltage i afstemninger. 
Bestyrelsens forretningsorden og forret-
ningsordenen for Komitéen for Sikkerheds-
godkendelse bør fastsætte de situationer, 
hvor denne procedure finder anvendelse.

(120)I henhold til punkt 22 og 23 i den interinsti-
tutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning35 bør dette program evalueres på 
grundlag af oplysninger indsamlet i overens-
stemmelse med specifikke overvågnings-

33 Afgørelse vedtaget ved fælles overenskomst mellem repræ-
sentanterne for medlemsstaternes regeringer af 10. decem-
ber 2010 om fastlæggelse af Det Europæiske GNSS-agen-
turs hjemsted (2010/803/EU) (EUT L 342 af 28.12.2010, s. 
15).

34 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/413 
af 18. marts 2016 om placeringen af den jordbaserede infra-
struktur for det system, der er etableret under Galileopro-
grammet, og de foranstaltninger, der er nødvendige for 
dens drift, og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 
2012/117/EU (EUT L 74 af 19.3.2016, s. 45). 35 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
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krav, samtidig med at administrative byrder, 
navnlig for medlemsstaterne, og overregule-
ring undgås. Disse krav kan, hvor det er 
relevant, omfatte målbare indikatorer som 
grundlag for en evaluering af programmets 
virkninger i praksis.

(121)Anvendelsen af Copernicus- og Galileo-base-
rede tjenester forventes generelt at få stor 
betydning for den europæiske økonomi. 
Imidlertid synes ad hoc-målinger og case 
studies at dominere billedet i dag. Kommis-
sionen (Eurostat) bør fastlægge relevante 
statistiske målinger og indikatorer, som kan 
danne grundlag for overvågning af virknin-
gen af Unionens rumaktiviteter på en syste-
matisk og autoritativ måde.

(122)Europa-Parlamentet og Rådet bør straks 
underrettes om arbejdsprogrammerne.

(123)For at sikre ensartede betingelser for gen-
nemførelsen af denne forordning bør Kom-
missionen tillægges gennemførelsesbeføjel-
ser vedrørende omfordeling af midler mel-
lem udgiftskategorierne i programmets bud-
get, vedtagelse af bidragsafgørelser, der ved-
rører bidragsaftalerne, fastsættelse af de 
tekniske og operationelle krav, som er nød-
vendige for gennemførelsen og udviklingen 
af programmets komponenter og af de tjene-
ster, de leverer, afgørelse om den finansielle 
partnerskabsrammeaftale, vedtagelse af de 
nødvendige foranstaltninger med henblik på 
et velfungerende Galileos og EGNOS og 
deres udbredelse på markedet, vedtagelse af 
de nærmere bestemmelser vedrørende 
adgangen til SST-tjenester og relevante pro-
cedurer, vedtagelse af den flerårige plan og 
nøglepræstationsindikatorerne for udvik-
ling af EU-SST-tjenester, vedtagelse af de 
nærmere bestemmelser vedrørende den 
organisatoriske ramme for medlemsstater-
nes deltagelse i SST-delkomponenten, 
udvælgelse af SWE-tjenester og vedtagelse 
af arbejdsprogrammerne. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med forord-
ning (EU) nr. 182/2011. Kommissionen bør 
bistås af programudvalget, der bør mødes i 
en bestemt sammensætning.

(124)Eftersom programmets komponenter er 
brugerdrevne, kræver anvendelsen og 
udviklingen af disse vedvarende og effektiv 
inddragelse af brugerne, navnlig hvad angår 
definitionen og valideringen af kravene til 
tjenester. For at øge brugerværdien bør 
bidrag fra brugerne aktivt søges indhentet 
gennem regelmæssige høringer af slutbru-

gerne i medlemsstaternes offentlige og pri-
vate sektorer samt, hvor det er relevant, af 
internationale organisationer. Med henblik 
herpå bør der nedsættes en arbejdsgruppe 
("brugerforum"), der skal bistå programud-
valget med at identificere brugernes krav, 
verificere, om tjenesterne opfylder kravene, 
og identificere mangler i forbindelse med de 
leverede tjenester. Programudvalgets forret-
ningsorden bør indeholde bestemmelser om 
organiseringen af denne arbejdsgruppe med 
henblik på at tage højde for de særlige for-
hold, der gør sig gældende for hver enkelt af 
programmets komponenter og hver tjeneste 
inden for komponenterne. Når det er muligt, 
bør medlemsstaterne bidrage til brugerfo-
rummet på grundlag af en systematisk og 
koordineret høring af brugerne på nationalt 
plan.

(125)Eftersom god offentlig styring kræver en 
ensartet forvaltning af programmet, en hur-
tigere beslutningsproces og lige adgang til 
oplysninger, kan repræsentanter for enhe-
der, der har fået overdraget opgaver i tilknyt-
ning til programmet, eventuelt deltage som 
observatører i arbejdet i det programudvalg, 
der er nedsat i medfør af forordning (EU) 
nr. 182/2011. Af samme årsager kan repræ-
sentanter for tredjelande og internationale 
organisationer, der har indgået en internatio-
nal aftale med Unionen i relation til program-
met eller dets komponenter eller delkompo-
nenter, eventuelt deltage i programudvalgets 
arbejde med forbehold af sikkerhedsbe-
grænsninger og som foreskrevet i en sådan 
aftale. Repræsentanterne for enheder, der 
har fået tildelt opgaver i forbindelse med 
programmet, tredjelande og internationale 
organisationer har ikke stemmeret i pro-
gramudvalget. Betingelserne for observatø-
rers og ad hoc-deltageres deltagelse bør fast-
sættes i programudvalgets forretningsor-
den.

(126)For at sikre en effektiv vurdering af pro-
grammets fremskridt hen imod opfyldelsen 
af dets målsætninger bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter  delegeres til Kommissio-
nen i overensstemmelse med artikel 290 i 
TEUF, for så vidt angår supplering af 
bestemmelserne om de Copernicusdata og - 
informationer, der skal leveres til Coper-
nicus-brugerne med hensyn til de specifika-
tioner og betingelser og procedurer for 
adgang til og brug af sådanne data og 
sådanne informationer og med henblik på at 
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ændre bilag X til denne forordning for så 
vidt angår gennemgang eller supplement af 
indikatorerne, hvis det anses for nødvendigt, 
og med henblik på at supplere denne forord-
ning med bestemmelser om fastsættelse af 
en overvågnings- og evalueringsramme. Det 
er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennem-
fører relevante høringer under sit forbere-
dende arbejde, herunder på ekspertniveau, 
og at disse høringer gennemføres i overens-
stemmelse med principperne i den interin-
stitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i for-
beredelsen af delegerede retsakter modta-
ger Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
alle dokumenter på samme tid som med-
lemsstaternes eksperter, og deres eksperter 
har systematisk adgang til møder i Kommis-
sionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig 
med forberedelse af delegerede retsakter.

(127)Målet for denne forordning kan ikke i til-
strækkelig grad opfyldes af medlemssta-
terne, men kan på grund af tiltagets omfang 
og virkninger, som overstiger, hvad en 
enkelt medlemsstat økonomisk og teknisk 
kan klare alene, bedre nås på EU-plan; Unio-
nen kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte arti-
kel, går denne forordning ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(128)For at sikre ensartede betingelser for gen-
nemførelsen af programmets sikkerheds-
krav bør Kommissionen tillægges gennem-
førelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med forordning 
(EU) nr. 182/2011. Medlemsstaterne bør 
kunne udøve maksimal kontrol over pro-
grammets sikkerhedskrav. Når Kommissio-
nen vedtager gennemførelsesretsakter om 
programmets sikkerhed, bør den bistås af 
programudvalget i en særlig sikkerhedskon-
figuration. I betragtning af den følsomme 
karakter af sikkerhedsanliggender bør pro-
gramudvalgets formand bestræbe sig på at 
finde løsninger, der nyder den bredest 
mulige tilslutning i udvalget. Kommissionen 
bør ikke vedtage gennemførelsesretsakter, 
der fastlægger de generelle sikkerhedskrav 
for programmet, i de tilfælde, hvor program-
udvalget ikke har afgivet en udtalelse.

(129)Programmet bør oprettes for en periode på 
syv år, så dets varighed tilpasses varigheden 
af den flerårige finansielle ramme for 2021-

2027 som fastsat i Rådets forordning (EU, 
Euratom) 2020/209336 ("FFR 2021-2027"). 
Agenturet, som udfører sine egne opgaver, 
er ikke omfattet af denne tidsbegrænsning.

(130)For at sikre kontinuitet i ydelsen af støtte på 
det relevante politikområde og muliggøre, at 
gennemførelsen kan påbegyndes fra begyn-
delsen af FFR 2021-2027, bør denne forord-
ning træde i kraft hurtigst muligt og finde 
anvendelse med tilbagevirkende kraft fra 
den 1. januar 2021.

(131)Forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 
1285/2013 og (EU) nr. 377/2014 og afgø-
relse nr. 541/2014/EU bør derfor ophæves.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Afsnit I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Genstand

Denne forordning opretter Unionens rumpro-
gram ("programmet") for varigheden af FFR 2021-
2027. Den fastsætter programmets målsætninger, 
budgettet for perioden 2021-2027, formerne for 
EU-finansiering og reglerne for ydelse af sådan 
finansiering samt reglerne for programmets gen-
nemførelse.

Denne forordning opretter Den Europæiske 
Unions Agentur for Rumprogrammet ("agentu-
ret"), der erstatter og afløser Det Europæiske 
GNSS-Agentur oprettet ved forordning (EU) 
nr. 912/2010, og der fastsættes regler for driften af 
dette agentur.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:
1) "rumfartøj": ethvert objekt, der befinder sig i 

kredsløb om jorden, og som er designet til at 
udføre en specifik funktion eller mission 
såsom kommunikation, navigation eller jor-
dobservationer, herunder satellitter, løftera-
ketters øverste trin og reentrykapsler; et rum-
fartøj, som ikke længere kan opfylde sin plan-
lagte mission, anses for at være ikkefunktions-
dygtigt; reserve- eller standbyrumfartøjer, 

36 Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. decem-
ber 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme 
for årene 2021-2027 (EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 11).
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som afventer en mulig reaktivering, anses for 
at være funktionsdygtige

2) "rumobjekt": ethvert menneskeskabt objekt i 
det ydre rum

3) "jordnære objekter" (near earth objects): 
naturskabte objekter i solsystemet, der nær-
mer sig jorden

4) "rumaffald": ethvert rumobjekt, herunder 
rumfartøjer eller fragmenter og elementer 
heraf, der er i kredsløb om jorden, eller som 
trænger ind i jordens atmosfære igen, og som 
ikke fungerer eller ikke længere tjener noget 
specifikt formål, herunder dele af raketter 
eller kunstige satellitter eller inaktive kunstige 
satellitter

5) "rumvejr": naturligt forekommende variatio-
ner i rummiljøet ved solen og omkring jorden, 
herunder soleruptioner, solprotoner, variatio-
ner i solvinden, udstødelse af koronamasse, 
geomagnetiske storme og dynamikker, sol-
strålingsstorme og ionosfæriske forstyrrelser, 
som potentielt kan indvirke på jorden og på 
rumbaserede infrastrukturer

6) "kendskab til situationen i rummet" (space 
situational awareness eller "SSA"): en holistisk 
tilgang, herunder viden om og forståelse af de 
vigtigste risici i rummet, der omfatter kollisio-
ner mellem rumobjekter, fragmentering og 
genindtrængen af rumobjekter i atmosfæren, 
rumvejrsfænomener og jordnære objekter

7) "system til overvågning og sporing i rummet" 
eller "SST"": et net af jordbaserede og rumba-
serede sensorer, der er i stand til at overvåge 
og spore rumobjekter sammen, og som har 
behandlingskapaciteter

8) "SST-sensor": en anordning eller en kombina-
tion af anordninger, såsom jordbaserede eller 
rumbaserede radarer, lasere og teleskoper, 
som er i stand til at udføre rumovervågning 
eller rumsporing og kan måle de fysiske para-
metre i relation til rumobjekter såsom stør-
relse, position og hastighed

9) "SST-data": rumobjekters, herunder rumaf-
falds, fysiske parametre indhentet af SST-sen-
sorer eller rumobjekters kredsløbsparametre, 
som er udledt af SST-sensorers observationer 
inden for rammerne af SST-delkomponenten

10)"SST-informationer": behandlede SST-data, 
som er umiddelbart forståelige for modtage-
ren

11)"returlink": en funktionel kapacitet under Gali-
leos eftersøgnings- og redningstjeneste (SAR); 
Galileos SAR-tjeneste skal bidrage til den glo-
bale overvågning af luftfartøjer som defineret 

af Organisationen for International Civil Luft-
fart (ICAO)

12)"Copernicussentineller": særlige Copernicus-
satellitter, rumfartøjer eller rumfartøjers nytte-
last til rumbåren jordobservation

13)"Copernicusdata": data leveret af Copernicus-
sentineller, herunder de tilhørende metadata

14)"Copernicustredjepartsdata og -informatio-
ner": geodata og geoinformationer, der licen-
seres til brug for eller gøres tilgængelige 
inden for rammerne af Copernicus, og som 
stammer fra andre kilder end Copernicussenti-
neller

15)"Copernicus-in situ-data": observationsdata fra 
jord-, sø- eller luftbaserede sensorer samt refe-
rence- og hjælpedata, der licenseres eller leve-
res til brug i Copernicus

16)"Copernicusinformationer": informationer, der 
genereres af Copernicustjenesterne efter 
behandling eller modellering, herunder de til-
hørende metadata

17)"deltagende stater i Copernicus": tredjelande, 
der bidrager finansielt og deltager i Coper-
nicus i henhold til en international aftale, der 
er indgået med Unionen

18)"Copernicuskernebrugere": EU-institutioner 
og -organer og de europæiske nationale eller 
regionale offentlige organer i Unionen, eller 
deltagende stater i Copernicus, der har fået 
overdraget offentlige serviceopgaver med 
henblik at fastlægge, gennemføre, håndhæve 
eller overvåge civile offentlige politikker, 
såsom miljø-, civilbeskyttelses- eller sikker-
hedspolitikker, herunder sikkerhed med hen-
syn til infrastruktur, der har gavn af Coper-
nicusdata og Copernicusinformationer og har 
en yderligere rolle som drivkraft for udviklin-
gen af Copernicus

19)"andre Copernicusbrugere": forsknings- og 
uddannelsesorganisationer, kommercielle og 
private organer, velgørende organisationer, 
ikkestatslige organisationer og internationale 
organisationer, der har gavn af Copernicus-
data og Copernicusinformationer

20)"Copernicusbrugere": Copernicuskernebru-
gere og andre Copernicusbrugere

21)"Copernicustjenester": værdiforøgende tjene-
ster af generel og fælles interesse for Unionen 
og medlemsstaterne, som finansieres af pro-
grammet, og som omdanner jordobservations-
data, Copernicus-in-situ-data og andre supple-
rende data til behandlet, aggregeret og fortol-
ket information, der er skræddersyet til Coper-
nicusbrugernes behov
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22)"GOVSATCOM-bruger": en offentlig myndig-
hed, et organ med ansvar for udøvelse af 
offentlig myndighed, en international organi-
sation eller en fysisk eller juridisk person, der 
er behørigt bemyndiget og har fået overdraget 
opgaver vedrørende tilsyn med og forvaltning 
af sikkerhedskritiske missioner, operationer 
og infrastrukturer

23)"GOVSATCOM-center": et operationelt center, 
hvis hovedfunktion er at linke GOVSATCOM-
brugerne til udbyderne af GOVSATCOM's 
kapacitet og tjenester på en sikker måde og 
dermed optimere udbud og efterspørgsel på 
ethvert givet tidspunkt

24)"GOVSATCOM-brugsscenarie": en operatio-
nel situation i et bestemt miljø, hvor GOVSAT-
COM-tjenester er påkrævede

25)"EU's klassificerede informationer eller 
"EUCI": informationer eller materiale mærket 
med en EU-sikkerhedsklassifikation, hvis 
uautoriserede videregivelse kunne forvolde 
Unionens eller en eller flere af medlemsstater-
nes interesser skade i forskellig grad

26)"følsomme ikkeklassificerede informationer": 
ikkeklassificerede følsomme informationer 
som omhandlet i artikel 9 i Kommissionens 
afgørelse (EU, Euratom) 2015/44337, i medfør 
af hvilken gælder en forpligtelse til at beskytte 
følsomme ikkeklassificerede informationer, 
som udelukkende finder anvendelse på 
Europa-Kommissionen og på EU-agenturer og 
-organer, der i henhold til lovgivningen er for-
pligtede til at anvende Kommissionens sikker-
hedsregler

27)"blandingsoperation": foranstaltninger, som 
støttes over EU-budgettet, herunder inden for 
blandingsfaciliteter, jf. finansforordningens 
artikel 2, stk. 6, og som kombinerer støtte eller 
finansielle instrumenter, der ikke skal tilbage-
betales, eller budgetgarantier fra EU-budgettet 
eller støtte, der skal tilbagebetales, fra udvik-
lingsinstitutioner eller andre offentlige finan-
sieringsinstitutioner samt fra kommercielle 
finansieringsinstitutioner og investorer

28)"retlig enhed": en fysisk person eller en efter 
national ret, EU-retten eller international ret 
oprettet og anerkendt juridisk person, der har 
status som juridisk person og i eget navn kan 
udøve rettigheder og være pålagt pligter, eller 
en enhed, der ikke er en juridisk person, jf. 
finansforordningens artikel 197, stk. 2, litra c)

29)"betroet administrator": en juridisk enhed, der 
er uafhængig af Kommissionen eller en tredje-
part, og som modtager data fra Kommissionen 
eller den pågældende tredjepart med henblik 
på sikker opbevaring og behandling af disse 
data

30)"tredjeland": et land, der ikke er medlem af 
Unionen.

Artikel 3

Programmets komponenter

1. Programmet består af følgende komponenter:
a) "Galileo", som er et selvstændigt civilt 

system for global satellitbaseret navigation 
(GNSS) under civil kontrol, som omfatter 
en konstellation af satellitter, centre og et 
globalt net af stationer på jorden, som leve-
rer positionsbestemmelses-, navigations- 
og tidsbestemmelsestjenester og integre-
rer sikkerhedsbehov og -krav

b) "European Geostationary Navigation Over-
lay Service" (den europæiske geostationære 
navigations-overlay-tjeneste) "EGNOS", 
som er et civilt regionalt satellitnavigations-
system under civil kontrol, der består af 
centre og stationer på jorden og en række 
transpondere, der er installeret i geostatio-
nære satellitter, og som forstærker og kor-
rigerer åbne signaler udsendt af Galileo og 
andre GNSS-systemer, bl.a. med henblik på 
lufttrafikstyringstjenester, luftfartstjenester 
og andre transportsystemer

c) "Copernicus", som er et operationelt, selv-
stændigt, brugerdrevet civilt jordobservati-
onssystem under civil kontrol, der bygger 
på de eksisterende nationale og europæi-
ske kapaciteter, og som tilbyder geoinfor-
mationsdata og -tjenester, bestående af 
satellitter, jordinfrastruktur, data- og infor-
mationsbehandlingsfaciliteter og distributi-
onsinfrastruktur baseret på en fuldstændig, 
gratis og åben datapolitik, og som, hvor det 
er relevant, integrerer sikkerhedsbehov og 
-krav

d) "kendskab til situationen i rummet" eller 
"SSA", som omfatter følgende delkompo-
nenter:
i) "SST-delkomponent", som er et system 

til overvågning og sporing i rummet, 
hvis formål er at forbedre, forvalte og 
levere data, informationer og tjenester i 
forbindelse med overvågning og spo-
ring af rumobjekter, der befinder sig i 
kredsløb om jorden

37 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. 
marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen 
(EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).
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ii) "SWE-delkomponent", som er observa-
tionsbaserede parametre med relation 
til rumvejr og 

iii) "NEO-delkomponent", som vedrører 
overvågning af risikoen for, at jordnære 
objekter i rummet nærmer sig jorden

e) "GOVSATCOM", som er en satellitkommu-
nikationstjeneste, der under civil og statslig 
kontrol muliggør levering af satellitkommu-
nikationskapaciteter og -tjenester for Unio-
nens og medlemsstaternes myndigheder, 
som forvalter sikkerhedskritiske missioner 
og infrastrukturer.

2. Programmet skal omfatte yderligere foran-
staltninger til sikring af effektiv og selvstæn-
dig adgang til rummet for programmet og 
fremme af en innovativ og konkurrencedygtig 
europæisk rumsektor, såvel i leverandørleddet 
som i aftagerleddet, så der sker styrkelse af 
Unionens rumøkosystem og styrkelse af Unio-
nen som global aktør.

Artikel 4

Målsætninger

1. Programmets generelle målsætninger er at:
a) tilvejebringe eller bidrage til tilvejebringel-

sen af ajourførte og, hvis det er relevant, 
sikre rumrelaterede data, informationer og 
tjenester af høj kvalitet uden afbrydelse og 
om muligt på globalt niveau, der opfylder 
nuværende og fremtidige behov og er i 
stand til at støtte Unionens politiske priorite-
ter og anden evidensbaseret og uafhængig 
beslutningstagning, bl.a. i forbindelse med 
klimaændringer, transport og sikkerhed

b) maksimere de socioøkonomiske fordele, 
navnlig ved at fremme udviklingen af en 
innovativ og konkurrencedygtig europæisk 
sektor i leverandørleddet og i aftagerleddet, 
herunder SMV'er og nystartede virksomhe-
der, og derved muliggøre vækst og jobska-
belse i Unionen og fremme den bredest 
mulige udbredelse og anvendelse af de data, 
informationer og tjenester, der leveres gen-
nem programmets komponenter, både i og 
uden for Unionen, samtidig med at der sik-
res synergier og komplementaritet med Uni-
onens aktiviteter inden for forskning og tek-
nologisk udvikling, som gennemføres i hen-
hold til forordning for Horisont Europa38

c) øge beskyttelsen af og sikkerheden for Uni-
onen og dens medlemsstater og styrke Uni-

onens autonomi, navnlig i teknologisk hen-
seende

d) fremme Unionens rolle som en global aktør 
i rumsektoren, tilskynde til internationalt 
samarbejde, styrke det europæiske rumdi-
plomati, herunder ved at fremme princip-
perne om gensidighed og fair konkurrence, 
samt styrke dens rolle, når det gælder 
håndtering af globale udfordringer, støtte 
til globale initiativer, herunder med hensyn 
til bæredygtig udvikling, samt øget bevidst-
hed om rummet som menneskehedens fæl-
les arv

e) øge beskyttelsen, sikkerheden og bære-
dygtigheden af alle aktiviteter i rummet, 
som vedrører rumobjekter og spredning af 
rumaffald, samt rummiljøet ved at gennem-
føre passende foranstaltninger, herunder 
udvikling og anvendelse af teknologier til 
bortskaffelse af rumfartøjer ved afslutnin-
gen af driftslevetiden og til bortskaffelse af 
rumaffald.

2. Programmets specifikke målsætninger er:
a) for Galileo og EGNOS: at tilvejebringe lang-

sigtede, avancerede og sikre positionsbe-
stemmelses-, navigations- og tidsbestem-
melsestjenester, samtidig med at tjenester-
nes kontinuitet og robusthed sikres

b) for Copernicus: at levere nøjagtige og påli-
delige jordobservationsdata, -informationer 
og -tjenester, der integrerer andre datakil-
der, og som tilvejebringes på et langsigtet 
og bæredygtigt grundlag, med henblik på 
at understøtte udformningen, gennemførel-
sen og overvågningen af Unionens og dens 
medlemsstats politikker og foranstaltnin-
ger baseret på brugernes krav

c) for SSA: at forbedre kapaciteter under SST-
delkomponenten med henblik på at over-
våge, spore og identificere rumobjekter og 
rumaffald for yderligere at øge præstation 
og autonomi på EU-niveau for kapaciteter 
under SST-delkomponenten, levere rum-
vejrstjenester og kortlægge og oprette net-
værk for medlemsstaternes NEO-kapacite-
ter

d) for GOVSATCOM: at sikre langsigtet til-
gængelighed af pålidelige, sikre og omkost-
ningseffektive satellitkommunikationstje-
nester for GOVSATCOM-brugere

e) at støtte en selvstændig, sikker og omkost-
ningseffektiv adgangskapacitet til rummet 
under hensyntagen til Unionens væsentlige 
sikkerhedsinteresser

38 Procedure 2018/0224/COD
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f) at fremme udviklingen af en stærk EU-rum-
økonomi, herunder ved at støtte rumøkosy-
stemet og ved at styrke konkurrenceevne, 
innovation, iværksætterånd, kompetencer 
og kapacitetsopbygning i alle medlemssta-
ter og i Unionens regioner, navnlig med 
hensyn til SMV'er og nystartede virksom-
heder eller fysiske og juridiske personer fra 
Unionen, som er aktive eller ønsker at være 
aktive inden for denne sektor.

Artikel 5

Adgang til rummet

1. Programmet støtter indkøb og sammenlæg-
ning af opsendelsestjenester til dækning af 
programmets behov og efter anmodning sam-
menlægningen for medlemsstater og internati-
onale organisationer.

2. I synergi med andre EU-programmer og finan-
sieringsordninger, og uden at det berører 
ESA's aktiviteter i forbindelse med adgang til 
rummet, kan programmet støtte:
a) tilpasninger, herunder teknologisk udvik-

ling, til opsendelsessystemer, som er nød-
vendige i forbindelse med opsendelse af 
satellitter, herunder alternative teknologier 
og innovative systemer til at få adgang til 
rummet, med henblik på at gennemføre 
programmets komponenter

b) tilpasninger til jordbaseret infrastruktur, 
herunder ny udvikling, som er nødvendige 
for gennemførelsen af programmet.

Artikel 6

Foranstaltninger til støtte for en innovativ og 
konkurrencedygtig EU-rumsektor

1. Programmet skal fremme kapacitetsopbyg-
ning i hele Unionen ved at støtte:
a) innovationsaktiviteter til optimal udnyttelse 

af rumteknologier, -infrastrukturer eller -
tjenester samt foranstaltninger til at 
fremme udbredelsen af innovative løsnin-
ger, der stammer fra forsknings- og innova-
tionsaktiviteter, og som støtter udviklingen 
af aftagerleddet, navnlig gennem synergier 
med andre EU-programmer og finansielle 
instrumenter, herunder InvestEU-pro-
grammet

b) aktiviteter, der sigter mod at fremme offent-
lig efterspørgsel og innovation i den offent-
lige sektor, med henblik på at realisere det 

fulde potentiale af offentlige tjenester for 
borgere og virksomheder

c) iværksætteri, herunder fra indledningsfa-
sen til ekspansion, i overensstemmelse 
med artikel 21 ved at anvende andre 
bestemmelser om adgang til finansiering 
som fastsat i artikel 18 og afsnit III, kapitel 
I, samt ved at anvende en strategi baseret 
på "modellen med første kontrakt"

d) fremkomsten af et erhvervsvenligt rum-
økosystem gennem samarbejde mellem 
foretagender i form af et netværk af rum-
centre, der: 
i) på nationalt og regionalt plan samler 

aktører fra rumsektoren, den digitale 
sektor og andre sektorer samt brugere, 
og 

ii) som har til formål at stille støtte, facilite-
ter og tjenester til rådighed for borgere 
og virksomheder for at fremme iværk-
sætteri og færdigheder, at fremme 
synergier i aftagerleddet og at styrke 
samarbejdet med de digitale innovati-
onsknudepunkter, der er etableret i for-
bindelse med programmet for et digitalt 
Europa39

e) formidlingen af uddannelsesaktiviteter, 
navnlig for fagfolk, iværksættere, nyuddan-
nede og studerende, navnlig ved hjælp af 
synergier med nationale og regionale initia-
tiver, med henblik på udvikling af avance-
rede kompetencer

f) adgang til behandlings- og testfaciliteter for 
fagfolk i den private og den offentlige sek-
tor, studerende og iværksættere

g) certificerings- og standardiseringsaktivite-
ter

h) styrkelsen af europæiske forsyningskæder 
i hele Unionen gennem bred deltagelse af 
virksomheder, navnlig SMV'er og nystar-
tede virksomheder, i alle programmets 
komponenter, navnlig ved hjælp af artikel 
14, samt foranstaltninger til støtte for deres 
konkurrenceevne på globalt plan.

2. I forbindelse med gennemførelsen af de i stk. 1 
omhandlede aktiviteter skal behovet for at 
udvikle kapacitet i medlemsstater med en 
fremspirende rumindustri støttes med henblik 
på at give alle medlemsstater lige mulighed for 
at deltage i rumprogrammet.

39 Procedure 2018/0227(COD)
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Artikel 7

Tredjelandes og internationale organisationers 
deltagelse i programmet

1. Galileo, EGNOS og Copernicus, samt delkom-
ponenterne SWE og NEO, men ikke SST-del-
komponenten, er åbne for deltagelse af med-
lemmer af Den Europæiske Frihandelssam-
menslutning (EFTA, som er medlem af Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 
(EØS), i overensstemmelse med de betingel-
ser, der er fastsat i aftalen om Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde.

For Copernicus og delkomponenterne 
SWE og NEO, men ikke SST-delkomponenten, 
kan følgende lande deltage:
a) tiltrædende lande, kandidatlande og poten-

tielle kandidatlande i overensstemmelse 
med de generelle principper og betingelser 
for disse landes deltagelse i EU-program-
mer, som er fastsat i de respektive ramme-
aftaler og associeringsrådsafgørelser eller 
lignende aftaler, og i overensstemmelse 
med de specifikke betingelser i aftaler mel-
lem Unionen og de pågældende lande

b) lande omfattet af den europæiske nabo-
skabspolitik i overensstemmelse med de 
generelle principper og betingelser for 
disse landes deltagelse i EU-programmer, 
som er fastsat i de respektive rammeaftaler 
og associeringsrådsafgørelser eller i lig-
nende aftaler, og i overensstemmelse med 
de særlige betingelser, der er fastsat i afta-
ler mellem Unionen og disse lande.

2. I overensstemmelse med de betingelser, der er 
fastsat i en konkret aftale indgået i overens-
stemmelse med artikel 218 i TEUF om et tred-
jelands eller en international organisations del-
tagelse i EU-programmer, er: 
a) Galileo og EGNOS åbne for deltagelse af de 

tredjelande, der er omhandlet i stk. 1, andet 
afsnit, litra a) og b), 

b) GOVSATCOM åben for deltagelse af med-
lemmer af EFTA, som er medlem af EØS, 
samt de tredjelande, der er omhandlet i stk. 
1, andet afsnit, litra a) og b), og 

c) Galileo, EGNOS, Copernicus, GOVSAT-
COM, samt SWE- og NEO-delkomponen-
terne, men ikke SST-delkomponenten, er 
åbne for deltagelse af andre tredjelande end 
dem, der er omfattet af stk. 1, og internatio-
nale organisationer. 

Den konkrete aftale, der er omhandlet i 
dette stykkes første afsnit:

a) skal sikre en rimelig balance for så vidt 
angår bidrag fra og fordele for det tred-
jeland eller den internationale organisa-
tion, som deltager i EU-programmerne

b) skal fastsætte betingelserne for delta-
gelse i programmerne, herunder bereg-
ningen af finansielle bidrag til de 
enkelte programmer og deres admini-
strationsomkostninger. 

c) må ikke indrømme et tredjeland eller en 
international organisation beslutnings-
kompetence med hensyn til EU-pro-
grammet

d) skal garantere Unionens ret til at sikre 
en forsvarlig økonomisk forvaltning og 
beskytte sine finansielle interesser.

De bidrag, der er omhandlet i dette stykkes 
andet afsnit, litra b), udgør formålsbestemte 
indtægter i overensstemmelse med finansfor-
ordningens artikel 21, stk. 5.

3. Deltagelse i programmets komponenter eller 
delkomponenter, bortset fra SST-delkompo-
nenten, er kun åben for tredjelande og interna-
tionale organisationer i henhold til denne arti-
kel, såfremt de væsentlige sikkerhedsinteres-
ser for Unionen og dens medlemsstater 
beskyttes, herunder for så vidt angår beskyt-
telsen af klassificerede informationer i hen-
hold til artikel 43.

Artikel 8

Tredjelandes og internationale organisationers 
adgang til SST-tjenester, GOVSATCOM-tjenester 
og Galileos statsregulerede tjeneste

1. Tredjelande og internationale organisationer 
kan få adgang til GOVSATCOM-tjenester, 
såfremt: 
a) de i overensstemmelse med artikel 218 i 

TEUF indgår en aftale, der fastsætter vilkår 
og betingelser for adgangen til GOVSAT-
COM-tjenester, og 

b) de overholder denne forordnings artikel 
43.

2. Tredjelande og internationale organisationer, 
der ikke har deres hjemsted i Unionen, kan få 
adgang til de i artikel 55, stk. 1, litra d), 
omhandlede SST-tjenester, såfremt:
a) de i overensstemmelse med artikel 218 i 

TEUF indgår en aftale, der fastsætter vilkår 
og betingelser for adgangen til sådanne tje-
nester, og 

b) de overholder denne forordnings artikel 
43.
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3. Der kræves ikke en aftale indgået i overens-
stemmelse med artikel 218 i TEUF for adgang 
til SST-tjenester, som er offentligt tilgænge-
lige, jf. artikel 55, stk. 1, litra a), b) og c). 
Adgang til disse tjenester gives på baggrund af 
en anmodning fra de potentielle brugere i 
overensstemmelse med artikel 55.

4. Adgangen for tredjelande og internationale 
organisationer til den statsregulerede tjeneste 
(PRS), der leveres af Galileo, reguleres af arti-
kel 3, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1104/2011/EU40.

Artikel 9

Ejerskab til og brug af aktiver

1. Unionen er ejer af alle materielle og immateri-
elle aktiver, som skabes eller udvikles inden 
for rammerne af programmets komponenter, 
jf. dog stk. 2. I den forbindelse sikrer Kommis-
sionen, at de relevante kontrakter, aftaler og 
øvrige ordninger i forbindelse med aktivite-
terne, som kan medføre, at der skabes eller 
udvikles sådanne aktiver, indeholder bestem-
melser, der garanterer Unionens ejerskab til 
disse aktiver.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på de materielle 
og immaterielle aktiver, som skabes eller 
udvikles inden for rammerne af programmets 
komponenter, såfremt de aktiviteter, som kan 
medføre, at der skabes eller udvikles sådanne 
aktiver:
a) udføres i overensstemmelse med tilskud 

eller priser, som finansieres fuldt ud af Uni-
onen

b) ikke er fuldt finansieret af Unionen eller
c) vedrører udvikling, fremstilling eller anven-

delse af PRS-modtagere, der indeholder 
EUCI, eller dele til sådanne modtagere.

3. Kommissionen sikrer, at kontrakter, aftaler og 
andre ordninger i forbindelse med de aktivite-
ter, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, 
indeholder bestemmelser om en passende 
ejerskabsordning for disse aktiver og for så 
vidt angår denne artikels stk. 2, litra c), at 
nævnte kontrakter, aftaler og ordninger sikrer, 
at Unionen kan anvende PRS-modtagerne i 
overensstemmelse med afgørelse nr. 1104/
2011/EU.

4. Kommissionen bestræber sig på at indgå kon-
trakter, aftaler eller andre ordninger med tred-
jeparter for så vidt angår:
a) allerede eksisterende ejendomsrettigheder 

i forbindelse med materielle eller immateri-
elle aktiver, som skabes eller udvikles 
inden for rammerne af programmets kom-
ponenter

b) erhvervelse af ejerskab eller licensrettighe-
der i forbindelse med andre materielle og 
immaterielle aktiver, som er nødvendige for 
programmets gennemførelse.

5. Kommissionen sikrer ved hjælp af en hensigts-
mæssig ramme optimal udnyttelse af de mate-
rielle og immaterielle aktiver, der er omhand-
let i stk. 1 og 2, og som ejes af Unionen.

6. Hvis aktiverne omhandlet i stk. 1 og 2 omfatter 
intellektuelle ejendomsrettigheder, forvalter 
Kommissionen disse rettigheder så effektivt 
som muligt under hensyntagen til: 
a) behovet for at beskytte aktiverne og give 

dem værdi 
b) samtlige berørte parters interesser 
c) behovet for en harmonisk udvikling af mar-

keder og nye teknologier og 
d) behovet for kontinuitet i de tjenester, der 

leveres af programmets komponenter. 
Kommissionen sikrer navnlig, at de rele-

vante kontrakter, aftaler og andre ordninger in-
deholder mulighed for at overdrage disse intel-
lektuelle ejendomsrettigheder til tredjeparter 
eller udstede licenser til tredjeparter til udnyt-
telse af disse rettigheder, herunder til ophav-
spersonen til sådanne intellektuelle rettighe-
der, og at agenturet frit kan gøre brug af disse 
rettigheder, hvis det er nødvendigt for udførel-
sen af opgaverne i henhold til denne forord-
ning. 

Den finansielle partnerskabsrammeaftale, 
der er omhandlet i artikel 28, stk. 4, eller de bi-
dragsaftaler, der er omhandlet i artikel 32, stk. 
1, skal indeholde relevante bestemmelser, der 
gør det muligt for ESA og andre bemyndigede 
enheder at anvende de i nærværende stykkes 
første afsnit omhandlede intellektuelle ejen-
domsrettigheder, hvis det er nødvendigt for at 
udføre deres opgaver i henhold til denne for-
ordning og for at opfylde betingelserne for 
denne anvendelse.

Artikel 10

Garanti

1. Uden at det berører de forpligtelser, som føl-
ger af retligt bindende bestemmelser, leveres 

40 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1104/2011/
EU af 25. oktober 2011 om reglerne for adgang til den stats-
regulerede tjeneste, der leveres af det globale satellitbase-
rede navigationssystem etableret under Galileo-program-
met (EUT L 287 af 4.11.2011, s. 1).
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de tjenester, data og informationer, som leve-
res af programmets komponenter, uden nogen 
udtrykkelig eller underforstået garanti for så 
vidt angår deres kvalitet, nøjagtighed, tilgæn-
gelighed, pålidelighed, hastighed og egnethed 
til ethvert formål. 

2. Kommissionen sikrer, at brugere af disse tje-
nester, data og informationer informeres på 
passende vis.

Afsnit II

Bidrag og budgetordninger

Artikel 11

Budget

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af 
programmet for perioden fra den 1. januar 
2021 til den 31. december 2027 og til dækning 
af de dermed forbundne risici, er på 14,880 
mia. EUR i løbende priser.

Det i første afsnit omhandlede beløb indde-
les i følgende udgiftskategorier:
a) for Galileo og EGNOS: 9,017 mia. EUR
b) for Copernicus: 5,421 mia. EUR
c) for SSA og GOVSATCOM: 0,442 mia. EUR.

2. Kommissionen kan omfordele midler mellem 
de i denne artikels stk. 1 omhandlede 
udgiftskategorier op til et loft på 7,5 % af den 
kategori af udgifter, der modtager midlerne, 
eller den kategori, som finansierer midlerne. 
Kommissionen kan ved gennemførelsesrets-
akter omfordele midler mellem de i denne arti-
kels stk. 1 omhandlede udgiftskategorier, når 
denne tildeling overstiger et samlet beløb, der 
er større end 7,5 % af det beløb, der er afsat til 
den udgiftskategori, som modtager midlerne, 
eller den kategori, som finansierer midlerne. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med undersøgelsesproce-
duren i artikel 107, stk. 3.

3. Yderligere foranstaltninger i henhold til arti-
kel 3, stk. 2, nemlig de i artikel 5 og 6 omhand-
lede aktiviteter, finansieres inden for ram-
merne af programmets komponenter.

4. De budgetbevillinger, som Unionen afsætter til 
programmet, skal dække alle de aktiviteter, 
som er nødvendige for at opfylde målsætnin-
gerne i artikel 4. Disse udgifter kan dække:
a) undersøgelser og ekspertmøder, navnlig i 

overensstemmelse med omkostnings- og 
tidsmæssige begrænsninger

b) informations- og kommunikationstiltag, 
herunder intern kommunikation om den 
institutionelle formidling af Unionens politi-

ske prioriteringer, forudsat at de vedrører 
de overordnede målsætninger i denne for-
ordning direkte, navnlig med henblik på at 
skabe synergi med andre EU-politikker

c) informationsteknologinet, hvis funktion er 
at behandle eller udveksle oplysninger, og 
forvaltningsmæssige eller administrative 
foranstaltninger, herunder på sikkerheds-
området, som gennemføres af Kommissio-
nen

d) teknisk og administrativ bistand i forbin-
delse med programmets gennemførelse, 
eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, 
kontrol-, revisions- og evalueringsaktivite-
ter, herunder informationsteknologisyste-
mer i virksomheder.

5. Foranstaltninger, der modtager kumuleret 
finansiering fra forskellige EU-programmer, 
må kun revideres en gang, der omfatter alle 
involverede programmer og de respektive reg-
ler herfor.

6. Budgetforpligtelserne vedrørende program-
met, som omfatter aktiviteter, der løber over 
mere end ét regnskabsår, kan opdeles på flere 
år i årlige trancher.

7. Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt 
forvaltning, kan på den pågældende medlems-
stats anmodning overføres til programmet på 
de betingelser, der er fastsat i de relevante 
bestemmelser i forordningen om fælles 
bestemmelser. Kommissionen forvalter disse 
midler direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a), 
eller indirekte i overensstemmelse med 
nævnte artikels litra c). De omhandlede midler 
anvendes til fordel for den pågældende med-
lemsstat.

Artikel 12

Formålsbestemte indtægter

1. Indtægterne fra programmets komponenter 
betales til Unionens budget og anvendes til at 
finansiere den komponent, der genererede 
indtægterne.

2. Medlemsstaterne kan bidrage med yderligere 
finansiering af en af programmets komponen-
ter til dækning af yderligere elementer, under 
betingelse af at sådanne supplerende elemen-
ter ikke skaber finansielle eller tekniske byr-
der eller forsinkelser med hensyn til den 
pågældende komponent. Kommissionen træf-
fer efter undersøgelsesproceduren i artikel 
107, stk. 3, afgørelse om, hvorvidt disse betin-
gelser er opfyldt.
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3. Den i denne artikel omhandlede yderligere 
finansiering behandles som eksterne formåls-
bestemte indtægter, jf. finansforordningens 
artikel 21, stk. 2.

Artikel 13

Gennemførelse og former for EU-finansiering

1. Programmet gennemføres ved direkte forvalt-
ning i overensstemmelse med finansforordnin-
gen eller ved indirekte forvaltning med de i 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c), 
omhandlede organer.

2. Programmet kan yde finansiering i enhver af 
de former, der er fastsat i finansforordningen, 
særligt tilskud, priser og udbud. Det kan også 
yde finansiering i form af finansielle instru-
menter inden for blandingsoperationer.

3. Hvis Copernicusbudgettet gennemføres ved 
indirekte forvaltning, kan udbudsreglerne for 
de enheder, der har ansvaret for opgaver i for-
bindelse med budgetgennemførelse finde 
anvendelse, i det omfang det er tilladt i hen-
hold til finansforordningens artikel 62 og 154. 
De specifikke tilpasninger, der er nødvendige i 
forbindelse med disse udbudsregler, fastlæg-
ges i de relevante bidragsaftaler.

Afsnit III

Finansielle bestemmelser

Kapitel I

Udbud

Artikel 14

Udbudsprincipper

1. Den ordregivende myndighed handler i over-
ensstemmelse med følgende principper for så 
vidt angår udbudsprocedurer i forbindelse 
med programmet:
a) med henblik på i alle medlemsstater i hele 

Unionen og i hele forsyningskæden at 
fremme en så bred og åben deltagelse som 
muligt af alle økonomiske aktører, navnlig 
nystartede virksomheder, nytilkomne og 
SMV'er, heriblandt når tilbudsgiverne giver 
en del af kontrakten i underentreprise

b) med henblik på at sikre effektiv konkur-
rence og så vidt muligt undgå alt for stor 
afhængighed af en enkelt leverandør, navn-
lig hvad angår kritisk udstyr og kritiske tje-
nester, under hensyntagen til målsætnin-
gen om teknologisk uafhængighed og kon-
tinuitet i tjenesterne

c) med henblik på, som en undtagelse fra 
finansforordningens artikel 167, og hvor 
det er relevant, at anvende flere forsy-
ningskilder for at sikre en bedre overordnet 
kontrol med alle programmets komponen-
ter, deres omkostninger og tidsplanen

d) med henblik på at følge principperne om 
åben adgang og loyal konkurrence i hele 
den industrielle forsyningskæde, udbud på 
baggrund af gennemsigtig og rettidig infor-
mation, klar meddelelse om de gældende 
regler og procedurer for offentlige udbud, 
udvælgelses- og tildelingskriterier samt 
andre relevante oplysninger, der sikrer lige 
vilkår for alle potentielle tilbudsgivere, her-
under SMV'er og nystartede virksomheder

e) med henblik på at styrke Unionens auto-
nomi, navnlig i teknologisk henseende

f) med henblik på at overholde sikkerheds-
kravene for programmets komponenter og 
bidrage til beskyttelsen af Unionens og 
medlemsstaternes væsentlige sikkerheds-
interesser

g) med henblik på at fremme kontinuitet og 
pålidelighed i forbindelse med tjenesterne

h) med henblik på at tilgodese passende 
sociale og miljømæssige kriterier.

2. Kommissionens udbudsbestyrelse skal kon-
trollere udbudsproceduren for så vidt angår 
alle programmets komponenter og overvåge 
den kontraktmæssige gennemførelse af de 
EU-midler, der overdrages de bemyndigede 
enheder. Repræsentanter for hver af de 
bemyndigede enheder skal indbydes, hvis det 
er relevant.

Artikel 15

Kontrakter med betingede ordrer

1. Hvad operationelle og infrastrukturmæssige 
aktiviteter angår, kan den ordregivende myn-
dighed indgå en kontrakt med betingede 
ordrer i overensstemmelse med denne artikel.

2. I udbudsbetingelserne redegøres for de ele-
menter, der gælder for kontrakter med betin-
gede ordrer. Heri defineres navnlig kontrak-
tens genstand, pris eller grundlag for bereg-
ning heraf og bestemmelser vedrørende leve-
ring af arbejder, leverancer og tjenesteydelser 
for hver ordre.

3. En kontrakt med betingede ordrer består af: 
a) en fast ordre, som resulterer i et fast tilsagn 

om udførelse af de arbejder, leverancer 
eller tjenesteydelser, der gælder for denne 
ordre, og 
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b) en eller flere ordrer, der både budgetmæs-
sigt og gennemførelsesmæssigt er betin-
gede. 

4. Ydelserne i den faste del af kontrakten og ydel-
serne i forbindelse med hver betinget ordre 
skal udgøre et samlet hele, idet der tages hen-
syn til ydelserne i alle forudgående eller efter-
følgende ordrer.

5. Hver betinget ordre gennemføres på grundlag 
af en afgørelse truffet af den ordregivende 
myndighed, som meddeles kontrahenten i 
overensstemmelse med kontrakten.

Artikel 16

Kontrakter på regningsbasis

1. Den ordregivende myndighed kan vælge en 
kontrakt, der helt eller delvis indgås på reg-
ningsbasis, på de betingelser, der er fastsat i 
stk. 3.

2. Den pris, som skal betales i henhold til en kon-
trakt indgået på regningsbasis, består af en 
godtgørelse af: 
a) de samlede faktiske udgifter, som kontra-

henten har afholdt i henhold til kontrakten, 
såsom udgifter til arbejdsløn, materialer, 
forbrugsmaterialer og anvendelse af udstyr 
og infrastrukturer, som er nødvendige for 
at opfylde kontrakten, 

b) indirekte omkostninger, 
c) en fast avance og 
d) en passende kontraktpræmie på basis af 

opfyldelse af mål med hensyn til præstation 
og overholdelse af tidsplanen.

3. Den ordregivende myndighed kan vælge en 
kontrakt, der helt eller delvis indgås efter reg-
ning, i tilfælde, hvor det er vanskeligt eller 
uhensigtsmæssigt at give en nøjagtig og fast 
pris på grund af usikkerhed i forbindelse med 
kontraktens gennemførelse af følgende 
årsager:
a) kontrakten indeholder meget komplekse 

elementer eller omfatter anvendelse af ny 
teknologi, hvilket medfører betydelig tek-
nisk usikkerhed, eller

b) de aktiviteter, som kontrakten vedrører, 
skal af operationelle årsager indledes uden 
forsinkelse, selv om det endnu ikke er 
muligt at fastsætte en nøjagtig pris, efter-
som der foreligger betydelige usikkerheds-
momenter, eller kontraktens gennemfø-
relse delvis afhænger af gennemførelsen af 
andre kontrakter.

4. Kontrakter, der indgås på regningsbasis, skal 
fastsætte et maksimalt prisloft. Prisloftet i kon-

trakter, der helt eller delvis indgås på reg-
ningsbasis, er det maksimale beløb, der kan 
udbetales. Prisen kan ændres i overensstem-
melse med finansforordningens artikel 172.

Artikel 17

Underleverancer

1. For at opmuntre nye aktører, SMV'er og 
nystartede virksomheder til grænseoverskri-
dende deltagelse og for at tilbyde den bredest 
mulige geografiske dækning, samtidig med at 
Unionens autonomi beskyttes, skal den ordre-
givende myndighed kræve, at tilbudsgiveren 
giver en del af kontrakten i underentreprise, 
ved hjælp af konkurrencebaserede udbud på 
de relevante niveauer for underentreprise, til 
andre virksomheder end dem, der tilhører til-
budsgiverens koncern.

2. Tilbudsgiveren skal begrunde enhver fravi-
gelse fra et krav i henhold til stk. 1. 

3. For kontrakter over 10 mio. EUR skal den ord-
regivende myndighed sigte mod at sikre, at 
mindst 30 % af kontraktens værdi gives i unde-
rentreprise ved hjælp af konkurrencebaserede 
udbud på forskellige niveauer til andre virk-
somheder end dem, der tilhører hovedkontra-
hentens koncern, navnlig med henblik på at 
muliggøre SMV'ers deltagelse på tværs af 
grænserne. Kommissionen underretter det i 
artikel 107, stk. 1, omhandlede udvalg om 
opfyldelsen af dette mål for så vidt angår kon-
trakter, der undertegnes efter denne forord-
nings ikrafttræden.

Kapitel II

Tilskud, priser og blandingsoperationer

Artikel 18

Tilskud og priser

1. Unionen kan dække op til 100 % af de støttebe-
rettigede omkostninger, uden at dette berører 
medfinansieringsprincippet.

2. Uanset finansforordningens artikel 181, stk. 6 
kan den kompetente anvisningsberettigede 
ved anvendelsen af faste takster tillade eller 
kræve finansiering af modtagerens indirekte 
omkostninger med op til højst 25 % af de sam-
lede støtteberettigede direkte omkostninger i 
forbindelse med foranstaltningen.

3. Uanset denne artikels stk. 2 kan de indirekte 
omkostninger angives i form af faste beløb 
eller enhedsomkostninger, forudsat at dette 
anføres i arbejdsprogrammet, jf. artikel 100.
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4. Uanset finansforordningens artikel 204 må det 
maksimale støttebeløb, som kan betales til 
tredjemand, ikke overstige 200 000 EUR.

Artikel 19

Fælles indkaldelser af ansøgninger om støtte

1. Kommissionen eller en bemyndiget enhed kan 
inden for rammerne af programmet offentlig-
gøre fælles indkaldelser af forslag sammen 
med enheder, organer eller personer som 
omhandlet i finansforordningens artikel 62, 
stk. 1, litra c).

2. I tilfælde af en fælles indkaldelse som omhand-
let i nærværende artikels stk. 1:
a) finder de i finansforordningens afsnit VIII 

omhandlede regler anvendelse 
b) skal evalueringsprocedurerne involvere en 

afbalanceret gruppe af eksperter, som 
udpeges af begge parter, og 

c) skal evalueringsudvalget overholde finans-
forordningens artikel 150.

3. Tilskudsaftalen skal præcisere de ordninger, 
der finder anvendelse på intellektuelle ejen-
domsrettigheder.

Artikel 20

Tilskud i forbindelse med prækommercielle 
udbud og udbud vedrørende innovative 
løsninger

1. Aktioner kan involvere eller som primær mål-
sætning have prækommercielle udbud og 
offentlige indkøb vedrørende innovative løs-
ninger, der skal foretages af støttemodtagere, 
som er ordregivende myndigheder eller ordre-
givende enheder som fastsat i Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2014/24/EU41, 
2014/25/EU42 og 2009/81/EF43.

2. Under procedurerne for offentlige udbud ved-
rørende innovative løsninger:

a) skal principperne om åbenhed, ikkefor-
skelsbehandling, ligebehandling, forsvarlig 
økonomisk forvaltning, proportionalitet og 
konkurrenceregler overholdes

b) kan der for prækommercielle udbud fast-
sættes særlige betingelser, såsom for, hvor 
de indkøbte aktiviteter skal finde sted, hvil-
ket dog er begrænset til at omfatte med-
lemsstaternes og de med programmet asso-
cierede tredjelandes territorium

c) kan det tillades at foretage flere tildelinger 
af kontrakter inden for samme procedure 
(valg af flere leverandører) og

d) skal ordren tildeles den eller de bydende, 
der har afgivet det økonomisk mest fordel-
agtige bud, idet det sikres, at der ikke fore-
ligger interessekonflikter.

3. Den kontrahent, der frembringer resultater 
under prækommercielle udbud, ejer som mini-
mum de intellektuelle ejendomsrettigheder, 
der knytter sig til resultaterne. De ordregi-
vende myndigheder har som minimum royal-
tyfri brugsret til resultaterne til eget brug og 
ret til at udstede eller kræve, at kontrahen-
terne udsteder ikkeeksklusive licenser til tred-
jeparter for at udnytte resultaterne for de ord-
regivende myndigheder under rimelige for-
hold uden ret til at give underlicenser. Hvis en 
kontrahent ikke udnytter resultaterne kom-
mercielt inden for en vis periode efter den præ-
kommercielle udbudsrunde, der er fastsat i 
kontrakten, kan de ordregivende myndighe-
der kræve, at kontrahenten overdrager dem 
ejerskabet til resultaterne.

Artikel 21

Blandingsoperationer

Blandingsoperationer vedtaget under program-
met gennemføres i overensstemmelse med for-
ordning (EU) 2021/52344+ og finansforordnin-
gens afsnit X.

Kapitel IV

Andre finansielle bestemmelser

Artikel 22

Kumulativ og alternativ finansiering

1. En foranstaltning, som har modtaget et bidrag 
i henhold til programmet, kan også modtage 

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. 
februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. 
februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kon-
trakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt 
posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF 
(EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. 
juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordre-
givende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af 
visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelses-
kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om 
ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 
216 af 20.8.2009, s. 76).

44 +Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) 2021/523 
af 24. marts 2021 om oprettelse af InvestEU-programmet 
og om ændring af forordning (EU) 2015/1017
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bidrag fra et andet program, forudsat at bidra-
gene ikke dækker de samme omkostninger. 
Reglerne for det relevante EU-program gælder 
for det tilsvarende bidrag til foranstaltningen. 
Den kumulative finansiering må ikke overstige 
de samlede støtteberettigede omkostninger 
ved foranstaltningen, og støtten fra de forskel-
lige EU-programmer kan beregnes pro rata i 
overensstemmelse med de dokumenter, hvori 
støttevilkårene er fastsat.

2. Foranstaltninger, der tildeles kvalitetsmærket 
"Seal of Excellence" i henhold til programmet, 
kan modtage støtte fra Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling eller Den Europæiske 
Socialfond Plus i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i forordningen om 
fælles bestemmelser, hvis de opfylder føl-
gende kumulative sammenlignelige betingel-
ser:

a) de er blevet vurderet som led i en indkaldelse 
af forslag inden for rammerne af programmet

b) de opfylder minimumskravene til kvalitet i den 
pågældende indkaldelse af forslag

c) de kan ikke finansieres inden for rammerne af 
den pågældende indkaldelse af forslag på 
grund af budgetmæssige begrænsninger.

Artikel 23

Fælles udbudsprocedurer

1. Ud over bestemmelserne i finansforordnin-
gens artikel 165 kan Kommissionen eller 
agenturet gennemføre fælles udbudsprocedu-
rer med ESA eller andre internationale organi-
sationer, som er involveret i gennemførelsen af 
programmets komponenter.

2. Udbudsreglerne i finansforordningens artikel 
165 finder tilsvarende anvendelse, forudsat at 
de procedureregler, der gælder for EU-institu-
tionerne, anvendes.

Artikel 24

Betingelser for støtteberettigelse og deltagelse 
med henblik på bevarelse af Unionens operatio-
nelle systemers sikkerhed, integritet og 
modstandsdygtighed

1. Kommissionen anvender de betingelser for 
støtteberettigelse og deltagelse, der er fastsat i 
stk. 2, i forbindelse med udbud, tilskud eller 
priser omfattet af dette afsnit, hvis den finder, 
at dette er nødvendigt og hensigtsmæssigt for 
at bevare de operationelle EU-systemers sik-
kerhed, integritet og modstandsdygtighed 
under hensyntagen til målet om at fremme 

Unionens strategiske autonomi, navnlig med 
hensyn til teknologi på tværs af centrale tekno-
logier og værdikæder, samtidig med at der 
bevares en åben økonomi. 

Inden den anvender betingelserne for støt-
teberettigelse og deltagelse, jf. nærværende 
stykkes første afsnit, underretter Kommissio-
nen det programudvalg, der er omhandlet i ar-
tikel 107, stk. 1, litra e), og tager størst mulig 
hensyn til medlemsstaternes synspunkter ved-
rørende anvendelsesområdet og begrundelsen 
for disse betingelser for støtteberettigelse og 
deltagelse.

2. Betingelserne for støtteberettigelse og delta-
gelse er følgende:
a) den støtteberettigede retlige enhed skal 

være etableret i en medlemsstat, og dens 
ledelsesstrukturer skal være etableret i 
medlemsstaten

b) den støtteberettigede retlige enhed forplig-
ter sig til at udføre alle relevante aktiviteter 
i en eller flere medlemsstater og

c) den støtteberettigede retlige enhed er ikke 
underlagt kontrol fra et tredjeland eller fra 
en enhed i et tredjeland.
I denne artikel forstås ved kontrol mulighe-

den for at udøve afgørende indflydelse på en 
retlig enhed direkte eller indirekte gennem en 
eller flere mellemliggende retlige enheder.

I denne artikel forstås ved ledelsesstruktur 
et organ i en retlig enhed, der er udpeget i over-
ensstemmelse med national ret, og som, hvis 
det er relevant, rapporterer til den administre-
rende direktør eller enhver anden person med 
tilsvarende beslutningskompetence, og som 
har beføjelse til at fastlægge den retlige enheds 
strategi, mål og generelle kurs og fører tilsyn 
med og overvåger ledelsens beslutningstag-
ning.

3. Kommissionen kan fravige betingelserne i stk. 
2, første afsnit, litra a) eller b), for en bestemt 
retlig enhed efter evaluering på grundlag af 
følgende kumulative kriterier:
a) der findes ikke umiddelbart nogen alterna-

tiver i medlemsstaterne til specifikke tekno-
logier, varer eller tjenester, der er nødven-
dige for de aktiviteter, der er omhandlet i 
stk. 1

b) den retlige enhed er etableret i et EØS-land 
eller et EFTA-land, der har indgået en inter-
national aftale som omhandlet i artikel 7 
med Unionen, og dens ledelsesstrukturer 
er etableret i landet, og aktiviteterne i for-
bindelse med udbuddet, tilskuddet eller pri-
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sen gennemføres i dette land eller i et eller 
flere af sådanne lande, og

c) der gennemføres tilstrækkelige foranstalt-
ninger til at sikre beskyttelsen af EUCI i 
henhold til artikel 43 samt til at sikre pro-
gramkomponenternes integritet, sikker-
hed og modstandsdygtighed og deres drift 
og deres tjenester.

Uanset dette stykkes første afsnit, litra 
b), kan Kommissionen fravige betingel-
serne i stk. 2, andet afsnit, litra a) og b), for 
en retlig enhed, der er etableret i et tred-
jeland, som ikke er medlem af EØS eller 
EFTA, hvis der ikke umiddelbart findes al-
ternativer i lande, som er medlem af EØS 
eller EFTA, og kriterierne i første afsnit, li-
tra a) og c) er opfyldt.

4. Kommissionen kan fravige betingelsen i stk. 2, 
første afsnit, litra c), hvis den retlige enhed, 
der er etableret i en medlemsstat, giver føl-
gende garantier:
a) kontrollen over den retlige enhed udøves 

ikke på en måde, navnlig gennem rapporte-
ringsforpligtelser, som begrænser eller ind-
skrænker dens evne til at 
i) gennemføre udbuddet, tilskuddet eller 

prisen eller 
ii) levere resultater, 

b) det tredjeland eller den enhed i et tred-
jeland, der udøver kontrollen, forpligter sig 
til at afholde sig fra at udøve kontrollerende 
rettigheder over den retlige enhed eller 
pålægge denne rapporteringsforpligtelser i 
forbindelse med udbuddet, tilskuddet eller 
prisen, og

c) den retlige enhed overholder bestemmel-
serne i artikel 34, stk. 7.

5. De kompetente myndigheder i den medlems-
stat, hvor den retlige enhed er etableret, vur-
derer, om den retlige enhed overholder de kri-
terier, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, 
litra c), og de garantier, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen tilslutter sig denne vurde-
ring.

6. Kommissionen forelægger følgende for det 
programudvalg, der er omhandlet i artikel 107, 
stk. 1, litra e):
a) anvendelsesområdet for betingelserne for 

støtteberettigelse og deltagelse som 
omhandlet i denne artikels stk. 1

b) nærmere oplysninger om og begrundelser 
for de undtagelser, der er givet i overens-
stemmelse med denne artikel, og

c) den evaluering, der danner grundlag for en 
undtagelse, jf. dog denne artikels stk. 3 og 
4, uden at videregive kommercielt føl-
somme oplysninger.

7. De betingelser, der er fastsat i denne artikels 
stk. 2, 3 og 4, angives i dokumentationen ved-
rørende udbuddet, tilskuddet eller prisen, alt 
efter hvad der er relevant. I forbindelse med 
udbud gælder betingelserne for hele løbetiden 
af den efterfølgende kontrakt.

8. Denne artikel berører ikke afgørelse nr. 1104/
2011/EU og Kommissionens delegerede afgø-
relse af 15.9.201545, forordning (EU) 2019/
452, afgørelse 2013/488/EU og Kommissio-
nens afgørelse 2015/444 og heller ikke den 
sikkerhedsundersøgelse, der foretages af 
medlemsstaterne for så vidt angår de retlige 
enheder, der er involveret i aktiviteter, som 
kræver adgang til EUCI i henhold til gældende 
nationale love og bestemmelser. 

Hvis kontrakter, der hidrører fra anvendel-
sen af denne artikel, klassificeres, må de betin-
gelser for støtteberettigelse og deltagelse, der 
anvendes af Kommissionen i overensstem-
melse med stk. 1, ikke berøre de nationale sik-
kerhedsmyndigheders kompetence. 

Denne artikel må ikke påvirke, ændre eller 
være i strid med eventuelle eksisterende proce-
durer for sikkerhedsgodkendelse af faciliteter 
og sikkerhedsgodkendelse af personel i en 
medlemsstat.

Artikel 25

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser.

Hvor et tredjeland deltager i programmet i kraft af 
en afgørelse, der er vedtaget i henhold til en inter-
national aftale, eller på grundlag af ethvert andet 
retligt instrument, skal tredjelandet give den 
ansvarlige anvisningsberettigede, OLAF og Revi-
sionsretten de fornødne rettigheder og den for-
nødne adgang, således at de fuldt ud kan udøve 
deres respektive beføjelser. Hvad angår OLAF, 
skal sådanne rettigheder omfatte retten til at fore-
tage undersøgelser, herunder kontrol og inspek-
tion på stedet, som fastsat i forordning (EU, Eura-
tom) nr. 883/2013.

45 Kommissionens delegerede afgørelse af 15.9.2015 om sup-
plerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets afgø-
relse nr. 1104/2011/EU for så vidt angår de fælles mini-
mumsstandarder, der skal overholdes af de kompetente 
PRS-myndigheder (C(2015)06123 - 2015/2888(DEA))
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Afsnit IV

Forvaltning af programmet

Artikel 26

Forvaltningsprincipper

Forvaltningen af programmet bygger på følgende 
principper:
a) en klar fordeling af opgaver og ansvar mellem 

de enheder, der er involveret i gennemførel-
sen af hver enkelt af programmets komponen-
ter og foranstaltninger, navnlig mellem med-
lemsstaterne, Kommissionen, agenturet, ESA 
og EUMETSAT på grundlag af deres respek-
tive kompetencer, med henblik på at undgå 
overlap af opgaver og ansvar

b) relevansen af forvaltningsstrukturen for de 
specifikke behov i forbindelse med hver enkelt 
af programmets komponenter og foranstaltnin-
ger, alt efter hvad der er relevant

c) stærk kontrol med programmet, herunder at 
alle enheder strengt overholder omkostninger, 
tidsplaner og præstation inden for deres 
respektive roller og opgaver i overensstem-
melse med denne forordning

d) gennemsigtig og omkostningseffektiv forvalt-
ning

e) kontinuitet i tjenesterne og den nødvendige 
kontinuitet i infrastrukturen, herunder beskyt-
telse mod relevante trusler

f) systematisk og struktureret hensyntagen til 
behovene hos brugerne af de data, informatio-
ner og tjenester, der leveres af programmets 
komponenter, samt til den dermed forbundne 
videnskabelige og tekniske udvikling

g) en konstant indsats for at styre og mindske 
risici.

Artikel 27

Medlemsstaternes rolle

1. Medlemsstaterne kan deltage i programmet. 
Medlemsstater, der deltager i programmet, 
bidrager med deres tekniske kompetence, know-
how og bistand, navnlig inden for sikkerhed, 
eller, hvor det er nødvendigt og muligt, ved at 
stille data, informationer, tjenester og infrastruk-
tur, som er i deres besiddelse eller befinder sig 
på deres område, til rådighed for Unionen, bl.a. 
ved at sikre effektiv og uhindret adgang til og 
anvendelse af Copernicus-in situ-data og samar-
bejde med Kommissionen for at forbedre tilgæn-
geligheden af de Copernicus-in situ-data, som 
programmet har brug for, under hensyntagen til 
gældende licenser og forpligtelser.

2. Kommissionen kan ved hjælp af bidragsaftaler 
overdrage specifikke opgaver til organisatio-
ner i medlemsstaterne, hvis den pågældende 
medlemsstat har udpeget sådanne organisatio-
ner. Kommissionen vedtager de bidragsafgø-
relser, der vedrører bidragsaftalerne, ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gen-
nemførelsesretsakter vedtages efter rådgiv-
ningsproceduren, jf. artikel 107, stk. 2.

3. I visse behørigt begrundede tilfælde kan Kom-
missionen for så vidt angår de i artikel 29 
omhandlede opgaver ved hjælp af bidragsafta-
ler overdrage specifikke opgaver til organisati-
oner i medlemsstaterne, hvis den pågældende 
medlemsstat har udpeget sådanne organisatio-
ner.

4. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige for-
anstaltninger til at sikre driften af program-
met, herunder ved på det passende niveau at 
bistå med beskyttelsen af de frekvenser, der er 
nødvendige for programmet.

5. Medlemsstaterne og Kommissionen kan sam-
arbejde om at øge udbredelsen af de data, 
informationer og tjenester, som programmet 
leverer.

6. Medlemsstaternes bidrag til det i artikel 107, 
stk. 6, omhandlede brugerforum, skal så vidt 
muligt baseres på en systematisk og koordine-
ret høring af slutbrugerfællesskaber på natio-
nalt plan, navnlig for så vidt angår Galileo, 
EGNOS og Copernicus.

7. Medlemsstaterne og Kommissionen samarbej-
der med henblik på at udvikle den Copernicus-
in situ-komponent og de jordkalibreringstjene-
ster, som er nødvendige for at anvende rumsy-
stemerne og for at fremme anvendelsen af det 
fulde potentiale af Copernicus-in situ- og refe-
rencedatasættene baseret på eksisterende 
kapaciteter.

8. På sikkerhedsområdet udfører medlemssta-
terne de opgaver, der er omhandlet i artikel 
34, stk. 6.

Artikel 28

Kommissionens rolle

1. Kommissionen har det overordnede ansvar for 
gennemførelsen af programmet, herunder på 
sikkerhedsområdet, uden at det berører med-
lemsstaternes beføjelser på området for natio-
nal sikkerhed. Kommissionen skal i overens-
stemmelse med denne forordning fastsætte 
programmets prioriteter og udvikling på lang 
sigt på linje med brugernes krav og overvåge 
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gennemførelsen heraf, uden at det berører 
andre EU-politikker.

2. Kommissionen forvalter alle programmets 
komponenter eller delkomponenter, som ikke 
er overdraget til en anden enhed, navnlig 
GOVSATCOM, NEO-delkomponent, SWE-del-
komponent og de i artikel 55, stk. 1, litra d), 
omhandlede aktiviteter.

3. Kommissionen sikrer en klar fordeling af 
opgaver og ansvar mellem de forskellige enhe-
der, der er involveret i programmet, og koordi-
nerer aktiviteterne i disse enheder. Kommissi-
onen sikrer også, at alle de bemyndigede 
enheder, der er involveret i gennemførelsen af 
programmet, beskytter Unionens interesser, 
sikrer forsvarlig forvaltning af Unionens mid-
ler og overholder finansforordningen og nær-
værende forordning.

4. Kommissionen indgår under hensyntagen til 
2004-rammeaftalen en finansiel partnerskabs-
rammeaftale med agenturet og ESA, jf. finans-
forordningens artikel 130.

5. Hvis det er nødvendigt for, at programmet og 
de tjenester, der leveres af programmets kom-
ponenter, kan fungere gnidningsløst, fastsæt-
ter Kommissionen ved hjælp af gennemførel-
sesretsakter de tekniske og operationelle krav, 
som er nødvendige for gennemførelsen og 
udviklingen af disse komponenter og af de tje-
nester, de leverer, efter samråd med brugerne, 
herunder gennem det brugerforum, der er 
omhandlet i artikel 107, stk. 6, og andre aktø-
rer. Ved fastsættelsen af disse tekniske og ope-
rationelle krav skal Kommissionen undgå at 
sænke det generelle sikkerhedsniveau og 
støtte behovet for bagudkompatibilitet.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, 
stk. 3.

6. Uden at det berører agenturets og andre 
bemyndigede enheders opgaver, sikrer Kom-
missionen, at ibrugtagningen og anvendelsen 
af de data og tjenester, der leveres af program-
mets komponenter, fremmes og maksimeres 
inden for offentlige og private sektorer, herun-
der ved at støtte passende udvikling af disse 
tjenester og brugervenlige grænseflader samt 
ved at fremme et stabilt og langsigtet miljø. 
Den udvikler passende synergier mellem 
applikationerne i programmets forskellige 
komponenter. Den sørger for sammenhæng, 
konsistens, synergier og forbindelser mellem 
programmet og andre EU-foranstaltninger og -
programmer.

7. Kommissionen sikrer om nødvendigt sam-
menhæng mellem de aktiviteter, som gennem-
føres inden for rammerne af programmet, og 
de aktiviteter, der udføres på rumområdet på 
EU-plan, nationalt plan eller internationalt 
plan. Den støtter samarbejdet mellem med-
lemsstaterne og fremmer, når det er relevant i 
forhold til programmet, konvergens mellem 
deres teknologiske kapacitet og udvikling på 
rumområdet. Med henblik herpå samarbejder 
Kommissionen, når det er relevant og vedrø-
rer deres kompetenceområde, med agenturet 
og ESA.

8. Kommissionen underretter det i artikel 107 
omhandlede programudvalg om de foreløbige 
og endelige resultater af evalueringen af alle 
udbud og alle kontrakter, herunder underen-
trepriser, med offentlige og private enheder.

Artikel 29

Agenturets rolle

1. Agenturet varetager følgende egne opgaver:
a) gennem Komitéen for Sikkerhedsgodken-

delse garantere sikkerhedsgodkendelse af 
alle programmets komponenter i overens-
stemmelse med afsnit V, kapitel II

b) udføre de opgaver, der er omhandlet i arti-
kel 34, stk. 3 og 5

c) gennemføre kommunikations-, markedsud-
viklings- og PR-aktiviteter, der tilbydes af 
Galileo og EGNOS, navnlig aktiviteter for-
bundet med markedsudbredelse og koordi-
nering af brugernes behov

d) gennemføre kommunikations-, PR- og mar-
kedsudviklingsaktiviteter i forbindelse med 
data, informationer og tjenester, der tilby-
des af Copernicus, uden at dette berører de 
aktiviteter, der varetages af andre bemyndi-
gede enheder og Kommissionen

e) bistå Kommissionen med ekspertise, her-
under med henblik på forberedelsen af 
rumrelaterede forskningsprioriteter i afta-
gerleddet.

2. Kommissionen pålægger agenturet følgende 
opgaver:
a) forvalte driften af EGNOS og Galileo, jf. 

artikel 44
b) på et overordnet plan koordinere brugerre-

laterede aspekter af GOVSATCOM i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne, de rele-
vante EU-agenturer, EU-Udenrigstjenesten 
og andre enheder, med henblik på krisesty-
ringsmissioner og -operationer
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c) gennemføre aktiviteter, der vedrører udvik-
lingen af downstreamapplikationer baseret 
på programmets komponenter og grund-
læggende elementer og integrerede appli-
kationer baseret på data og tjenester leveret 
af Galileo, EGNOS og Copernicus, herun-
der hvor der er stillet finansiering til rådig-
hed for sådanne aktiviteter inden for ram-
merne af Horisont Europa, eller hvor det er 
nødvendigt for at opfylde målene i artikel 4, 
stk. 1, litra b)

d) gennemføre aktiviteter med tilknytning til 
brugerspredning af data, informationer og 
tjenester, der leveres af andre af program-
mets komponenter end Galileo og EGNOS, 
uden at det berører de Copernicusaktivite-
ter og -tjenester, som er overdraget til andre 
enheder

e) specifikke foranstaltninger som omhandlet 
i artikel 6.

3. Kommissionen kan på grundlag af de i artikel 
102, stk. 6, omhandlede vurderinger over-
drage andre opgaver til agenturet, forudsat at 
de ikke duplikerer aktiviteter, der udøves af 
andre bemyndigede enheder inden for ram-
merne af programmet, og under forudsætning 
af at de tilsigter at forbedre effektiviteten for så 
vidt angår gennemførelsen af programmets 
aktiviteter.

4. Når aktiviteter overdrages til agenturet, skal 
der sikres passende finansielle, menneskelige 
og administrative ressourcer til gennemførel-
sen heraf.

5. Uanset finansforordningens artikel 62, stk. 1, 
og med forbehold af Kommissionens vurde-
ring af beskyttelsen af Unionens interesser 
kan agenturet ved hjælp af bidragsaftaler over-
drage specifikke aktiviteter til andre enheder 
inden for deres respektive kompetenceområ-
der på de betingelser for indirekte forvaltning, 
der gælder for Kommissionen.

Artikel 30

ESA's rolle

1. ESA pålægges, under forudsætning af at Unio-
nens interesser er beskyttede, følgende opga-
ver:
a) for så vidt angår Copernicus: 

i) koordinering af rumkomponenten og 
gennemførelsen af rumkomponenten 
samt udvikling heraf, 

ii) konstruktion, udvikling og fremstilling 
af Copernicusruminfrastrukturen, her-
under driften af denne infrastruktur og 

hermed forbundne indkøb, bortset fra 
når disse aktiviteter foretages af andre 
enheder, og

iii) hvor det er relevant, levere adgang til 
tredjepartsdata

b) for så vidt angår Galileo og EGNOS: syste-
mudvikling og konstruktion og udvikling af 
dele af jordsegmenter og satellitter, herun-
der test og validering

c) for så vidt angår alle de af programmets 
komponenter, der indebærer forsknings- 
og udviklingsaktiviteter i leverandørleddet 
inden for ESA's ekspertiseområder.

2. ESA kan på grundlag af en af Kommissionen 
foretaget vurdering få overdraget andre opga-
ver baseret på programmets behov, forudsat at 
disse opgaver ikke duplikerer aktiviteter, der 
udøves af andre bemyndigede enheder inden 
for rammerne af programmet, og  de tilsigter 
at forbedre effektiviteten for så vidt angår gen-
nemførelsen af programmets aktiviteter.

3. Uden at dette berører den finansielle partner-
skabsrammeaftale, der er omhandlet i artikel 
31, kan Kommissionen eller agenturet på gen-
sidigt fastsatte betingelser anmode ESA om at 
bistå med teknisk ekspertise og de oplysnin-
ger, der er nødvendige for at udføre de opga-
ver, der pålægges dem ved denne forordning.

Artikel 31

Den finansielle partnerskabsrammeaftale

1. I den finansielle partnerskabsrammeaftale, der 
er omhandlet i artikel 28, stk. 4,
a) defineres klart roller, ansvarsområder og 

forpligtelser for Kommissionen, agenturet 
og ESA i forbindelse med hver enkelt kom-
ponent i programmet og de nødvendige 
koordinerings- og kontrolmekanismer

b) kræves, at ESA anvender Unionens sikker-
hedsregler, der er defineret i de sikker-
hedsaftaler, som Unionen og dens instituti-
oner og agenturer har indgået med ESA, 
navnlig med hensyn til behandling af klassi-
ficerede informationer

c) fastsættes betingelserne for forvaltningen 
af de midler, der tildeles ESA, navnlig med 
hensyn til offentlige udbud, herunder 
anvendelsen af Unionens udbudsregler i 
forbindelse med udbud i Unionens navn og 
på dennes vegne samt i forbindelse med 
den bemyndigede enheds anvendelse af 
reglerne i overensstemmelse med finans-
forordningens artikel 154, forvaltningspro-
cedurer, de forventede resultater målt ved 
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hjælp af præstationsindikatorer, gældende 
foranstaltninger i tilfælde af svig eller man-
gelfuld gennemførelse af kontrakterne for 
så vidt angår omkostninger, tidsplan og 
resultater samt kommunikationsstrategien 
og bestemmelserne vedrørende ejendoms-
retten til alle materielle og immaterielle 
aktiver; disse betingelser skal være i over-
ensstemmelse med denne forordnings 
afsnit III og V og med finansforordningen

d) kræves, at eksperter fra Kommissionen og, 
hvor det er relevant, fra den anden bemyn-
digede enhed, deltager som medlem i 
udbudsevalueringsrådets møder, hver gang 
agenturet eller ESA opretter et udbudseva-
lueringsråd i forbindelse med en indkøbs-
foranstaltning foretaget i henhold til den 
finansielle partnerskabsrammeaftale. En 
sådan deltagelse må ikke berøre udbudse-
valueringsrådets tekniske uafhængighed

e) fastlægges overvågnings- og kontrolforan-
staltninger, som navnlig omfatter: 
i) en oversigt over forventede omkostnin-

ger,
ii) systematiske oplysninger til Kommissi-

onen eller, hvis det er relevant, til agen-
turet vedrørende omkostninger og tids-
planer, og 

iii) i tilfælde af uoverensstemmelse mellem 
de planlagte budgetter, præstation og 
tidsplaner, korrigerende foranstaltnin-
ger til at sikre udførelsen af opgaverne 
inden for rammerne af de tildelte bevil-
linger

f) fastlægges principperne for vederlag til 
ESA for hver enkelt komponent i program-
met, som skal stå i et rimeligt forhold til de 
vilkår, hvorunder foranstaltningerne gen-
nemføres, under behørig hensyntagen til 
krisesituationer og skrøbelige situationer, 
og som, hvor det er relevant, skal være præ-
stationsbaseret; vederlaget dækker kun 
generalomkostninger, der er forbundet 
med de aktiviteter, der overdrages til ESA

g) fastsættes, at ESA træffer passende foran-
staltninger til at sikre beskyttelsen af Unio-
nens interesser og til at efterleve de afgørel-
ser, som Kommissionen har truffet for hver 
enkelt komponent i programmet i forbin-
delse med anvendelsen af denne forord-
ning.

2. Kommissionen træffer ved hjælp af gennemfø-
relsesretsakter afgørelse om den finansielle 
partnerskabsrammeaftale. Disse gennemførel-
sesretsakter vedtages efter undersøgelsespro-

ceduren i artikel 107, stk. 3. Europa-Parlamen-
tet og Rådet underrettes i god tid i forvejen 
fuldt ud om den finansielle partnerskabsram-
meaftale, der skal indgås, og om gennemførel-
sen heraf.

3. I henhold til den i denne artikels stk. 1 
omhandlede finansielle partnerskabsrammeaf-
tale overdrages de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 29, stk. 2 og 3, til agenturet, og de opga-
ver, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, over-
drages til ESA ved hjælp af bidragsaftaler. 
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennem-
førelsesretsakter den bidragsafgørelse, der 
vedrører bidragsaftalerne. Disse gennemførel-
sesretsakter vedtages efter rådgivningsproce-
duren i artikel 107, stk. 2. Europa-Parlamentet 
og Rådet underrettes i god tid i forvejen fuldt 
ud om de bidragsaftaler, der skal indgås, og 
om gennemførelsen heraf.

Artikel 32

EUMETSAT's og andre enheders rolle

1. Kommissionen kan, helt eller delvis, ved hjælp 
af bidragsaftaler overdrage gennemførelsen af 
følgende opgaver til andre enheder end dem, 
der er omhandlet i artikel 29 og 30, herunder:
a) opgradering, forberedelse og drift af Coper-

nicusruminfrastrukturen eller dele heraf 
og, hvor det er relevant, forvaltningen af 
adgang til bidragende missionsdata, som 
kan overdrages til EUMETSAT

b) gennemførelsen af Copernicustjenesterne 
eller dele heraf til relevante agenturer, 
organer eller organisationer såsom Det 
Europæiske Miljøagentur, Frontex, Det 
Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, 
Satcen og Det Europæiske Center for Mel-
lemfristede Vejrprognoser; de opgaver, der 
overdrages til disse agenturer, organer 
eller organisationer, udføres på anlæg i Uni-
onen. Et agentur, et organ eller en organisa-
tion, som allerede er i gang med at flytte 
sine overdragne opgaver til Unionen, kan 
fortsat udføre disse opgaver på et sted uden 
for Unionen i en begrænset periode, der 
udløber senest den 31. december 2023.

2. Kriterierne for udvælgelsen af sådanne 
bemyndigede enheder skal navnlig afspejle 
deres evne til at sikre kontinuiteten og, hvor 
det er relevant, sikkerheden i forbindelse med 
operationerne, uden forstyrrelser af program-
mets aktiviteter.

3. Når det er muligt, skal betingelserne i de i 
denne artikels stk. 1 omhandlede bidragsafta-
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ler være i overensstemmelse med betingel-
serne i den i artikel 31, stk. 1, omhandlede 
finansielle partnerskabsrammeaftale.

4. Programudvalget høres om den bidragsafgø-
relse, der vedrører den i denne artikels stk. 1 
omhandlede bidragsaftale, i overensstem-
melse med den i artikel 107, stk. 2, omhand-
lede rådgivningsprocedure. Programudvalget 
underrettes på forhånd om de bidragsaftaler, 
der skal indgås af Unionen repræsenteret ved 
Kommissionen, og om de i nærværende arti-
kels stk. 1 omhandlede enheder.

Afsnit V

Programmets sikkerhed

Kapitel I

Programmets sikkerhed

Artikel 33

Sikkerhedsprincipper

Programmets sikkerhed baseres på følgende prin-
cipper:
a) tage hensyn til medlemsstaternes erfaringer 

inden for sikkerhed og lade sig inspirere af 
bedste praksis

b) anvende Rådets og Kommissionens sikker-
hedsregler, som bl.a. indeholder en adskillelse 
mellem operationelle funktioner og funktioner 
i forbindelse med godkendelse.

Artikel 34

Forvaltning af sikkerhedsanliggender

1. Kommissionen garanterer inden for sit kompe-
tenceområde og med støtte fra agenturet et 
højt sikkerhedsniveau, navnlig for så vidt 
angår:
a) beskyttelse af infrastruktur, både på jorden 

og i rummet, levering af tjenesteydelser, 
navnlig mod fysiske og cyberrelaterede 
angreb, herunder forstyrrelser i data-
strømme

b) kontrol med og forvaltning af overførsel af 
teknologi

c) udvikling og bevarelse inden for Unionen af 
den nødvendige kompetence og knowhow

d) beskyttelse af følsomme ikkeklassificerede 
og klassificerede informationer.

2. Med henblik på stk. 1 sikrer Kommissionen, at 
der foretages en risiko- og trusselsanalyse for 
hver af programmets komponenter. Ud fra 
denne analyse fastlægger den senest ved 
udgangen af 2023 ved hjælp af gennemførel-

sesretsakter de generelle sikkerhedskrav for 
hver af programmets komponenter. I den for-
bindelse tager Kommissionen hensyn til disse 
kravs betydning for den pågældende kompo-
nents funktion, navnlig for så vidt angår 
omkostninger, risikostyring og tidsplan, og 
sikrer, at det generelle sikkerhedsniveau ikke 
sænkes, og at funktionen af det eksisterende 
udstyr baseret på denne komponent ikke 
undergraves, samt tager hensyn til cybersik-
kerhedsrisici. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i arti-
kel 107, stk. 3.

Efter denne forordnings ikrafttræden frem-
sender Kommissionen en vejledende liste over 
de gennemførelsesretsakter, der skal forelæg-
ges for og drøftes af programudvalget i en sik-
kerhedskonfiguration. Denne liste ledsages af 
en vejledende tidsplan for forelæggelse.

3. Den enhed, som er ansvarlig for forvaltningen 
af en af programmets komponenter, er ansvar-
lig for den operative sikkerhed for denne kom-
ponent og skal i den forbindelse udføre risiko- 
og trusselsanalyser og alle nødvendige aktivi-
teter med henblik på at sikre og overvåge sik-
kerheden i forbindelse med den pågældende 
komponent, navnlig fastlæggelse af tekniske 
specifikationer og operationelle procedurer, og 
overvåge disses overensstemmelse med de 
generelle sikkerhedskrav i stk. 2. For Galileos 
og EGNOS' vedkommende er denne enhed i 
medfør af artikel 29 agenturet.

4. På grundlag af risiko- og trusselsanalysen fast-
lægger Kommissionen, hvor det er relevant, 
en struktur til at overvåge sikkerheden og til 
at følge de instrukser, der er udarbejdet i hen-
hold til anvendelsesområdet for afgørelse 
202x/xxx/FUSP46. Strukturen skal fungere i 
overensstemmelse med de i stk. 2 omhand-
lede sikkerhedskrav. For Galileos vedkom-
mende er denne struktur Galileosikkerheds-
overvågningscentret.

5. Agenturet skal:
a) sørge for sikkerhedsgodkendelse af alle 

programmets komponenter i overensstem-
melse med dette afsnits kapitel II, uden at 
det berører medlemsstaternes kompeten-
cer

46 Rådets afgørelse 202x/…/FUSP af … om … (EUT L … af 
…, s. …).
Denne rådsafgørelse vil være et resultat af det højtstående 
repræsentants forslag om at udvide anvendelsesområdet 
for Rådets afgørelse 2014/496/FUSP af 22. juli 2014, der for 
øjeblikket er under forhandling.



2020–2021 Prop. 178 S 57
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs 

romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet
b) sikre driften af Galileosikkerhedsovervåg-
ningscentret (GSMC) i overensstemmelse 
med de krav, der er omhandlet i denne arti-
kels stk. 2, og den vejledning, der er udar-
bejdet i henhold til afgørelse 202x/xxx/
FUSP47

c) udføre de opgaver, som det er tildelt i hen-
hold til afgørelse nr. 1104/2011/EU

d) bistå Kommissionen med teknisk eksper-
tise og formidle de oplysninger, som er nød-
vendige for udførelsen af dens opgaver i 
henhold til denne forordning.

6. For at sikre beskyttelse af jordbaseret infra-
struktur, der udgør en integreret del af pro-
grammet, og som er etableret på deres 
område, skal medlemsstaterne:
a) træffe foranstaltninger, som mindst svarer 

til: 
i) dem, der kræves til beskyttelse af euro-

pæiske kritiske infrastrukturer, som 
omhandlet i Rådets direktiv 2008/114/
EF48, og 

ii) dem, der er nødvendige for beskyttel-
sen af deres egne nationale kritiske 
infrastrukturer 

b) udføre de sikkerhedsgodkendelsesopga-
ver, som er omhandlet i denne forordnings 
artikel 42.

7. De enheder, der er involveret i programmet, 
skal træffe alle nødvendige foranstaltninger, 
herunder på grundlag af de i risikoanalysen 
identificerede spørgsmål, til at garantere pro-
grammets sikkerhed.

Artikel 35

Sikkerheden ved de anvendte systemer og 
tjenester

I de tilfælde, hvor systemernes drift vil kunne 
berøre Unionens eller medlemsstaternes sikker-
hed, anvendes de i afgørelse 202x/xxx/FUSP49

fastlagte procedurer.

Kapitel II

Sikkerhedsgodkendelse

Artikel 36

Sikkerhedsgodkendelsesmyndighed

Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, der etable-
res under agenturet, er sikkerhedsgodkendelses-
myndighed for alle programmets komponenter.

Artikel 37

Generelle principper for sikkerhedsgodkendelse

Sikkerhedsgodkendelsesaktiviteter for hver 
enkelt af programmets komponenter foretages i 
overensstemmelse med følgende principper:
a) sikkerhedsgodkendelsesaktiviteter og -beslut-

ninger udføres i en kontekst af kollektivt 
ansvar for Unionens og medlemsstaternes sik-
kerhed

b) det tilstræbes, at beslutninger i Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse træffes ved konsen-
sus

c) sikkerhedsgodkendelsesaktiviteter udføres 
ved hjælp af en risikovurderings- og risikofor-
valtningstilgang i betragtning af både sikker-
hedsrisiciene ved den pågældende komponent 
og konsekvenserne for så vidt angår omkost-
ninger og tidsplan i forbindelse med enhver 
foranstaltning til at mindske risiciene og under 
hensyntagen til målsætningen om ikke at 
sænke det generelle sikkerhedsniveau for 
denne komponent

d) Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses beslut-
ninger om sikkerhedsgodkendelse forbere-
des og træffes af fagfolk, der er behørigt kvali-
ficerede med hensyn til godkendelse af kom-
plekse systemer, er sikkerhedsgodkendt på et 
passende niveau og handler på en objektiv 
måde

e) det tilstræbes at høre alle relevante parter, 
som har interesse i sikkerhedsanliggender for 
den pågældende komponent

f) sikkerhedsgodkendelsesaktiviteter udføres af 
alle relevante interessenter i forbindelse med 
den pågældende komponent i overensstem-

47 Rådets afgørelse 202x/…/FUSP af … om … (EUT L … af 
…, s. …).
Denne rådsafgørelse vil være et resultat af det højtstående 
repræsentants forslag om at udvide anvendelsesområdet 
for Rådets afgørelse 2014/496/FUSP af 22. juli 2014, der for 
øjeblikket er under forhandling.

48 Rådets direktiv 2008/114/EF af 8. december 2008 om ind-
kredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur 
og vurdering af behovet for at beskytte den bedre (EUT L 
345 af 23.12.2008, s. 75).

49 Rådets afgørelse 202x/…/FUSP af … om … (EUT L … af 
…, s. …).
Denne rådsafgørelse vil være et resultat af det højtstående 
repræsentants forslag om at udvide anvendelsesområdet 
for Rådets afgørelse 2014/496/FUSP af 22. juli 2014, der for 
øjeblikket er under forhandling.
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melse med en sikkerhedsgodkendelsesstra-
tegi, uden at dette berører Europa-Kommissio-
nens rolle

g) ifølge den proces, der er fastlagt i den rele-
vante sikkerhedsgodkendelsesstrategi som 
defineret af Komitéen for Sikkerhedsgodken-
delse, baseres komitéens beslutninger om sik-
kerhedsgodkendelse på lokale beslutninger 
om sikkerhedsgodkendelse, der er truffet af 
medlemsstaternes behørige nationale myndig-
heder for sikkerhedsgodkendelse

h) en permanent, gennemsigtig og fuldt forståe-
lig overvågningsproces sikrer, at sikkerhedsri-
siciene ved den pågældende komponent er 
kendte, at sikkerhedsforanstaltningerne fast-
lægges således, at disse risici begrænses til et 
acceptabelt niveau, i betragtning af sikker-
hedsbehovene i Unionen og dens medlemssta-
ter og med henblik på komponentens smidige 
gennemførelse, og at disse foranstaltninger 
anvendes i overensstemmelse med begrebet 
forsvar i dybden. Sådanne foranstaltningers 
effektivitet skal løbende evalueres. Processen 
i forbindelse med vurdering og forvaltning af 
sikkerhedsrisici foregår som en gentagelses-
proces, der gennemføres i fællesskab af den 
pågældende komponents interesserenter

i) Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse træffer 
beslutninger i fuldstændig uafhængighed, her-
under i forhold til Kommissionen og de andre 
organer, der er ansvarlige for gennemførelsen 
af den pågældende komponent og for leverin-
gen af relaterede tjenester, og i forhold til den 
administrerende direktør og agenturets besty-
relse

j) sikkerhedsgodkendelsesaktiviteterne udføres 
under behørig hensyntagen til nødvendighe-
den af en passende koordinering mellem Kom-
missionen og de myndigheder, der er ansvar-
lige for gennemførelsen af sikkerhedsbestem-
melserne

k) sikkerhedsgodkendelsen for EGNOS, som 
foretages af Komitéen for Sikkerhedsgodken-
delse, må ikke berøre de godkendelsesaktivi-
teter inden for luftfart, der foretages af Det 
Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

Artikel 38

Opgaver, der udføres af Komitéen for Sikker-
hedsgodkendelse

1. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse udfører 
sine opgaver, uden at dette griber ind i Kom-
missionens ansvarsområder eller de ansvars-
områder, som agenturets andre organer har 

fået overdraget, navnlig på sikkerhedsområ-
det, og uden at dette griber ind i medlemssta-
ternes kompetencer for så vidt angår sikker-
hedsgodkendelse.

2. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse har føl-
gende opgaver:
a) at fastlægge og godkende en sikkerheds-

godkendelsesstrategi, der angiver:
i) omfanget af de aktiviteter, der er nød-

vendige for at foretage og opretholde 
godkendelsen af programmets kompo-
nenter eller dele af disse komponenter 
og eventuelle sammenkoblinger mel-
lem disse og andre systemer eller kom-
ponenter

ii) en sikkerhedsgodkendelsesproces for 
programmets komponenter eller dele af 
disse komponenter med en detaljerings-
grad, der svarer til det krævede sik-
ringsniveau, og som klart angiver betin-
gelserne for godkendelse

iii) den rolle, som de relevante interessen-
ter, der er involveret i godkendelsespro-
cessen, skal spille

iv) en tidsplan for godkendelse, der er i 
overensstemmelse med faserne for pro-
grammets komponenter, navnlig med 
hensyn til etablering og ibrugtagning af 
infrastruktur, levering af tjenester og 
udvikling

v) principperne for den sikkerhedsgod-
kendelse af net forbundet til syste-
merne, som er etableret under pro-
grammets komponenter, eller af dele af 
disse komponenter og af udstyr forbun-
det til systemer etableret af disse kom-
ponenter, og som skal foretages af de 
nationale enheder i medlemsstaterne, 
der har kompetence på sikkerhedsom-
rådet

b) at træffe beslutninger om sikkerhedsgod-
kendelse, navnlig om godkendelse af 
opsendelse af satellitter, bemyndigelse til at 
drive de systemer, der er etableret under 
programmets komponenter, eller disse 
komponenters elementer i deres forskel-
lige konfigurationer og for de forskellige 
tjenester, de leverer, op til og med signaler 
i rummet og bemyndigelse til at drive de 
jordbaserede anlæg. 

c) at træffe beslutninger vedrørende de net og 
det udstyr, der er tilsluttet PRS-tjenesten 
som omhandlet i artikel 45, eller tilsluttet 
enhver anden sikker tjeneste, der stammer 
fra programmets komponenter, kun om 
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bemyndigelse af organer til at udvikle eller 
fremstille følsomme PRS-teknologier, PRS-
modtagere eller PRS-sikkerhedsmoduler 
eller enhver anden teknologi eller udstyr, 
der skal kontrolleres i henhold til de gene-
relle sikkerhedskrav, der er omhandlet i 
artikel 34, stk. 2, idet der tages hensyn til 
den rådgivning, der ydes af nationale enhe-
der med kompetence på sikkerhedsområ-
det, og de overordnede sikkerhedsrisici

d) at undersøge og, med undtagelse af de 
dokumenter, som Kommissionen skal ved-
tage i henhold til nærværende forordnings 
artikel 34, stk. 2, og artikel 8 i afgørelse nr. 
1104/2011/EU, at godkende al dokumenta-
tion i forbindelse med sikkerhedsgodken-
delse

e) at rådgive Kommissionen inden for sit kom-
petenceområde om udarbejdelsen af 
tekstudkast til de retsakter, der er omhand-
let i nærværende forordnings artikel 34, 
stk. 2, og artikel 8 i afgørelse nr. 1104/
2011/EU, herunder med hensyn til etable-
ringen af sikkerhedsdriftsprocedurer, og 
afgive en erklæring med sin endelige hold-
ning

f) at undersøge og godkende den vurdering af 
sikkerhedsrisici, der er udarbejdet i over-
ensstemmelse med den i nærværende for-
ordnings artikel 37, litra h), omhandlede 
overvågningsproces, idet der tages hensyn 
til, om der er overensstemmelse med de 
nærværende stykkes i litra c) omhandlede 
dokumenter og de dokumenter, der er 
udarbejdet i overensstemmelse med nær-
værende forordnings artikel 34, stk. 2, og 
artikel 8 i afgørelse nr. 1104/2011/EU, og 
at samarbejde med Kommissionen om at 
definere risikobegrænsende foranstaltnin-
ger

g) at kontrollere gennemførelsen af sikker-
hedsforanstaltninger i forbindelse med sik-
kerhedsgodkendelsen af programmets 
komponenter ved at foretage eller få foreta-
get sikkerhedsvurderinger, inspektioner 
eller -revisioner i henhold til nærværende 
forordnings artikel 42, stk. 2

h) at godkende udvalget af godkendte produk-
ter og foranstaltninger, som beskytter mod 
elektronisk aflytning (Tempest), og af god-
kendte kryptografiske produkter, der 
anvendes til sikring af programmets kom-
ponenter

i) at godkende eller, hvor det er relevant, del-
tage i den fælles godkendelse, sammen 

med den relevante enheder med kompe-
tence på sikkerhedsområdet, af sammen-
koblingen mellem de systemer, der opret-
tes under programmets komponenter eller 
dele af disse komponenter og andre syste-
mer

j) at blive enige med den relevante medlems-
stat om modellen for adgangskontrol som 
omhandlet i artikel 42, stk. 4

k) at udarbejde rapporter om risici og infor-
mere Kommissionen, bestyrelsen og den 
administrerende direktør om sin risikovur-
dering og rådgive dem om mulighederne 
for håndtering af restrisici ved en given 
beslutning om sikkerhedsgodkendelse

l) at bistå, i tæt kontakt med Kommissionen, 
Rådet og den højtstående repræsentant, 
ved gennemførelsen af afgørelse 202x/
xxx/FUSP50+ efter specifik anmodning fra 
Rådet eller den højtstående repræsentant

m) at foretage de høringer, der er nødvendige 
for at udføre sine opgaver

n) at vedtage og offentliggøre sin forretnings-
orden.

3. Uden at dette berører de beføjelser og ansvars-
områder, der er tillagt medlemsstaterne, bør 
der under tilsyn af Komitéen for Sikkerheds-
godkendelse nedsættes et særligt underordnet 
organ, som repræsenterer medlemsstaterne, 
navnlig med henblik på at udføre følgende 
opgaver:
a) forvaltningen af programmets flynøgler
b) kontrollen med og overvågningen og vur-

deringen af fastlæggelsen og håndhævel-
sen af procedurer med henblik på at kunne 
stå til regnskab for PRS-nøglerne til Galileo 
og sikre deres håndtering, opbevaring, 
distribution og bortskaffelse.

Artikel 39

Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses 
sammensætning

1. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse består 
af en repræsentant fra hver medlemsstat, en 
repræsentant for Kommissionen og en repræ-
sentant for den højtstående repræsentant. 
Mandatperioden for medlemmerne af Komi-

50 +Rådets afgørelse 202x/…/FUSP af … om … (EUT L … af 
…, s. …).
Denne rådsafgørelse vil være et resultat af det højtstående 
repræsentants forslag om at udvide anvendelsesområdet 
for Rådets afgørelse 2014/496/FUSP af 22. juli 2014, der for 
øjeblikket er under forhandling.
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téen for Sikkerhedsgodkendelse er fire år og 
kan fornyes.

2. Deltagelse i møderne i Komitéen for Sikker-
hedsgodkendelse finder sted på grundlag af 
"need-to-know"-princippet. Hvor det er rele-
vant, kan repræsentanter for ESA og repræ-
sentanter for agenturet, som ikke er involveret 
i sikkerhedsgodkendelse, indbydes til at del-
tage i Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses 
møder som observatører. Repræsentanter for 
Unionens agenturer, tredjelande eller interna-
tionale organisationer kan undtagelsesvis også 
indbydes til at deltage i møderne i Komitéen 
for Sikkerhedsgodkendelse som observatører 
i spørgsmål, der direkte vedrører disse tred-
jelande eller internationale organisationer, 
navnlig vedrørende den infrastruktur, der til-
hører dem, eller som er beliggende på deres 
territorium. Ordninger for sådan deltagelse af 
repræsentanter for tredjelande eller internatio-
nale organisationer og betingelserne for sådan 
deltagelse fastsættes i de relevante aftaler og 
skal være i overensstemmelse med Komitéen 
for Sikkerhedsgodkendelses forretningsor-
den.

Artikel 40

Afstemningsregler for Komitéen for Sikkerheds-
godkendelse

Kan der ikke opnås konsensus i overensstem-
melse med de almindelige principper, der er 
omhandlet i denne forordnings artikel 37, litra b), 
træffer Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse sine 
beslutninger på grundlag af kvalificeret flertal i 
overensstemmelse med artikel 16 i TEU. Repræ-
sentanten for Kommissionen og repræsentanten 
for den højtstående repræsentant stemmer ikke. 
Formanden for Komitéen for Sikkerhedsgodken-
delse undertegner på komitéens vegne de beslut-
ninger, som komitéen har truffet.

Artikel 41

Kommunikation og virkningerne af beslutninger 
truffet af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse

1. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses beslut-
ninger rettes til Kommissionen.

2. Kommissionen holder løbende Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse underrettet om kon-
sekvenserne af komitéens påtænkte beslutnin-
ger for den korrekte gennemførelse af pro-
grammets komponenter og for gennemførel-
sen af planerne for håndtering af restrisici. 
Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse tager 

hensyn til sådanne eventuelle oplysninger 
modtaget fra Kommissionen.

3. Kommissionen informerer uden unødigt 
ophold Europa-Parlamentet og Rådet om sik-
kerhedsgodkendelsernes indvirkning på den 
korrekte gennemførelse af programmets kom-
ponenter. Finder Kommissionen, at en beslut-
ning truffet af Komitéen for Sikkerhedsgod-
kendelse kan have en betydelig indvirkning på 
den korrekte gennemførelse af disse kompo-
nenter, for eksempel med hensyn til omkost-
ninger, tidsplan og udførelse, underretter den 
omgående Europa-Parlamentet og Rådet 
herom.

4. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om 
udviklingen i Komitéen for Sikkerhedsgod-
kendelses arbejde.

5. Tidsplanen for Komitéen for Sikkerhedsgod-
kendelses arbejde må ikke påvirke tidsplanen 
for aktiviteterne i arbejdsprogrammet, jf. 
artikel 100.

Artikel 42

Medlemsstaternes rolle i forbindelse med sikker-
hedsgodkendelse

1 Medlemsstaterne sender Komitéen for Sikker-
hedsgodkendelse alle oplysninger, som de fin-
der relevante med henblik på sikkerhedsgod-
kendelse.

2. Efter aftale med og under tilsyn af de nationale 
enheder, der har kompetence på sikkerheds-
området, tillader medlemsstaterne, at behørigt 
bemyndigede personer udpeget af Komitéen 
for Sikkerhedsgodkendelse får adgang til 
oplysninger og til alle områder og anlæg af 
relevans for systemers sikkerhed, der hører 
under deres jurisdiktion, i overensstemmelse 
med nationale love og bestemmelser, herun-
der med henblik på sikkerhedskontroller og -
test på Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses 
foranledning og på den i artikel 37, litra h), 
omhandlede proces til overvågning af sikker-
hedsrisici. Denne adgang skal være uden dis-
krimination af medlemsstaternes statsborgere 
på grund af nationalitet.

3. Kontroller og test som omhandlet i stk. 2 fore-
tages i overensstemmelse med følgende prin-
cipper:
a) betydningen af sikkerhed og effektiv risiko-

styring i de inspicerede enheder understre-
ges

b) modforanstaltninger til afbødning af de spe-
cifikke virkninger i tilfælde af tab af klassifi-
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cerede informationers fortrolighed, integri-
tet eller tilgængelighed anbefales.

4. Medlemsstaterne er hver især ansvarlige for 
udarbejdelse af en model for adgangskontrol, 
dvs. en skitse eller liste over de områder eller 
anlæg, som skal godkendes; medlemsstaterne 
og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse skal 
på forhånd nå til enighed om denne model, 
hvormed det sikres, at alle medlemsstater 
leverer samme grad af adgangskontrol.

5. Medlemsstaterne er ansvarlige på lokalt plan 
for sikkerhedsgodkendelse af de områder, der 
befinder sig på deres territorium, og som er en 
del af sikkerhedsgodkendelsesarealet for pro-
grammets komponenter; medlemsstaterne 
aflægger med henblik herpå rapport til Komi-
téen for Sikkerhedsgodkendelse.

Kapitel III

Beskyttelse af klassificerede informationer

Artikel 43

Beskyttelse af klassificerede informationer

1. Udvekslingen af klassificerede informationer 
vedrørende programmet er betinget af, at der 
er indgået en international aftale mellem Unio-
nen og et tredjeland eller en international 
organisation om udvekslingen af klassifice-
rede informationer eller, hvor det er relevant, 
en ordning mellem den kompetente EU-insti-
tution eller det kompetente EU-organ og de 
relevante myndigheder i et tredjeland eller en 
international organisation om udvekslingen af 
klassificerede informationer, og de deri fast-
satte betingelser.

2. Fysiske personer, der har bopæl i tredjelande, 
og juridiske personer, der er etableret i tred-
jelande, må kun behandle EUCI vedrørende 
programmet, såfremt de i disse tredjelande er 
omfattet af sikkerhedsforskrifter, der sikrer en 
grad af beskyttelse, der mindst svarer til den, 
der er garanteret ved Kommissionens sikker-
hedsforskrifter som fastsat i afgørelse (EU, 
Euratom) 2015/444 og ved Rådets sikkerheds-
forskrifter som fastsat i bilagene til Rådets 
afgørelse 2013/488/EU. Ækvivalensen af sik-
kerhedsforskrifter, der anvendes i et tred-
jeland eller en international organisation, fast-
slås i en informationssikkerhedsaftale, herun-
der spørgsmål vedrørende industrisikkerhed, 
der indgås mellem Unionen og det pågæl-
dende tredjeland eller den pågældende inter-
nationale organisation i overensstemmelse 
med den i artikel 218 i TEUF fastsatte proce-

dure og under hensyn til artikel 13 i afgørelse 
2013/488/EU

3. En fysisk person eller en juridisk person, et 
tredjeland eller en international organisation, 
kan, uden at det berører artikel 13 i afgørelse 
2013/488/EU og forskrifterne for industriel 
sikkerhed som anført i afgørelse (EU, Eura-
tom) 2015/444, få adgang til EUCI, når det 
skønnes nødvendigt efter en konkret vurde-
ring afhængigt af disse oplysningers art og 
indhold, modtagerens need-to-know og Unio-
nens interesse i videregivelsen.

Afsnit VI

Galileo og EGNOS

Artikel 44

Støtteberettigede foranstaltninger

Udnyttelsen af Galileo og EGNOS omfatter føl-
gende støtteberettigede foranstaltninger:
a) forvaltning, drift, vedligeholdelse, løbende for-

bedring, udvikling og beskyttelse af ruminfra-
strukturen, herunder forvaltning af opgrade-
rings- og forældelsesprocessen

b) forvaltning, drift, vedligeholdelse, løbende for-
bedring, udvikling og beskyttelse af jordinfra-
strukturen, navnlig i jordbaserede centre og 
stationer, jf. gennemførelsesafgørelse (EU) 
2016/413 eller Kommissionens gennemførel-
sesafgørelse (EU) 2017/140651, og net, herun-
der forvaltning af opgraderings- og forældel-
sesprocessen

c) udvikling af fremtidige generationer af syste-
merne og udvikling af de tjenester, der leveres 
af Galileo og EGNOS, herunder ved at tage 
hensyn til relevante interesserenters behov; 
dette berører ikke fremtidige afgørelser om 
Unionens finansielle overslag

d) støtte til udviklingen af Galileo- og EGNOS-
downstreamapplikationer og udviklingen og 
videreudviklingen af grundlæggende teknolo-
giske elementer såsom Galileokompatible 
chipsæt og modtagere

e) støtte til certificerings- og standardiseringsak-
tiviteter vedrørende Galileo og EGNOS, navn-
lig inden for transportsektoren

f) fortsat formidling af de tjenester, der leveres af 
Galileo og EGNOS, og i komplementaritet 
med medlemsstaterne og privatsektorinitiati-
ver, markedsudvikling af disse tjenester, navn-

51 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1406 
af 31. juli 2017 om placeringen af Egnossystemets jordbase-
rede infrastruktur (EUT L 200 af 1.8.2017, s. 4).
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lig med henblik på at maksimere de i artikel 4, 
stk. 1, litra b), omhandlede socioøkonomiske 
fordele

g) samarbejde med andre regionale eller globale 
satellitnavigationssystemer, herunder for at 
lette forenelighed og interoperabilitet

h) elementer til overvågning af systemernes påli-
delighed og drift samt tjenesternes præstatio-
ner

i) aktiviteter vedrørende levering af tjenester og 
samordning i forbindelse med udvidelsen af 
deres dækning.

Artikel 45

Tjenester leveret af Galileo

1. De tjenester, der leveres af Galileo, omfatter:
a) en åben Galileo-tjeneste (GOS), der er 

vederlagsfri for brugerne, og som leverer 
positions- og synkroniseringsdata, der 
hovedsagelig er bestemt til satellitnavigati-
onsapplikationer til massemarkedet for for-
brugerne

b) en højpræcisionstjeneste (High Accuracy 
Service, HAS), som er vederlagsfri for bru-
gerne, og som gennem supplerende data 
sendt via et yderligere frekvensbånd leve-
rer positions- og synkroniseringsdata med 
høj præcision, og som hovedsagelig er 
bestemt til satellitnavigationsapplikationer 
til erhvervs- eller forretningsmæssige for-
mål

c) en signalautentificeringstjeneste (Signal 
Authentication Service, SAS), baseret på 
krypterede koder i signalerne, som hoved-
sagelig er bestemt til satellitnavigationsap-
plikationer til erhvervs- eller forretnings-
mæssige formål

d) en statsreguleret tjeneste (Public Regula-
ted Service, PRS), som er forbeholdt stats-
ligt autoriserede brugere, til følsomme 
applikationer, som kræver en høj grad af tje-
nestekontinuitet, herunder på sikkerheds- 
og forsvarsområdet, og som anvender robu-
ste, krypterede signaler; den skal være 
vederlagsfri for medlemsstaterne, Rådet, 
Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og, 
hvor det er relevant, behørigt autoriserede 
EU-agenturer; spørgsmålet om, hvorvidt 
der skal opkræves betaling fra andre PRS-
deltagere, der er omhandlet i artikel 2 i 
afgørelse nr. 1104/2011/EU, vurderes i 
hvert enkelt tilfælde, og der fastsættes rele-
vante bestemmelser i de aftaler, som indgås 
i henhold til nævnte afgørelses artikel 3, 

stk. 5; adgang til PRS reguleres i overens-
stemmelse med afgørelse nr. 1104/2011/
EU, som finder anvendelse på medlemssta-
terne, Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigs-
tjenesten og EU-agenturerne

e) en beredskabstjeneste (Emergency Ser-
vice, ES), som skal være vederlagsfri for 
brugerne, og som via radiofoni udsender 
signaler med advarsler om naturkatastrofer 
eller andre nødsituationer inden for særlige 
områder; den leveres, hvor det er relevant, 
i samarbejde med medlemsstaternes natio-
nale civilbeskyttelsesmyndigheder;

f) en tidsbestemmelsestjeneste (Timing Ser-
vice, TS), som skal være vederlagsfri for 
brugerne, og som leverer en præcis og påli-
delig referencetid samt gennemfører koor-
dineret universaltid for at fremme udviklin-
gen af tidsbestemmelsesapplikationer, som 
bygger på Galileo, og anvendelse i kritiske 
applikationer.

2. Galileo bidrager også til:
a) eftersøgnings- og redningstjenesten 

(Search and Rescue Support Service, SAR) 
i COSPAS-SARSAT-systemet ved at 
opfange nødsignaler fra radiosendere og 
formidle meddelelser til dem via et retur-
link

b) integritetsovervågningstjenester, som er 
standardiserede på EU-niveau eller interna-
tionalt niveau til anvendelse inden for livs-
kritiske tjenester på basis af signaler fra den 
åbne Galileo-tjeneste og i kombination med 
EGNOS og andre satellitnavigationssyste-
mer

c) rumvejrsinformationstjenester via GNSS-
tjenestecentret, jf. gennemførelsesafgø-
relse (EU) 2016/413, og varslingstjenester 
via Galileos jordbaserede infrastruktur, 
som hovedsagelig er bestemt til at mindske 
de potentielle risici for brugerne af de tjene-
ster, der leveres af Galileo og andre globale 
satellitnavigationssystemer, i forbindelse 
med rummet.

Artikel 46

Tjenester leveret af EGNOS

1. De tjenester, der leveres af EGNOS, omfatter:
a) en åben EGNOS-tjeneste (EGNOS Open 

Service, EOS), som er uden direkte bru-
gerafgifter, og som leverer positions- og 
synkroniseringsdata, der hovedsagelig er 
bestemt til satellitnavigationsapplikationer 
til massemarkedet for forbrugerne
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b) en EGNOS-dataadgangstjeneste (EGNOS 
Data Access Service, EDAS), som er uden 
direkte brugerafgifter, og som leverer posi-
tions- og synkroniseringsdata, der hovedsa-
gelig er bestemt til satellitnavigationsappli-
kationer til erhvervs- eller forretningsmæs-
sige formål, og som tilbyder forbedret yde-
evne og data med større merværdi end 
dem, der fås gennem EOS

c) en livskritisk tjeneste (Safety of Life Ser-
vice, SoL), som er uden direkte brugerafgif-
ter, og som leverer positions- og tidssynkro-
niseringsdata med en høj grad af kontinui-
tet, tilgængelighed og nøjagtighed, herun-
der en integritetsfunktion, der gør det 
muligt at advare brugeren i tilfælde af fejl 
eller advarselssignaler udsendt Galileo og 
andre globale satellitnavigationssystemer, 
som den forstærker på det dækkede 
område, først og fremmest rettet mod bru-
gere, for hvem sikkerhed er afgørende, 
navnlig inden for den civile luftfartssektor 
med henblik på luftfartstjenester, i overens-
stemmelse med ICAO-standarder, eller 
andre transportsektorer.

2. De i stk. 1 omhandlede tjenester tilbydes som 
en prioritet i de dele af alle medlemsstaternes 
områder, der geografisk er beliggende i 
Europa, herunder i denne forbindelse Cypern, 
Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira, ind-
til udgangen af 2026.

3. EGNOS-systemets geografiske dækning kan 
udvides til andre dele af verden, navnlig områ-
der i kandidatlande, tredjelande, som er til-
knyttet det fælles europæiske luftrum, og tred-
jelande, der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, hvis det er teknisk gennem-
førligt og i overensstemmelse med de i artikel 
34, stk. 2, omhandlede sikkerhedskrav og, for 
så vidt angår SoL-tjenesten, på grundlag af 
internationale aftaler.

4. Omkostningerne til udvidelse af EGNOS-
systemets geografiske dækning, herunder de 
relaterede driftsomkostninger, der hører sam-
men med disse regioner, dækkes ikke over 
budgettet som omhandlet i artikel 11. Kom-
missionen overvejer andre programmer eller 
instrumenter til at finansiere sådanne aktivite-
ter. En sådan udvidelse må ikke forsinke leve-
ringen af de tjenester, der er omhandlet i nær-
værende artikels stk. 1, i alle de dele af med-
lemsstaternes områder, der geografisk er 
beliggende i Europa.

Artikel 47

Gennemførelsesforanstaltninger for Galileo og 
EGNOS

Hvis det er nødvendigt for et velfungerende Gali-
leo og EGNOS og med henblik på deres udbre-
delse på markedet, fastsætter Kommissionen ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter om nødvendigt 
foranstaltninger til:
a) at styre og nedsætte risiciene i forbindelse 

med driften af Galileo og EGNOS, navnlig for 
at sikre tjenestekontinuitet

b) at fastsætte tidspunktet for væsentlige afgørel-
ser med henblik på overvågning og evaluering 
af gennemførelsen af Galileo og EGNOS

c) at fastlægge placeringen af de centre, der tilhø-
rer Galileos og EGNOS' jordbaserede infra-
struktur, i overensstemmelse med sikkerheds-
krav efter en åben og gennemsigtig proces, og 
sikre driften heraf

d) at fastsætte de tekniske og operationelle speci-
fikationer vedrørende de tjenester, der er 
omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra c), e) og f), 
og artikel 45, stk. 2, litra c).

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

Artikel 48

Forenelighed, interoperabilitet og standardise-
ring

1. Galileo og EGNOS og de tjenester, de leverer, 
skal være kompatible og interoperable fra et 
teknisk synspunkt, herunder på brugerniveau.

2. Galileo og EGNOS og de tjenester, de leverer, 
skal være kompatible og interoperable med 
andre satellitnavigationssystemer og med tra-
ditionelle radionavigationsmetoder, hvis 
sådanne kompatibilitets- og interoperabilitets-
krav samt betingelserne herfor er fastsat i 
internationale aftaler.

Afsnit VII

Copernicus

Kapitel I

Almindelige bestemmelser

Artikel 49

Copernicus' anvendelsesområde

1. Copernicus gennemføres med udgangspunkt i 
tidligere investeringer, herunder fra interes-
senter som ESA og EUMETSAT, og, hvor det 
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er nødvendigt og omkostningseffektivt, i natio-
nale eller regionale kapaciteter i medlemssta-
terne, under hensyntagen til kapaciteten hos 
kommercielle leverandører af sammenligne-
lige data og informationer og behovet for at 
fremme konkurrencen og markedsudviklin-
gen, samtidig med at mulighederne for de 
europæiske brugere maksimeres.

2. Copernicus leverer data og informationer på 
grundlag af Copernicusbrugernes behov og 
baseret på en fuldstændig, gratis og åben data-
politik.

3. Copernicus understøtter udformningen, gen-
nemførelsen og overvågningen af Unionens og 
medlemsstaternes politikker, navnlig på områ-
derne miljø, klimaændringer, skibsfart, søt-
ransport, atmosfære, landbrug og udvikling af 
landdistrikter, bevarelse af kulturarven, civil-
beskyttelse, infrastrukturovervågning, sikker-
hed og sikring samt den digitale økonomi med 
det formål yderligere at mindske den admini-
strative byrde.

4. Copernicus skal bestå af følgende elementer:
a) dataindsamling, der omfatter:

i) udvikling og drift af Copernicussenti-
neller

ii) adgang til rumbaserede jordobservati-
onsdata fra tredjeparter

iii) adgang til in situ- og hjælpedata
b) data- og informationsbehandling gennem 

Copernicustjenester, som omfatter aktivite-
ter til generering af informationer med mer-
værdi til støtte for miljøovervågning, indbe-
retning og sikring af efterlevelse, civilbe-
skyttelse og sikkerhedstjenester

c) dataadgang og -formidling, som omfatter 
infrastruktur og tjenester for at sikre søg-
ning, gennemsyn, adgang til, formidling, 
udnyttelse og langtidsarkivering af Coper-
nicusdata og Copernicusinformationer på 
en brugervenlig måde

d) brugerspredning, markedsudvikling og 
kapacitetsopbygning i overensstemmelse 
med artikel 28, stk. 6, som omfatter rele-
vante aktiviteter, ressourcer og tjenester 
med henblik på at fremme Copernicus, 
Copernicusdata og Copernicustjenester og 
relaterede downstreamapplikationer og 
udviklingen heraf på alle niveauer for at 
maksimere de socioøkonomiske fordele 
som omhandlet i artikel 4, stk. 1, samt ind-
samling og analyse af Copernicus' bruge-
res behov.

5. Copernicus skal fremme den internationale 
koordinering af observationssystemer og der-

med forbundne dataudvekslinger for at styrke 
sin globale dimension og komplementaritet, 
under hensyn til internationale aftaler og koor-
dineringsprocesser.

Kapitel II

Støtteberettigede foranstaltninger

Artikel 50

Støtteberettigede foranstaltninger i forbindelse 
med dataindsamling

Støtteberettigede foranstaltninger under Coper-
nicus omfatter:
a) foranstaltninger med henblik på at forbedre 

kontinuiteten i de eksisterende Copernicus-
sentinelmissioner og udvikle, opsende, opret-
holde og drive flere Copernicussentineller for 
at udvide observationsområdet, idet der navn-
lig gives prioritet til observationskapacitet til 
overvågning af antropogene CO2-emissioner 
og andre drivhusgasemissioner, muliggøre 
overvågning af polarområder og aktivere inno-
vative miljøapplikationer inden for landbrug 
og skovbrug og i forbindelse med forvaltning 
af vandressourcer, marine ressourcer og kul-
turarv

b) foranstaltninger med henblik på at give 
adgang til tredjepartsdata, som er nødvendige 
for Copernicustjenester eller for EU's instituti-
oner, agenturer, decentraliserede tjenester og, 
hvor det er relevant og omkostningseffektivt, 
nationale eller regionale offentlige organer

c) foranstaltninger med henblik på at levere og 
koordinere adgang til Copernicus-in situ-data 
og andre hjælpedata, som er nødvendige for 
frembringelsen, kalibreringen og valideringen 
af Copernicusdata og Copernicusinformatio-
ner, herunder, hvor det er relevant og omkost-
ningseffektivt, brugen af eksisterende natio-
nale kapaciteter, samtidig med at dobbeltar-
bejde undgås.

Artikel 51

Støtteberettigede foranstaltninger i forbindelse 
med Copernicustjenester

Copernicus skal omfatte foranstaltninger til støtte 
for følgende tjenester:
a) miljøovervågning, indberetning og sikring 

af efterlevelse inden for:
i) atmosfæreovervågning med global 

dækning med henblik på at tilveje-
bringe informationer om luftkvaliteten, 
med særlig fokus på europæisk plan, 
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samt om sammensætningen af atmosfæ-
ren

ii) havmiljøovervågning med henblik på at 
tilvejebringe informationer om tilstande 
og dynamikker i ocean- og havøkosyste-
mer samt kystnære økosystemer, deres 
ressourcer og anvendelse

iii) landovervågning og landbrug med hen-
blik på at tilvejebringe informationer om 
arealdækning, arealanvendelse og 
ændringer i arealanvendelse, kultur-
arvssteder, bevægelser i jordoverfla-
den, byområder, vandkvantitet og -kvali-
tet i indre farvande, skove, landbrug og 
andre naturressourcer, biodiversitet og 
kryosfære

iv) klimaændringsovervågning med hen-
blik på at tilvejebringe informationer om 
antropogene CO2-emissioner og andre 
drivhusgasemissioner og -absorptioner, 
væsentlige klimavariabler, nye klima-
analyser, sæsonmæssige prognoser, kli-
maprognoser og årsager, informationer 
om forandringerne vedrørende polar-
områderne og Arktis samt indikatorer i 
relevante tidsmæssige og rumlige ska-
laer

b) beredskabsstyringstjenester med henblik 
på at tilvejebringe informationer til støtte 
for og i samordning med offentlige myndig-
heder med ansvar for civilbeskyttelse, for at 
støtte civilbeskyttelse og katastrofeindsats-
foranstaltninger (forbedrede systemer til 
tidlig varsling og krisehåndtering) samt 
forebyggende foranstaltninger og bered-
skabsforanstaltninger (risiko- og genopret-
ningsanalyser) i forbindelse med forskel-
lige typer katastrofer

c) sikkerhedstjeneste til støtte for overvågnin-
gen i Unionen og ved dens ydre grænser, 
havovervågning samt Unionens optræden 
udadtil som svar på de sikkerhedsudfor-
dringer, som Unionen står over for, og de 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiske 
målsætninger og foranstaltninger.

2. Kommissionen, som, hvor det er relevant, 
understøttes af ekstern uafhængig ekspertise, 
sikrer, at Copernicustjenesterne er relevante 
gennem:
a) validering af den tekniske gennemførlighed 

og egnethed med henblik på de behov, som 
brugersamfundene giver udtryk for

b) vurdering af de midler og løsninger, som 
foreslås eller gennemføres, for at opfylde 

brugersamfundenes behov og program-
mets målsætninger.

Artikel 52

Støtteberettigede foranstaltninger i forbindelse 
med adgang til og distribution af data og infor-
mationer

1. Copernicus omfatter foranstaltninger med 
henblik på at give forbedret adgang til alle 
Copernicusdata og Copernicusinformationer 
og, hvor det er relevant, formidle yderligere 
infrastrukturer og tjenester for at fremme 
distribution af, adgang til og anvendelse af 
disse data og informationer.

2. Hvis Copernicusdata eller Copernicusinforma-
tioner betragtes som sikkerhedsfølsomme, jf. 
artikel 12-16 i delegeret forordning (EU) nr. 
1159/2013, kan Kommissionen overdrage 
offentlige udbud vedrørende, tilsyn med 
erhvervelsen af, adgangen til og distributionen 
af disse data og informationer til en eller flere 
betroede enheder. Sådanne enheder opretter 
og fører et register over godkendte brugere 
og bevilger adgang til fortrolige data ved hjælp 
af et separat workflow.

Kapitel III

Copernicusdatapolitik

Artikel 53

Copernicusdata- og Copernicusinformations-
politik

1. Copernicusdata og Copernicusinformationer 
leveres til Copernicusbrugerne efter en gratis, 
fuldstændig og åben datapolitik:
a) Copernicusbrugere kan på et frit og globalt 

grundlag gengive, distribuere, formidle til 
offentligheden, tilpasse og ændre alle 
Copernicusdata og Copernicusinformatio-
ner og kombinere dem med andre data og 
informationer

b) gratis, fuldstændig og åben datapolitik 
omfatter følgende begrænsninger:
i) formater, tidsfrister og spredningsegen-

skaber for Copernicusdata og Coper-
nicusinformationer skal være foruddefi-
nerede

ii) licensbetingelserne for tredjepartsdata 
og -informationer, der bruges i produk-
tionen af informationer fra Copernicus-
tjenesterne, skal, hvor det er relevant, 
være overholdt
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iii) sikkerhedsbegrænsningerne er gæl-
dende i overensstemmelse med de 
generelle sikkerhedskrav i artikel 34, 
stk. 2

iv) der sikres beskyttelse mod risikoen for 
afbrydelse af det system, der produce-
rer eller stiller Copernicusdata og 
Copernicusinformationer til rådighed, 
og beskyttelse af selve dataene

v) der sikres beskyttelse af pålidelig 
adgang til Copernicusdata og Coper-
nicusinformationer for europæiske bru-
gere.

2. Kommissionen vedtager delegerede retsakter 
i overensstemmelse med artikel 105 vedrø-
rende de specifikke bestemmelser, der supple-
rer nærværende artikels stk. 1, for så vidt 
angår specifikationer, betingelser og procedu-
rer for adgang til og anvendelse af Copernicus-
data og Copernicusinformationer.

3. Hvis det er påkrævet i særligt hastende til-
fælde, anvendes proceduren i artikel 106 på 
delegerede retsakter vedtaget i henhold til 
nærværende artikel.

4. Kommissionen udsteder licenser og meddelel-
ser vedrørende adgang til og anvendelse af 
Copernicusdata og Copernicusinformationer, 
herunder klausuler om kildeangivelse, i over-
ensstemmelse med Copernicusdatapolitikken 
som omhandlet i denne forordning og gæl-
dende delegerede retsakter vedtaget i henhold 
til stk. 2.

Afsnit VIII

Programmets øvrige komponenter

Kapitel I

SSA

Del 1

SST-delkomponent

Artikel 54

Anvendelsesområdet for SST-delkomponent

SST-delkomponenten støtter følgende aktiviteter:
a) oprettelse, udvikling og drift af et net af 

medlemsstaternes jord- og rumbaserede 
SST-sensorer, herunder sensorer udviklet 
gennem ESA eller den private sektor i Uni-
onen og nationalt drevne EU-sensorer, til 
overvågning og sporing af objekter og udar-
bejdelse af et europæisk katalog over 
rumobjekter

b) behandling og analyse af SST-data på natio-
nalt niveau med henblik på at udarbejde 
SST-informationer og -tjenester som 
omhandlet i artikel 55, stk.1

c) levering af de i artikel 55, stk. 1, omhand-
lede SST-tjenester til de SST-brugere, der 
er omhandlet i artikel 56

d) overvågning af og søgen efter synergier 
med initiativer, der fremmer udvikling og 
anvendelse af teknologier til bortskaffelse 
af rumfartøjer ved afslutningen af driftsle-
vetiden, teknologiske systemer til forebyg-
gelse og fjernelse af rumaffald, samt med 
internationale initiativer inden for rumtra-
fikstyring.

2. SST-delkomponenten skal ligeledes yde tek-
nisk og administrativ bistand for at sikre over-
gangen mellem programmet og SST-støtte-
rammen, der er oprettet ved afgørelse nr. 541/
2014/EU.

Artikel 55

SST-tjenester

1. SST-tjenester omfatter:
a) vurdering af risikoen for kollision mellem 

rumfartøjer eller mellem rumfartøjer og 
rumaffald og potentiel generering af kollisi-
onsforebyggende varsler i opsendelsesfa-
serne, den tidlige kredsløbsfase, forøgelse 
af kredsløbsbane, kredsløbsoperationer og 
bortskaffelsesfasen i forbindelse med rum-
fartøjers missioner

b) detektering og karakterisering af fragmen-
teringer, desintegreringer eller kollisioner i 
kredsløb

c) risikovurdering af rumobjekters og rumaf-
falds ukontrollerede genindtrængen i jor-
dens atmosfære og generering af beslæg-
tede oplysninger, herunder et skøn over 
tidsrammen og sandsynlig position for et 
eventuelt nedslag

d) udvikling af aktiviteter i forbindelse med 
forberedelse af:
i) afbødning af rumaffald med henblik på 

at reducere generering heraf, og
ii) nedbringelse af rumaffald gennem for-

valtning af det eksisterende rumaffald.
2. SST-tjenester skal være gratis og til enhver tid 

være til rådighed uden afbrydelser samt være 
tilpasset behovene hos SST-brugerne som 
omhandlet i artikel 56.

3. Medlemsstater, der deltager i SST-komponen-
ten, Kommissionen og, hvor det er relevant, 
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SST-kontaktpunktet omhandlet i artikel 58, 
stk. 1, holdes ikke ansvarlige for:
a) skader, der skyldes mangel på eller afbry-

delse af SST-tjenester
b) forsinkelse i leveringen af SST-tjenester
c) unøjagtige oplysninger leveret gennem 

SST-tjenesterne 
d) eventuelle foranstaltninger, der iværksæt-

tes som reaktion på leveringen af SST-tjene-
ster.

Artikel 56

SST-brugere

1. Unionens SST-brugerne omfatter:
a) SST-kernebrugere: medlemsstaterne, EU-

Udenrigstjenesten, Kommissionen, Rådet, 
agenturet samt offentlige og private ejere 
og operatører af rumfartøjer, der er etable-
ret i Unionen

b) SST-brugere, der ikke er kernebrugere: 
andre offentlige og private enheder, der er 
etableret i Unionen.

SST-kernebrugere har adgang til alle de 
i artikel 55, stk. 1, omhandlede SST-tjene-
ster.

SST-brugere, der ikke er kernebrugere, 
kan få adgang til alle de i artikel 55, stk. 1, 
litra b)-d), omhandlede SST-tjenester.

2. Internationale SST-brugere omfatter tred-
jelande, internationale organisationer, der ikke 
har deres hjemsted i Unionen, og private enhe-
der, der ikke er etableret i Unionen. De har 
adgang til SST-tjenester på følgende betingel-
ser:
a) tredjelande og internationale organisatio-

ner, der ikke har deres hjemsted i Unionen, 
kan få adgang til SST-tjenester i henhold til 
artikel 8, stk. 2

b) private enheder, der ikke er etableret i Uni-
onen, kan få adgang til SST-tjenester, der er 
omfattet af en international aftale, som Uni-
onen har indgået i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 2, sammen med det tred-
jeland, hvor de er etableret, og som giver 
dem denne adgang.

3. Uanset denne artikels stk. 2 kræves der ingen 
international aftale, når en SST-tjeneste som 
omhandlet i artikel 55, stk. 1, er offentligt til-
gængelig.

4. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførel-
sesretsakter vedtage nærmere bestemmelser 
vedrørende adgangen til SST-tjenester og rele-
vante procedurer. Disse gennemførelsesrets-

akter vedtages efter undersøgelsesproceduren 
i artikel 107, stk. 3.

Artikel 57

Medlemsstaternes deltagelse i SST-delkompo-
nenten

1. Medlemsstater, der ønsker at deltage i leverin-
gen af SST-tjenester som omhandlet i 
artikel 55, stk. 1, som dækker alle kredsløb, 
indsender til Kommissionen et enkelt fælles 
forslag, der påviser overholdelse af følgende 
kriterier:
a) ejerskab af eller adgang til passende SST-

sensorer, som er til rådighed for SST-del-
komponenten, og menneskelige ressour-
cer til at drive disse eller tilstrækkelige ope-
rationelle kapaciteter til analyse og databe-
handling, som er specielt udformet til SST 
og tilgængelige for SST-delkomponenten

b) en indledende sikkerhedsrisikovurdering 
af alle SST-aktiver er udført og valideret af 
den pågældende medlemsstat

c) en handlingsplan, der tager hensyn til koor-
dineringsplanen vedtaget i henhold til 
artikel 6 i afgørelse nr. 541/2014/EU, med 
henblik på gennemførelse af de aktiviteter, 
der er anført i denne forordnings artikel 54

d) fordeling af de forskellige aktiviteter blandt 
de i henhold til denne forordnings artikel 
58 udpegede ekspertgrupper

e) bestemmelser om den deling af data, som 
er nødvendig for at nå målsætningerne i 
denne forordnings artikel 4.
For så vidt angår kriterierne i første afsnit, 

litra a) og b), skal de medlemsstater, som øn-
sker at deltage i leveringen af SST-tjenester, do-
kumentere, at de overholder disse kriterier se-
parat.

For så vidt angår kriterierne i første afsnit, 
litra c)-e), skal de medlemsstater, som ønsker 
at deltage i leveringen af SST-tjenester, påvise 
overensstemmelse med disse kriterier i fælles-
skab.

2. Kriterierne i denne artikels stk. 1, første afsnit, 
litra a) og b), anses for opfyldt af de medlems-
stater, der deltager i SST-delkomponenten, 
hvis de udpegede nationale enheder er med-
lemmer af det konsortium, der er oprettet i 
henhold til artikel 7, stk. 3, i afgørelse nr. 541/
2014/EU, på datoen for denne forordnings 
ikrafttræden. 

3. Hvis der ikke er indsendt et fælles forslag i 
overensstemmelse med stk. 1, eller hvis Kom-
missionen finder, at det indsendte forslag ikke 



68 Prop. 178 S 2020–2021
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs 

romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet
opfylder kriterierne i stk. 1, kan mindst fem 
medlemsstater indsende et nyt fælles forslag 
til Kommissionen med henblik på at dokumen-
tere, at de i stk. 1 omhandlede kriterier er 
overholdt.

4. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførel-
sesretsakter vedtage de nærmere bestemmel-
ser for de procedurer og elementer, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 1-3. Disse gen-
nemførelsesretsakter vedtages efter undersø-
gelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

Artikel 58

Organisatorisk ramme for medlemsstaternes 
deltagelse i SST-delkomponenten

1. Enhver medlemsstat, som har indsendt et for-
slag, der af Kommissionen er fundet at være i 
overensstemmelse med artikel 57, stk. 1, eller 
som er blevet udvalgt af Kommissionen i hen-
hold til den i artikel 57, stk. 3, nævnte proce-
dure, udpeger en ansvarlig national enhed, 
som er etableret på dens område, til at repræ-
sentere den. Den ansvarlige nationale enhed 
skal være en offentlig myndighed i en med-
lemsstat eller et organ, som har fået overdra-
get udøvelsen af sådan offentlig myndighed.

2. De ansvarlige nationale enheder, der er udpe-
get i henhold til denne artikels stk. 1, indgår 
en aftale om oprettelse af et SST-partnerskab, 
("SST-partnerskabsaftalen") hvori der fastsæt-
tes regler og mekanismer for deres samar-
bejde om gennemførelsen af de aktiviteter, der 
er omhandlet i artikel 54. Partnerskabsaftalen 
skal navnlig indeholde de elementer, der er 
omhandlet i artikel 57, stk. 1, litra c)-e), og 
oprettelse af en risikoforvaltningsstruktur til 
sikring af gennemførelsen af bestemmelserne 
om anvendelse og sikker udveksling af SST-
data og SST-informationer.

3. De ansvarlige nationale enheder udvikler EU-
SST-tjenester af høj kvalitet efter en flerårig 
plan, relevante nøglepræstationsindikatorer og 
brugerkrav på grundlag af ekspertgruppernes 
aktiviteter som omhandlet i denne artikels stk. 
6. Kommissionen kan ved gennemførelsesrets-
akter vedtage den flerårige plan og nøglepræ-
stationsindikatorerne. Disse gennemførelses-
retsakter vedtages efter undersøgelsesproce-
duren i artikel 107, stk. 3.

4. De ansvarlige nationale enheder opbygger et 
net af eksisterende og eventuelle fremtidige 
sensorer, så de kan drives på koordineret og 
optimeret vis, med henblik på at udarbejde og 
føre et ajourført fælles europæisk katalog, 

uden at det dog berører medlemsstaternes 
beføjelser på området national sikkerhed.

5. De medlemsstater, der deltager i SST-delkom-
ponenten, varetager sikkerhedsgodkendelsen 
på grundlag af de generelle sikkerhedskrav, 
der er omhandlet i artikel 34, stk. 2.

6. De medlemsstater, der deltager i SST-delkom-
ponenten, udpeger ekspertgrupper, som skal 
være ansvarlige for specifikke spørgsmål ved-
rørende de forskellige SST-aktiviteter. Eks-
pertgrupperne er permanente og ledes og 
bemandes af de ansvarlige nationale enheder i 
de medlemsstater, som har udpeget dem, og 
kan inddrage eksperter fra alle ansvarlige nati-
onale enheder.

7. De ansvarlige nationale enheder og ekspert-
grupperne sikrer beskyttelsen af SST-data, 
SST-informationer og SST-tjenester.

8. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennem-
førelsesretsakter de nærmere bestemmelser 
vedrørende den organisatoriske ramme for 
medlemsstaternes deltagelse i SST-delkompo-
nenten. Disse bestemmelser skal også omfatte 
en medlemsstats medtagelse i SST-partnerska-
bet på et senere tidspunkt ved at blive part i 
den i denne artikels stk. 2 omhandlede SST-
partnerskabsaftale. Disse gennemførelsesrets-
akter vedtages efter undersøgelsesproceduren 
i artikel 107, stk. 3.

Artikel 59

SST-kontaktpunkt

1. Kommissionen udvælger under hensyntagen 
til henstillingen fra de ansvarlige nationale 
enheder SST-kontaktpunktet på grundlag af 
den bedste ekspertise inden for sikkerheds-
spørgsmål og levering af tjenester. SST-kon-
taktpunktet skal:
a) levere de nødvendige sikre grænseflader 

for at centralisere, lagre og tilgængeliggøre 
SST-informationer for SST-brugerne 
omhandlet i artikel 56 og sikre korrekt 
håndtering og sporbarhed heraf

b) rapportere om SST-tjenesternes præstation 
til SST-partnerskabet omhandlet i artikel 
58, stk. 2, og Kommissionen

c) indsamle den nødvendige feedback til SST-
partnerskabet omhandlet i artikel 58, stk. 2, 
for at sikre den krævede tilpasning af tjene-
sterne i forhold til SST-brugernes forvent-
ninger

d) støtte, fremme og tilskynde til anvendelse 
af tjenesterne.
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2. De ansvarlige nationale enheder indgår de 
nødvendige gennemførelsesaftaler med SST-
kontaktpunktet.

Del II

SWE- og NEO-delkomponenter

Artikel 60

SWE-aktiviteter

1. SWE-delkomponenterne kan støtte følgende 
aktiviteter:
a) vurdering og identificering af behovene hos 

brugerne i de sektorer, der er nævnt i stk. 
2, litra b), med henblik på at fastlægge de 
SWE-tjenester, der skal leveres

b) levering af SWE-tjenester til SWE-tjenester-
nes brugere i overensstemmelse med de 
identificerede brugerbehov og tekniske 
krav.

2. SWE-tjenesterne skal være tilgængelige til 
enhver tid og uden afbrydelse. Kommissionen 
udvælger disse tjenester ved hjælp af gennem-
førelsesretsakter i overensstemmelse med føl-
gende regler:
a) Kommissionen prioriterer de SWE-tjene-

ster, der skal leveres på EU-plan i henhold 
til SWE-brugernes behov, tjenesternes tek-
nologiske parathed og resultatet af en risi-
kovurdering

b) SWE-tjenesterne kan bidrage til civilbe-
skyttelsesaktiviteter og til beskyttelse af en 
lang række sektorer såsom rummet, trans-
port, GNSS-systemer, elnet og kommunika-
tion.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter rådgivningsproceduren i artikel 107, stk. 
2.

3. De offentlige eller private enheder, der skal 
levere SWE-tjenesterne, udvælges ved hjælp 
af en udbudsprocedure.

Artikel 61

NEO-aktiviteter

1. NEO-delkomponenten kan støtte følgende 
aktiviteter:
a) kortlægning af medlemsstaternes kapacitet 

til påvisning og overvågning af jordnære 
objekter

b) fremme af netværkssamarbejde mellem 
medlemsstaternes faciliteter og forsknings-
centre

c) udvikling af den tjeneste, der er omhandlet 
i stk. 2

d) udvikling af en rutinemæssig "hurtig ind-
sats"-funktion, som er i stand til at karakte-
risere nyligt opdagede jordnære objekter

e) oprettelse af et europæisk katalog over 
jordnære objekter.

2. Kommissionen kan inden for sit kompetence-
område under inddragelse af de relevante FN-
organer indføre procedurer til at koordinere 
foranstaltninger truffet af Unionen og de natio-
nale offentlige myndigheder med ansvar for 
civilbeskyttelse, i tilfælde af at et jordnær 
objekt nærmer sig jorden.

Kapitel II

GOVSATCOM

Artikel 62

Anvendelsesområde for GOVSATCOM

I GOVSATCOM-komponenten samles satellit-
kommunikationskapaciteter og -tjenester i en fæl-
les EU-pulje af satellitkommunikationskapaciteter 
og -tjenester med passende sikkerhedskrav. 
Denne komponent omfatter:
a) udvikling, konstruktion og drift af den jordba-

serede infrastruktur, jf. artikel 67, og eventuel 
ruminfrastruktur som omhandlet i artikel 102, 
stk. 2

b) indkøb af den statslige og kommercielle satel-
litkommunikationskapacitet, -tjeneste og -bru-
gerudstyr, som kræves til levering af GOV-
SATCOM-tjenester

c) nødvendige foranstaltninger for at fremme 
interoperabilitet og standardisering af GOV-
SATCOM-brugerudstyr.

Artikel 63

GOVSATCOM-kapaciteter og -tjenester

1. Leveringen af GOVSATCOM-kapaciteter og -
tjenester sikres som fastlagt i tjenesteporteføl-
jen, jf. nærværende artikels stk. 3 og i overens-
stemmelse med de operationelle krav som 
omhandlet i nærværende artikels stk. 2, de 
særlige sikkerhedskrav for GOVSATCOM, jf. 
artikel 34, stk. 2, og inden for rammerne af de 
delings- og prioriteringsbestemmelser, der er 
omhandlet i artikel 66. 

Adgang til GOVSATCOM-kapaciteter og -
tjenester skal være gratis for institutionelle og 
statslige GOVSATCOM-brugere, medmindre 
Kommissionen træffer afgørelse om en prispo-
litik i overensstemmelse med artikel 66, stk. 2.

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennem-
førelsesretsakter de operationelle krav til 
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GOVSATCOM-tjenester i form af tekniske spe-
cifikationer for GOVSATCOM-brugsscena-
rier, der navnlig vedrører krisestyring, over-
vågning og forvaltning af centrale infrastruktu-
rer, herunder diplomatiske kommunikations-
net. Disse operationelle krav skal bygge på en 
detaljeret analyse af GOVSATCOM-brugernes 
krav og tage hensyn til krav, som er baseret på 
eksisterende brugerudstyr og -net. Disse gen-
nemførelsesretsakter vedtages efter undersø-
gelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

3. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennem-
førelsesretsakter porteføljen af GOVSAT-
COM-tjenester i form af en fortegnelse over 
kategorier af satellitkommunikationskapacite-
ter og -tjenester og deres egenskaber, herun-
der geografisk dækning, frekvens, båndvidde, 
brugerudstyr og sikkerhedsfeatures. Tjene-
steporteføljen skal tage hensyn til eksiste-
rende kommercielt tilgængelige tjenester for 
ikke at virke konkurrenceforvridende på det 
indre marked. Disse gennemførelsesretsakter 
ajourføres regelmæssigt, baseres på de opera-
tionelle og sikkerhedsmæssige krav, som er 
omhandlet i denne artikels stk. 1, og skal prio-
ritere tjenester, der leveres til brugere i hen-
hold til deres relevans og kritiske værdi. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

4. GOVSATCOM-brugere har adgang til de 
GOVSATCOM-kapaciteter og -tjenester, der er 
opført i tjenesteporteføljen omhandlet i denne 
artikels stk. 3. Denne adgang stilles til rådig-
hed gennem GOVSATCOM-centre som 
omhandlet i artikel 67, stk. 1.

Artikel 64

Leverandører af satellitkommunikationskapaci-
teter og -tjenester

Satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester 
inden for rammerne af GOVSATCOM kan leveres 
af følgende enheder:
a) GOVSATCOM-deltagere som omhandlet i arti-

kel 68 og
b) juridiske personer, der er behørigt bemyndi-

get til at levere satellitbaserede kapaciteter 
eller tjenester efter proceduren for sikker-
hedsgodkendelse, jf. artikel 37, som skal ske i 
overensstemmelse med de i artikel 34, stk. 2, 
omhandlede generelle sikkerhedskrav for 
GOVSATCOM-komponenten.

Artikel 65

GOVSATCOM-brugere

1. Følgende enheder kan blive GOVSATCOM-
brugere, forudsat at de har fået tildelt opgaver 
vedrørende kontrol og forvaltning af nød- og 
sikkerhedskritiske missioner, operationer og 
infrastrukturer:
a) En EU-myndighed eller en medlemsstats 

myndighed eller et organ, der udøver en 
sådan offentlig myndighed:

b) en fysisk eller juridisk person, der handler 
på vegne af og under kontrol af en enhed 
som omhandlet i litra a).

2. GOVSATCOM-brugere som omhandlet i 
denne artikels stk. 1 skal af en GOVSATCOM-
deltager, jf. artikel 68, være behørigt bemyndi-
get til at anvende GOVSATCOM's kapacitet og 
tjenester og skal opfylde de i artikel 34, stk. 2, 
omhandlede generelle sikkerhedskrav, som er 
defineret for GOVSATCOM.

Artikel 66

Deling og prioritering

1. Puljen af satellitkommunikationskapaciteter, -
tjenester og -brugerudstyr deles og prioriteres 
blandt GOVSATCOM-deltagerne omhandlet i 
artikel 68 på grundlag af en analyse af de sik-
kerheds- og sikringsrelaterede risici for bru-
gerne. En sådan analyse skal tage hensyn til 
eksisterende kommunikationsinfrastruktur og 
tilgængeligheden af eksisterende kapaciteter 
samt til deres geografiske dækning på EU-plan 
og nationalt plan. Ved denne deling og priorite-
ring gives forrang til GOVSATCOM-brugere i 
henhold til deres relevans og kritiske værdi.

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennem-
førelsesretsakter de nærmere bestemmelser 
vedrørende deling og prioritering af kapacite-
ter, tjenester og brugerudstyr, idet der tages 
hensyn til forventet efterspørgsel efter de for-
skellige brugsscenarier, analysen af sikker-
hedsrisici for disse brugsscenarier og, hvor 
det er relevant, omkostningseffektivitet.

Ved at fastlægge en prispolitik i disse regler 
sikrer Kommissionen, at udbuddet af GOV-
SATCOM-kapaciteter og -tjenester ikke forvri-
der markedet, og at der ikke bliver mangel på 
GOVSATCOM-kapaciteter.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, 
stk. 3.

3. Delingen og prioriteringen af satellitkommuni-
kationskapaciteter og -tjenester blandt GOV-
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SATCOM-brugere, som er godkendt af den 
samme GOVSATCOM-deltager, bestemmes 
og gennemføres af nævnte GOVSATCOM-del-
tager.

Artikel 67

Jordbaseret infrastruktur og drift

1. Jordsegmentet skal omfatte den nødvendige 
infrastruktur til levering af tjenester til GOV-
SATCOM-brugerne i overensstemmelse med 
artikel 66, navnlig GOVSATCOM-centre, som 
anskaffes inden for rammerne af denne kom-
ponent med henblik på forbindelsen mellem 
GOVSATCOM-brugerne og leverandørerne af 
satellitkommunikationskapaciteter og -tjene-
ster. Jordsegmentet og driften heraf skal være 
i overensstemmelse med det i artikel 34, stk. 
2, omhandlede generelle sikkerhedskrav, som 
er defineret for GOVSATCOM.

2. Kommissionen fastsætter ved hjælp af gen-
nemførelsesretsakter, hvor den jordbaserede 
infrastruktur skal være beliggende. Disse gen-
nemførelsesretsakter vedtages efter undersø-
gelsesproceduren i artikel 107, stk. 3, og berø-
rer ikke en medlemsstats ret til at beslutte 
ikke at ville være vært for en sådan infrastruk-
tur.

Artikel 68

GOVSATCOM-deltagere og kompetente myndig-
heder

1. Medlemsstaterne, Rådet, Kommissionen og 
EU-Udenrigstjenesten deltager i GOVSAT-
COM, for så vidt som de godkender GOVSAT-
COM-brugere eller leverer satellitkommunika-
tionskapaciteter, jordbaserede segmenter eller 
dele af jordbaserede segmenter.

Hvis Rådet, Kommissionen eller EU-Uden-
rigstjenesten godkender GOVSATCOM-bru-
gere eller leverer satellitkommunikationskapa-
citeter, jordbaserede segmenter eller dele af 
jordbaserede segmenter på en medlemsstats 
område, må en sådan godkendelse eller be-
stemmelse ikke være i strid med bestemmelser 
om neutralitet og alliancefrihed, der er fastsat i 
den pågældende medlemsstats forfatningsret.

2. EU-agenturer kan kun blive GOVSATCOM-
deltagere, i det omfang det er nødvendigt, for 
at de kan udføre deres opgaver, og i overens-
stemmelse med nærmere bestemmelser, som 
er fastlagt i en administrativ aftale indgået mel-
lem det berørte agentur og den EU-institution, 
der forestår tilsynet hermed.

3. Tredjelande og internationale organisationer 
kan blive GOVSATCOM-deltagere i overens-
stemmelse med artikel 7.

4. Hver GOVSATCOM-deltager udpeger én kom-
petent GOVSATCOM-myndighed.

5. En kompetent GOVSATCOM-myndighed sik-
rer, at:
a) anvendelsen af tjenester er i overensstem-

melse med gældende sikkerhedskrav
b) adgangsrettighederne for GOVSATCOM-

brugere fastlægges og forvaltes
c) brugerudstyr og tilhørende elektroniske 

kommunikationsforbindelser og informati-
oner anvendes og forvaltes i overensstem-
melse med gældende sikkerhedskrav

d) der oprettes et centralt kontaktpunkt til, 
hvis det er nødvendigt, at bistå med indbe-
retningen af sikkerhedsmæssige risici og 
trusler, navnlig påvisning af potentielt ska-
delig elektromagnetisk interferens, der 
påvirker tjenester inden for rammerne af 
denne komponent.

Artikel 69

Overvågning af udbud og efterspørgsel i forbin-
delse med GOVSATCOM

Med henblik på at optimere balancen mellem 
udbud af og efterspørgsel på GOVSATCOM-tjene-
ster overvåger Kommissionen løbende udviklin-
gen i udbud, herunder eksisterende GOVSAT-
COM-kapaciteter i kredsløb med henblik på sam-
menlægning og deling, og efterspørgsel for så vidt 
angår GOVSATCOM-kapaciteter og -tjenester, 
under hensyntagen til nye risici og trusler samt ny 
teknologisk udvikling.

Afsnit IX

Den europæiske unions agentur for rumpro-
grammet

Kapitel I

Almindelige bestemmelser om agenturet

Artikel 70

Agenturets retlige status

1. Agenturet er et EU-organ. Det har status som 
juridisk person.

2. Agenturet har i hver medlemsstat den mest 
vidtgående rets- og handleevne, som den 
pågældende stats lovgivning tillægger juridi-
ske personer. Det kan navnlig erhverve og 
afhænde løsøre og fast ejendom og optræde 
som part i retssager.
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3. Agenturet repræsenteres af sin administre-
rende direktør.

Artikel 71

Agenturets hjemsted og lokale kontorer

1. Agenturet har hjemsted i Prag, Tjekkiet.
2. Agenturets personale kan placeres i et af de i 

gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/413 eller 
i (EU) 2017/1406 omhandlede Galileo- eller 
EGNOS-jordbaserede centre med henblik på 
at gennemføre de programaktiviteter, der er 
fastsat i den relevante aftale.

3. Afhængig af programmets behov kan der 
oprettes lokale kontorer i medlemsstaterne i 
overensstemmelse med den i artikel 79, stk. 2, 
omhandlede procedure.

Kapitel II

Agenturets organisation

Artikel 72

Forvaltnings- og ledelsesstruktur

1. Agenturets forvaltnings- og ledelsesstruktur 
består af:
a) bestyrelsen
b) den administrerende direktør
c) Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse.

2. Bestyrelsen, den administrerende direktør og 
Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse samar-
bejder med henblik på agenturets drift og 
koordinering i henhold til procedurerne fast-
sat i agenturets interne regler, såsom bestyrel-
sens forretningsorden, Komitéen for Sikker-
hedsgodkendelses forretningsorden, de finan-
sielle bestemmelser for agenturet, gennemfø-
relsesbestemmelserne til personalevedtægten 
og reglerne om aktindsigt.

Artikel 73

Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af en repræsentant for hver 
medlemsstat og tre repræsentanter for Kom-
missionen, der alle har stemmeret. Bestyrel-
sen omfatter også et medlem, som udpeges af 
Europa-Parlamentet, men uden stemmeret.

2. Formanden eller næstformanden for Komi-
téen for Sikkerhedsgodkendelse, en repræsen-
tant for Rådet, en repræsentant for den højtstå-
ende repræsentant og en repræsentant for 
ESA indbydes til at deltage i bestyrelsesmø-
derne som observatører i forbindelse med 
spørgsmål, som vedrører dem direkte, på de 

betingelser, der er fastsat i bestyrelsens forret-
ningsorden.

3. Hvert medlem af bestyrelsen har en suppleant. 
Suppleanten er medlemmets stedfortræder i 
vedkommendes fravær.

4. Hver medlemsstat udpeger et medlem og en 
suppleant til bestyrelsen under hensyntagen til 
deres viden om agenturets opgaver og rele-
vante ledelsesmæssige, administrative og bud-
getmæssige kompetencer. For at sikre konti-
nuiteten i bestyrelsens aktiviteter tilstræber 
Europa-Parlamentet, Kommissionen og med-
lemsstaterne at begrænse udskiftningen af 
deres repræsentanter i bestyrelsen. Alle parter 
tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af 
mænd og kvinder i bestyrelsen.

5. Bestyrelsesmedlemmernes og deres supple-
anters mandatperiode er fire år og kan for-
nyes.

6. Deltagelse af repræsentanter for tredjelande 
eller internationale organisationer og betingel-
serne for sådan deltagelse fastsættes, hvor det 
er relevant, i forbindelse med de i artikel 98 
omhandlede aftaler og skal være i overens-
stemmelse med bestyrelsens forretningsor-
den. Sådanne repræsentanter har ikke stem-
meret.

Artikel 74

Bestyrelsens formandskab

1. Bestyrelsen vælger blandt sine stemmeberetti-
gede medlemmer en formand og en næstfor-
mand. Næstformanden afløser automatisk for-
manden, når denne er forhindret i at udføre sit 
hverv.

2. Mandatperioden for formanden og næstfor-
manden er to år, og mandatet kan fornyes én 
gang. Hver mandatperioden ophører, hvis den 
pågældende person ikke længere er medlem 
af bestyrelsen.

3. Bestyrelsen har beføjelse til at afsætte forman-
den, næstformanden eller dem begge.

Artikel 75

Bestyrelsens møder

1. Det påhviler bestyrelsens formand at indkalde 
til bestyrelsesmøder.

2. Den administrerende direktør deltager i drøf-
telserne, medmindre formanden bestemmer 
andet. Den administrerende direktør har ikke 
stemmeret.

3. Bestyrelsen afholder regelmæssigt ordinære 
bestyrelsesmøder, dog mindst to gange om 



2020–2021 Prop. 178 S 73
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs 

romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet
året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af 
bestyrelsesformanden eller på anmodning af 
mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlem-
merne.

4. Bestyrelsen kan indbyde enhver, hvis syns-
punkt kan være af interesse, til at deltage i 
dens møder som observatør. Bestyrelsesmed-
lemmerne kan, såfremt forretningsordenen til-
lader det, bistås af rådgivere og eksperter.

5. Når drøftelser vedrører anvendelse af følsom 
national infrastruktur, kan medlemsstaternes 
repræsentanter og Kommissionens repræsen-
tanter deltage i møder og drøftelser i bestyrel-
sen på "need to know"-basis. Kun repræsen-
tanterne for de medlemsstater, der råder over 
sådan infrastruktur, og en repræsentant for 
Kommissionen deltager dog i afstemningen. 
Hvis formanden for bestyrelsen ikke repræ-
senterer en af de medlemsstater, der råder 
over en sådan infrastruktur, skal vedkom-
mende erstattes af repræsentanterne for de 
medlemsstater, der råder over en sådan infra-
struktur. Bestyrelsens forretningsorden skal 
angive de situationer, hvor denne procedure 
kan finde anvendelse.

6. Agenturet varetager sekretariatsopgaverne for 
bestyrelsen.

Artikel 76

Bestyrelsens afstemningsregler

1. Medmindre andet følger af denne forordning, 
træffer bestyrelsen beslutninger med et abso-
lut flertal blandt sine stemmeberettigede med-
lemmer.

Der kræves et flertal på to tredjedele af alle 
stemmeberettigede medlemmer til valg og af-
sættelse af formanden og næstformanden for 
bestyrelsen og til vedtagelse af budgettet og ar-
bejdsprogrammer, godkendelse af de i artikel 
98, stk. 2, omhandlede ordninger, godkendelse 
af agenturets sikkerhedsregler, vedtagelse af 
forretningsordenen, oprettelse af lokale konto-
rer samt til godkendelse af de i artikel 92 om-
handlede værtsaftaler.

2. Medlemmer, der repræsenterer medlemssta-
terne og Kommissionen, har hver én stemme. 
Hvis et stemmeberettiget medlem ikke er til 
stede, har suppleanten stemmeret. Beslutnin-
ger baseret på artikel 77, stk. 2, litra a), bortset 
fra spørgsmål, der er omfattet af afsnit V, kapi-
tel II, eller på artikel 77, stk. 5, kan kun vedta-

ges med tilslutning fra Kommissionens repræ-
sentanter.

3. De nærmere afstemningsregler, navnlig betin-
gelserne for, at et medlem kan handle ved fuld-
magt fra et andet medlem, og eventuelle krav 
om beslutningsdygtighed, hvor dette er rele-
vant, fastlægges i bestyrelsens forretningsor-
den.

Artikel 77

Bestyrelsens opgaver

1. Bestyrelsen sørger for, at agenturet varetager 
de opgaver, det har fået overdraget, på de i 
denne forordning fastsatte betingelser og træf-
fer de nødvendige beslutninger med henblik 
herpå. Dette berører ikke de kompetencer, der 
er tildelt Komitéen for Sikkerhedsgodken-
delse for så vidt angår de aktiviteter, der hen-
hører under afsnit V, kapitel II.

2. Endvidere skal bestyrelsen:
a) senest den 15. november hvert år vedtage 

agenturets arbejdsprogram for det føl-
gende år efter uden ændringer at have inte-
greret den del, der er udarbejdet af Komi-
téen for Sikkerhedsgodkendelse i overens-
stemmelse med artikel 80, litra b), og efter 
at have indhentet udtalelse fra Kommissio-
nen

b) senest den 30. juni i det første år i den fler-
årige finansielle ramme i henhold til artikel 
312 i TEUF vedtage agenturets flerårige 
arbejdsprogram for den periode, der er 
omfattet af denne flerårige finansielle 
ramme, efter uden ændringer at have inte-
greret den del, der er udarbejdet af Komi-
téen for Sikkerhedsgodkendelse i overens-
stemmelse med denne forordnings artikel 
80, litra a), og efter at have indhentet udta-
lelse fra Kommissionen. Europa-Parlamen-
tet høres om det flerårige arbejdsprogram, 
forudsat at formålet med høringen er at 
udveksle synspunkter, og at resultatet er 
ikke bindende for agenturet

c) varetage sine budgetmæssige opgaver i 
henhold til artikel 84, stk. 5, 6, 10 og 11

d) føre tilsyn med driften af Galileosikker-
hedsovervågningscentret, der er omhand-
let i artikel 34, stk. 5, litra b)

e) vedtage retningslinjer for anvendelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
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(EF) nr. 1049/200152 i overensstemmelse 
med nærværende forordnings artikel 94

f) godkende de ordninger, der er omhandlet i 
artikel 98, efter høring af Komitéen for Sik-
kerhedsgodkendelse om de bestemmelser 
i disse ordninger, der vedrører sikkerheds-
godkendelse

g) vedtage de nødvendige tekniske procedu-
rer for udførelsen af sine opgaver

h) vedtage årsrapporten om agenturets aktivi-
teter og fremtidsplaner og senest den 1. juli 
hvert år fremsende den til Europa-Parla-
mentet, Rådet, Kommissionen og Revisi-
onsretten efter uden ændringer at have 
integreret den del, der er udarbejdet af 
Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse i 
overensstemmelse med artikel 80, litra c)

i) sikre en fyldestgørende opfølgning af resul-
taterne og anbefalingerne, der følger af de i 
artikel 102 omhandlede evalueringer og 
revisioner, såvel som af dem, der følger af 
undersøgelser foretaget af OLAF, og alle 
interne eller eksterne revisionsberetnin-
ger, og fremsende alle relevante oplysnin-
ger om resultatet af evalueringsprocedu-
rerne til budgetmyndigheden

j) høres af den administrerende direktør om 
den finansielle partnerskabsrammeaftale, 
der er omhandlet i artikel 31, og om de i 
artikel 27, stk. 3, og artikel 29, stk. 5, 
omhandlede bidragsaftaler, inden disse 
undertegnes

k) vedtage agenturets sikkerhedsregler som 
omhandlet i artikel 96

l) godkende en strategi for bekæmpelse af 
svig på baggrund af et forslag fra den admi-
nistrerende direktør 

m) om nødvendigt og på grundlag af forslag fra 
den administrerende direktør godkende de 
organisatoriske strukturer som omhandlet 
i artikel 77, stk. 1, litra n)

n) udnævne en regnskabsfører, der kan være 
Kommissionens regnskabsfører, som skal 
være:
i) omfattet af vedtægten for tjenestemænd i 

Den Europæiske Union ("personaleved-
tægten") og ansættelsesvilkårene for 
Unionens øvrige ansatte ("ansættelses-
vilkårene"), jf. Rådets forordning (EØF, 
Euratom, EKSF) nr. 259/6853, og

ii) fuldstændig uafhængig i udøvelsen af sit 
hverv

o) vedtage og offentliggøre sin forretningsor-
den.

3. Med hensyn til agenturets personale udøver 
bestyrelsen de beføjelser, der i henhold til per-
sonalevedtægten gælder for ansættelsesmyn-
digheden og i henhold til ansættelsesvilkårene 
gælder for den myndighed, der har kompe-
tence til at indgå ansættelseskontrakter 
("ansættelsesmyndighedens beføjelser").

Efter proceduren i personalevedtægtens ar-
tikel 110 vedtager bestyrelsen en afgørelse i 
henhold til artikel 2, stk. 1, i personalevedtæg-
ten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene om dele-
gering af de relevante ansættelsesmyndigheds-
beføjelser til den administrerende direktør og 
fastsættelse af betingelserne for at suspendere 
denne delegation af beføjelser. Den administre-
rende direktør aflægger rapport til bestyrelsen 
om udøvelsen af disse delegerede beføjelser. 
Den administrerende direktør er bemyndiget 
til at videredelegere disse beføjelser.

I medfør af dette stykkes andet afsnit, og 
når ekstraordinære hensyn kræver dette, kan 
bestyrelsen ved en afgørelse midlertidigt op-
hæve delegeringen af ansættelsesmyndighe-
dens beføjelser til den administrerende direk-
tør og de af denne videredelegerede beføjelser 
og selv udøve disse eller uddelegere dem til 
sine medlemmer eller til en anden medarbej-
der end den administrerende direktør.

Uanset dette stykkes andet afsnit uddelege-
rer bestyrelsen til formanden for Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse de i første afsnit om-
handlede beføjelser vedrørende rekrutterin-
gen, evalueringen og omklassificeringen af det 
personale, der er beskæftiget med de aktivite-
ter, der er omfattet af afsnit V, kapitel II, samt de 
disciplinære foranstaltninger, der træffes over 
for sådant personale.

Bestyrelsen vedtager gennemførelsesbe-
stemmelserne til personalevedtægten og an-
sættelsesvilkårene efter proceduren i artikel 
110 i personalevedtægten. I forbindelse med 
rekruttering, evaluering og omklassificering af 
det personale, der er beskæftiget med aktivite-
terne i nærværende forordnings afsnit V, kapi-
tel II, og de disciplinære foranstaltninger, der 
træffes over for dette, hører bestyrelsen forin-
den Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og 
tager behørigt hensyn til dennes bemærknin-
ger.

52 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/
2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 
31.5.2001, s. 43). 53 EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.
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Bestyrelsen vedtager også en afgørelse om 
fastsættelse af bestemmelser for udstationering 
af nationale eksperter til agenturet. Inden afgø-
relsen vedtages, hører bestyrelsen Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse med hensyn til udstati-
oneringen af nationale eksperter i forbindelse 
med de sikkerhedsgodkendelsesaktiviteter, der 
er omhandlet i afsnit V, kapitel II, og tager behø-
rigt hensyn til dennes bemærkninger.

4. Bestyrelsen udnævner den administrerende 
direktør og kan forlænge eller afslutte dennes 
mandat i henhold til artikel 89.

5. Bestyrelsen udøver disciplinærmyndighed 
over den administrerende direktør for så vidt 
angår dennes embedsførelse, navnlig vedrø-
rende sikkerhedsanliggender, der henhører 
under agenturets kompetence, undtagen i for-
bindelse med aktiviteter, der iværksættes i 
overensstemmelse med afsnit V, kapitel II.

Artikel 78

Den administrerende direktør

1. Ledelsen af agenturet varetages af dets admi-
nistrerende direktør. Den administrerende 
direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

Dette stykke berører ikke Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelses autonomi eller uaf-
hængighed eller selvstændigheden og uafhæn-
gigheden for så vidt angår personalet i det 
agentur, som komitéen fører tilsyn med i over-
ensstemmelse med artikel 82, og det berører 
heller ikke de beføjelser, der er tillagt Komi-
téen for Sikkerhedsgodkendelse og forman-
den for Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse i 
henhold til henholdsvis artikel 38 og 81.

2. Med forbehold af Kommissionens og bestyrel-
sens beføjelser skal den administrerende 
direktør være uafhængig i udførelsen af sit 
hverv og må hverken søge eller modtage 
instruktioner fra nogen regering eller noget 
andet organ.

Artikel 79

Den administrerende direktørs opgaver

1. Den administrerende direktør udfører føl-
gende opgaver:
a) repræsentere agenturet og undertegne den 

i artikel 27, stk. 3, artikel 29, stk. 5, og arti-
kel 31, omhandlede aftale

b) forberede bestyrelsens arbejde og deltage 
uden stemmeret i bestyrelsens arbejde 
med forbehold af artikel 75, stk. 2, andet 
afsnit

c) gennemføre de afgørelser, der træffes af 
bestyrelsen

d) udarbejde agenturets flerårige og årlige 
arbejdsprogrammer og forelægge dem for 
bestyrelsen til godkendelse med undta-
gelse af de dele, der udarbejdes og vedta-
ges af Komitéen for Sikkerhedsgodken-
delse i overensstemmelse med artikel 80, 
litra a) og b)

e) gennemføre de flerårige og årlige arbejds-
programmer med undtagelse af de dele, der 
gennemføres af formanden for Komitéen 
for Sikkerhedsgodkendelse

f) udarbejde en statusrapport om gennemfø-
relsen af det årlige arbejdsprogram og 
eventuelt det flerårige arbejdsprogram til 
hvert bestyrelsesmøde og uden ændringer 
integrere den del, som formanden for 
Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse har 
udarbejdet

g) udarbejde årsrapporten om agenturets akti-
viteter og fremtidsplaner med undtagelse af 
den del, der udarbejdes og godkendes af 
Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse i 
overensstemmelse med artikel 80, litra c), 
vedrørende aktiviteter, der er omfattet af 
afsnit V, og forelægge denne for bestyrel-
sen til godkendelse

h) varetage agenturets daglige administration 
og træffe alle nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at agenturet fungerer i overens-
stemmelse med denne forordning, herun-
der vedtagelse af interne administrative 
instrukser og offentliggørelse af meddelel-
ser

i) udarbejde overslag over agenturets indtæg-
ter og udgifter i overensstemmelse med 
artikel 84 og gennemføre budgettet i over-
ensstemmelse med artikel 85

j) sikre, at agenturet som ansvarlig for driften 
af Galileosikkerhedsovervågningscentret 
er i stand til at efterkomme instrukser i hen-
hold til afgørelse 202x/xxx/FUSP54+ og 
udfylde sin rolle som omhandlet i artikel 6 i 
afgørelse nr. 1104/2011/EU

k) sikre videregivelsen af alle relevante oplys-
ninger, navnlig hvad angår sikkerhed, 
inden for agenturets struktur som omhand-
let i artikel 72, stk. 1

54 +Rådets afgørelse 202x/…/FUSP af … om … (EUT L … af 
…, s. …).
Denne rådsafgørelse vil være et resultat af det højtstående 
repræsentants forslag om at udvide anvendelsesområdet 
for Rådets afgørelse 2014/496/FUSP af 22. juli 2014, der for 
øjeblikket er under forhandling.
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l) i tæt samarbejde med formanden for Komi-
téen for Sikkerhedsgodkendelse med hen-
syn til spørgsmål vedrørende sikkerheds-
godkendelsesaktiviteter, der er omfattet af 
afsnit V, kapitel II, udarbejde agenturets 
organisationsstrukturer og forelægge dem 
for bestyrelsen til godkendelse. Disse 
strukturer skal afspejle de særlige karakte-
ristika, der kendetegner programmets for-
skellige komponenter

m) udøve de i artikel 77, stk. 3, første afsnit, 
omhandlede beføjelser over for agenturets 
personale, i det omfang disse beføjelser er 
tillagt den administrerende direktør i over-
ensstemmelse med artikel 77, stk. 3, andet 
afsnit

n) sørge for, at Komitéen for Sikkerhedsgod-
kendelse, de organer, som er omhandlet i 
artikel 38, stk. 3, og artikel 82, stk. 3, og for-
manden for Komitéen for Sikkerhedsgod-
kendelse råder over sekretariatsbistand og 
alle nødvendige ressourcer, så de kan fun-
gere efter hensigten

o) med undtagelse af den del af handlingspla-
nen, som vedrører de aktiviteter, der er 
omfattet af afsnit V, kapitel II, udarbejde en 
handlingsplan med henblik på at sikre 
opfølgningen af resultaterne og anbefalin-
gerne i de evalueringer, der er omhandlet i 
artikel 102, og forelægge en halvårlig sta-
tusrapport efter uden ændringer at have 
integreret den del, som formanden for 
Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse har 
udarbejdet, for Kommissionen, og den fore-
lægges også for bestyrelsen til orientering

p) træffe følgende foranstaltninger til beskyt-
telse af Unionens finansielle interesser:
i) forebyggende foranstaltninger over for 

svig, bestikkelse og alle andre ulovlige 
aktiviteter og samtidig brug af effektive 
kontrolforanstaltninger

ii) inddrive uberettiget udbetalte beløb og 
i givet fald gennemføre effektive og 
afskrækkende administrative og finan-
sielle sanktioner, der står i rimeligt for-
hold til overtrædelsen

q) udarbejde en strategi for agenturet til 
bekæmpelse af svig, som står i forhold til 
risikoen for svig, under henvisning til en 
cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, 
der skal gennemføres, og tage hensyn til 
resultaterne og anbefalingerne fra de 
undersøgelser, der er foretaget af OLAF, og 
forelægge denne for bestyrelsen med hen-
blik på godkendelse

r) aflægge rapport til Europa-Parlamentet om 
udførelsen af sit hverv, når vedkommende 
anmodes herom; Rådet kan anmode den 
administrerende direktør om at aflægge 
rapport om udførelsen af dennes hverv.

2. Den administrerende direktør beslutter, om 
det er nødvendigt at placere en eller flere med-
arbejdere i en eller flere medlemsstater med 
henblik på at udføre agenturets opgaver på 
effektiv og virkningsfuld vis. Inden den admi-
nistrerende direktør beslutter at oprette et 
lokalt kontor, indhenter vedkommende forud-
gående samtykke fra Kommissionen, bestyrel-
sen og den eller de berørte medlemsstater. I 
beslutningen fastsættes omfanget af de aktivi-
teter, der skal udføres af det lokale kontor, 
således at der undgås unødige omkostninger 
og overlap af agenturets administrative funkti-
oner. Hvor det er muligt, indarbejdes konse-
kvenser i form af personaletildeling og budget 
i udkastet til enhedsprogrammeringsdoku-
ment, der er omhandlet i artikel 84, stk. 6.

Artikel 80

Ledelsesopgaver, der udføres af Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse

Ud over de opgaver, der er omhandlet i artikel 38, 
skal Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse som 
led i ledelsen af agenturet:
a) udarbejde og godkende den del af det flerårige 

arbejdsprogram, der vedrører operationelle 
aktiviteter, der er omfattet af afsnit V. kapitel II, 
og de finansielle og menneskelige ressourcer, 
der er nødvendige for disse aktiviteters gen-
nemførelse, og fremsende denne til bestyrel-
sen i god tid, således at den kan blive integre-
ret i det flerårige arbejdsprogram

b) udarbejde og godkende den del af det årlige 
arbejdsprogram, der vedrører operationelle 
aktiviteter, der er omfattet af afsnit V, kapitel II, 
og de finansielle og menneskelige ressourcer, 
der er nødvendige for disse aktiviteters gen-
nemførelse, og fremsende denne til bestyrel-
sen i god tid, således at den kan blive integre-
ret i det årlige arbejdsprogram

c) udarbejde og godkende den del af årsrappor-
ten, der vedrører agenturets aktiviteter og 
fremtidsperspektiver, der er omfattet af afsnit 
V, kapitel II, og de finansielle og menneskelige 
ressourcer, der er nødvendige for disse aktivi-
teters og fremtidsperspektivers gennemfø-
relse, og fremsende denne til bestyrelsen i god 
tid, således at den kan blive integreret i årsrap-
porten.
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Artikel 81

Formanden for Komitéen for Sikkerhedsgodken-
delse

1. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse vælger 
en formand og en næstformand blandt sine 
medlemmer med et flertal på to tredjedele af 
alle stemmeberettigede medlemmer. Hvis der 
ikke er opnået et flertal på to tredjedele efter 
to møder i Komitéen for Sikkerhedsgodken-
delse, kræves der simpelt flertal.

2. Næstformanden træder automatisk i stedet for 
formanden, hvis formanden er forhindret i at 
udøve sit hverv.

3. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse har 
beføjelse til at afsætte formanden, næstfor-
manden eller dem begge. Den træffer beslut-
ningen om afsættelse med to tredjedeles fler-
tal.

4. Mandatperioden for formanden og næstfor-
manden for Komitéen for Sikkerhedsgodken-
delse er to år og kan fornyes én gang. Forman-
dens og næstformandens mandatperioder 
udløber, når den pågældende person ophører 
med at være medlem af Komitéen for Sikker-
hedsgodkendelse.

Artikel 82

Organisatoriske aspekter af Komitéen for Sikker-
hedsgodkendelse

1. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse skal 
have adgang til alle de nødvendige menneske-
lige og materielle ressourcer med henblik på 
at udføre sine opgaver uafhængigt. Den skal 
have adgang til alle oplysninger, der har betyd-
ning for gennemførelsen af dens arbejdsopga-
ver, og som agenturets andre organer råder 
over, idet dette dog ikke berører principperne 
vedrørende komitéens autonomi og uafhæn-
gighed, jf. artikel 37, litra i).

2. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og de af 
agenturets medarbejdere, der er under dennes 
kontrol, arbejder på en måde, der sikrer dens 
autonomi og uafhængighed i forhold til agen-
turets andre aktiviteter, navnlig de operatio-
nelle aktiviteter, der er forbundet med driften 
af systemerne, i overensstemmelse med mål-
sætningerne for programmets forskellige 
komponenter. En medarbejder i agenturet, der 
er under tilsyn af Komitéen for Sikkerheds-
godkendelse, må ikke på samme tid være afsat 
til andre opgaver i agenturet.

Der fastlægges med henblik herpå en effek-
tiv organisatorisk opdeling i agenturet af perso-

nale involveret i de aktiviteter, der er omfattet 
af afsnit V, kapitel II, og andet personale i agen-
turet. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse 
underretter omgående den administrerende 
direktør, bestyrelsen og Kommissionen om 
eventuelle forhold, der kan hindre dens auto-
nomi eller uafhængighed. Findes der i agentu-
ret ikke en måde at afhjælpe situationen på, un-
dersøger Kommissionen situationen i samråd 
med de relevante parter. På baggrund af resul-
tatet af denne undersøgelse træffer Kommissi-
onen de passende afbødende foranstaltninger, 
som agenturet skal gennemføre, og underret-
ter Europa-Parlamentet og Rådet herom.

3. Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse opretter 
under sin myndighed særlige underorganer, 
som handler i overensstemmelse med dens 
instrukser, til varetagelse af specifikke opga-
ver. Under hensyntagen til den nødvendige 
kontinuitet i arbejdet opretter den navnlig et 
panel til at foretage sikkerhedsanalysevurde-
ringer og -test med henblik på udarbejdelse af 
de risikorapporter, der er relevante for, at 
komitéen kan træffe sine beslutninger. Komi-
téen for Sikkerhedsgodkendelse kan nedsætte 
og nedlægge ekspertgrupper, som kan 
bidrage til arbejdet i dette panel.

Artikel 83

Opgaver, der udføres af formanden for Komitéen 
for Sikkerhedsgodkendelse

1. Formanden for Komitéen for Sikkerhedsgod-
kendelse sikrer, at komitéen udfører sine sik-
kerhedsgodkendelsesaktiviteter uafhængigt, 
og skal udføre følgende opgaver:
a) forvalte sikkerhedsgodkendelsesaktivite-

ter under tilsyn af Komitéen for Sikker-
hedsgodkendelse

b) gennemføre den del af agenturets flerårige 
og årlige arbejdsprogrammer, der er omfat-
tet af afsnit V, kapitel II, under tilsyn af 
Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse

c) samarbejde med den administrerende 
direktør med henblik på at hjælpe denne 
med at udarbejde det i artikel 84, stk. 4, 
omhandlede udkast til stillingsfortegnelse 
samt agenturets organisationsstrukturer

d) udarbejde den del af statusrapporten, der 
vedrører de operationelle aktiviteter, der er 
omfattet af afsnit V, kapitel II, og fremsende 
denne til Komitéen for Sikkerhedsgodken-
delse og den administrerende direktør i 
god tid, således at den kan blive integreret i 
statusrapporten
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e) udarbejde den del af årsrapporten og hand-
lingsplanen, der vedrører de operationelle 
aktiviteter, der er omfattet af afsnit V, kapi-
tel II, og fremsende denne til den admini-
strerende direktør i god tid

f) repræsentere agenturet for så vidt angår de 
aktiviteter og beslutninger, der er omfattet 
af afsnit V, kapitel II

g) udøve de i artikel 77, stk. 3, første afsnit, 
omhandlede beføjelser over for det perso-
nale ved agenturet, der er beskæftiget med 
aktiviteter, der er omfattet af afsnit V. kapi-
tel II, i det omfang disse beføjelser tillægges 
formanden i henhold til 77, stk. 3, fjerde 
afsnit.

2. For aktiviteter, der er omfattet af afsnit V, kapi-
tel II, kan Europa-Parlamentet og Rådet 
anmode formanden for Komitéen for Sikker-
hedsgodkendelse om en udveksling af syns-
punkter over for disse institutioner om agentu-
rets arbejde og fremtidsudsigter, herunder 
med hensyn til det flerårige og det årlige 
arbejdsprogram.

Kapitel III

Finansielle bestemmelser vedrørende agenturet

Artikel 84

Agenturets budget

1. Uden at det berører andre ressourcer og geby-
rer, omfatter agenturets indtægter et EU-
bidrag opført på Den Europæiske Unions 
almindelige budget til sikring af, at der er 
balance mellem indtægter og udgifter. Agentu-
ret kan modtage ad hoc-tilskud fra Unionens 
budget.

2. Agenturets udgifter omfatter bl.a. udgifter til 
personale, administration og infrastruktur 
samt driftsomkostninger og udgifter i forbin-
delse med Komitéen for Sikkerhedsgodken-
delses virksomhed, herunder de i artikel 38, 
stk. 3, og artikel 82, stk. 3, omhandlede orga-
ner, samt kontrakter og aftaler, der indgås af 
agenturet med henblik på udførelse af de 
opgaver, det har fået overdraget.

3. Indtægter og udgifter skal balancere.
4. Den administrerende direktør udarbejder i tæt 

samarbejde med formanden for Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse et udkast til overslag 
over agenturets indtægter og udgifter for det 
følgende regnskabsår i forbindelse med de 
aktiviteter, der er omfattet af afsnit V, kapitel II, 
som klart skelner mellem de elementer i udka-
stet til overslag, som vedrører sikkerhedsgod-

kendelsesaktiviteter, og dem, der vedrører 
agenturets andre aktiviteter. Formanden for 
Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse kan 
udarbejde en forklaring til dette udkast, og 
den administrerende direktør fremsender 
både udkastet til overslag og forklaringen til 
bestyrelsen og til Komitéen for Sikkerheds-
godkendelse sammen med et udkast til stil-
lingsfortegnelse.

5. Bestyrelsen udarbejder hvert år i tæt samar-
bejde med Komitéen for Sikkerhedsgodken-
delse et overslag over agenturets indtægter og 
udgifter for det følgende regnskabsår i forbin-
delse med de aktiviteter, der er omfattet af 
afsnit V, kapitel II, på grundlag af udkastet til 
overslag over indtægter og udgifter.

6. Bestyrelsen fremsender senest den 31. januar 
hvert år et udkast til enhedsprogrammerings-
dokument, herunder et udkast til overslag, et 
udkast til stillingsfortegnelse og et foreløbigt 
årligt arbejdsprogram til Kommissionen og til 
de tredjelande eller internationale organisatio-
ner, med hvilke agenturet har indgået aftaler i 
overensstemmelse med artikel 98.

7. Kommissionen fremsender overslaget over 
indtægter og udgifter til Europa-Parlamentet 
og Rådet ("budgetmyndigheden") sammen 
med forslaget til Den Europæiske Unions 
almindelige budget.

8. På grundlag af udkastet til overslag opfører 
Kommissionen de overslag, som den finder 
nødvendige for stillingsfortegnelsen, og det til-
skud, der skal ydes over det almindelige bud-
get, i forslaget til Den Europæiske Unions 
almindelige budget. Kommissionen forelæg-
ger forslaget til Den Europæiske Unions 
almindelige budget for budgetmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 314 i TEUF.

9. Budgetmyndigheden godkender bevillin-
gerne til bidrag til agenturet og vedtager agen-
turets stillingsfortegnelse.

10. Budgettet vedtages af bestyrelsen. Budgettet 
bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af 
Den Europæiske Unions almindelige budget. 
Budgettet justeres om nødvendigt i overens-
stemmelse hermed.

11. Bestyrelsen meddeler hurtigst muligt budget-
myndigheden alle påtænkte projekter, som får 
betydelige økonomiske følger for finansierin-
gen af budgettet, navnlig projekter vedrørende 
fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af 
ejendomme. Den underretter Kommissionen 
herom.

12. Når en af budgetmyndighedens parter har 
meddelt, at den agter at fremsætte en udta-
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lelse, sender den udtalelsen til bestyrelsen 
inden for en frist på seks uger regnet fra 
underretningen om projektet.

Artikel 85

Gennemførelse af agenturets budget

1. Den administrerende direktør gennemfører 
agenturets budget.

2. Hvert år meddeler den administrerende direk-
tør budgetmyndigheden alle de oplysninger, 
som er nødvendige for udførelsen af deres eva-
lueringsopgaver.

Artikel 86

Regnskabsaflæggelse og decharge for agenturet

Aflæggelsen af agenturets foreløbige og endelige 
regnskab og decharge foregår i overensstem-
melse med bestemmelserne og tidsplanen i 
finansforordningen og rammefinansforordningen 
for de organer, der er omhandlet i finansforord-
ningens artikel 70.

Artikel 87

Finansielle bestemmelser vedrørende agenturet

De for agenturet gældende finansielle bestemmel-
ser vedtages af bestyrelsen efter høring af Kom-
missionen. Nævnte bestemmelser må ikke afvige 
fra rammefinansforordningen for de organer, der 
er omhandlet i finansforordningens artikel 70, 
medmindre en sådan afvigelse er strengt nødven-
digt for agenturets drift, og Kommissionen på for-
hånd har givet sit samtykke.

Kapitel V

Agenturets menneskelige ressourcer

Artikel 88

Agenturets personale

1. Agenturets personale er omfattet af personale-
vedtægten, ansættelsesvilkårene og de gen-
nemførelsesbestemmelser, som Den Europæi-
ske Unions institutioner i fællesskab har vedta-
get med henblik på anvendelse af denne perso-
nalevedtægt og disse ansættelsesvilkår på 
agenturets personale.

2. Agenturets personale består af de medarbej-
dere, som agenturet har ansat for at kunne 
udføre sine opgaver. De skal have den for-
nødne sikkerhedsgodkendelse til klassifikatio-
nen af de informationer, som de håndterer.

3. Agenturets interne regler, såsom bestyrelsens 
forretningsorden, forretningsordenen for 
Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, de 
finansielle bestemmelser for agenturet, gen-
nemførelsesbestemmelserne til personaleved-
tægten og reglerne om aktindsigt, sikrer auto-
nomien og uafhængigheden for det personale, 
der udfører sikkerhedsgodkendelsesaktivite-
ter, over for det personale, der varetager agen-
turets andre aktiviteter, i overensstemmelse 
med artikel 37, litra i).

Artikel 89

Udnævnelse af den administrerende direktør og 
dennes mandatperiode

1. Den administrerende direktør ansættes som 
midlertidigt ansat ved agenturet i overens-
stemmelse med ansættelsesvilkårenes artikel 
2, litra a).

Den administrerende direktør udnævnes af 
bestyrelsen på grundlag af kvalifikationer og 
dokumenterede administrative og ledelses-
mæssige kompetencer samt relevante kvalifi-
kationer og erfaring fra en liste med minimum 
tre kandidater, som Kommissionen opstiller på 
grundlag af en almindelig, åben udvælgelses-
prøve efter offentliggørelse af en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser i Den Europæiske 
Unions Tidende eller andetsteds.

Den kandidat, som bestyrelsen vælger til 
stillingen som administrerende direktør, kan 
opfordres til ved førstkommende lejlighed at af-
give en redegørelse over for Europa-Parlamen-
tet og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.

Ved indgåelsen af kontrakten med den ad-
ministrerende direktør repræsenterer besty-
relsesformanden agenturet.

Bestyrelsen træffer afgørelse om at ud-
nævne den administrerende direktør med et 
flertal på to tredjedele af sine medlemmer.

2. Den administrerende direktørs mandatperi-
ode er fem år. Ved udløbet af denne mandatpe-
riode foretager Kommissionen en evaluering 
af den administrerende direktørs resultater, 
idet den tager agenturets fremtidige opgaver 
og udfordringer i betragtning.

På grundlag af en indstilling fra Kommissi-
onen og under hensyntagen til evalueringen, jf. 
første afsnit, kan bestyrelsen forlænge den ad-
ministrerende direktørs mandatperiode én 
gang med op til fem år.

En beslutning om forlængelse af den admi-
nistrerende direktørs mandatperiode træffes 
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med et flertal på to tredjedele af bestyrelsens 
medlemmer.

En administrerende direktør, hvis mandat-
periode er blevet forlænget, kan ikke derefter 
deltage i en udvælgelsesprocedure til samme 
stilling.

Bestyrelsen underretter Europa-Parlamen-
tet, hvis den har til hensigt at forlænge den ad-
ministrerende direktørs mandatperiode. Inden 
forlængelsen kan den administrerende direk-
tør opfordres til at afgive en redegørelse over 
for Europa-Parlamentets relevante udvalg og 
besvare spørgsmål fra medlemmerne.

3. Bestyrelsen kan efter forslag fra Kommissio-
nen eller fra en tredjedel af sine medlemmer 
afskedige den administrerende direktør ved 
afgørelse vedtaget med et flertal på to tredje-
dele af sine medlemmer.

4. Europa-Parlamentet og Rådet kan anmode den 
administrerende direktør om en udveksling af 
synspunkter over for disse institutioner om 
agenturets arbejde og fremtidsudsigter, her-
under med hensyn til det flerårige og det 
årlige arbejdsprogram. Denne udveksling af 
synspunkter må ikke berøre spørgsmål vedrø-
rende de sikkerhedsgodkendelsesaktiviteter, 
der er omfattet af afsnit V, kapitel II.

Artikel 90

Udstationering af nationale eksperter til 
agenturet

Agenturet kan ansætte nationale eksperter fra 
medlemsstaterne samt i medfør af artikel 98, stk. 
2, nationale eksperter fra deltagende tredjelande 
og internationale organisationer. Disse eksperter 
skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse 
til klassifikationen af de informationer, som de 
håndterer i henhold til artikel 43, stk. 2. Persona-
levedtægten og ansættelsesvilkårene gælder ikke 
for dette personale.

Kapitel VI

Andre bestemmelser

Artikel 91

Privilegier og immuniteter

Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Uni-
ons privilegier og immuniteter, der er knyttet som 
bilag til TEU og til TEUF, finder anvendelse på 
agenturet og dets personale.

Artikel 92

Hjemstedsaftale og værtsaftaler om lokale 
kontorer

1. De nødvendige ordninger vedrørende de loka-
ler og faciliteter, der skal stilles til rådighed for 
agenturet i den værtsmedlemsstat, hvor agen-
turets hjemsted er beliggende, samt de sær-
lige regler i værtsmedlemsstaten, der finder 
anvendelse på agenturets administrerende 
direktør, bestyrelsesmedlemmerne, agentu-
rets personale og deres familiemedlemmer 
fastsættes i en hjemstedsaftale Hjemstedsafta-
len indgås mellem agenturet og den pågæl-
dende medlemsstat, hvor hjemstedet er belig-
gende, efter at bestyrelsen har godkendt den. 

2. Såfremt det er nødvendigt for driften af agen-
turets lokale kontor oprettet i overensstem-
melse med artikel 79, stk. 2, indgås der en 
værtsaftale mellem agenturet og den pågæl-
dende medlemsstat, hvor det lokale kontor er 
beliggende, efter at bestyrelsen har godkendt 
den.

3. Agenturets værtsmedlemsstater sikrer de 
bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fun-
gere smidigt og effektivt, herunder tilbud om 
skoleundervisning på flere sprog med et euro-
pæisk indhold og hensigtsmæssige transport-
forbindelser.

Artikel 93

Agenturets sprogordning

1. Rådets forordning nr. 155 finder anvendelse på 
agenturet.

2. De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i 
forbindelse med agenturets virksomhed, udfø-
res af Oversættelsescentret for Den Europæi-
ske Unions Organer.

Artikel 94

Politik vedrørende adgang til agenturets 
dokumenter

1. Forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anven-
delse på agenturets dokumenter.

2. Bestyrelsen vedtager de praktiske bestemmel-
ser til gennemførelse af forordning (EF) 
nr. 1049/2001.

3. De afgørelser, som agenturet træffer i henhold 
til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, 

55 Rådets forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, 
der gælder for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 
på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385).
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kan i henhold til artikel 228 eller artikel 263 i 
TEUF indklages for Ombudsmanden hen-
holdsvis Den Europæiske Unions Domstol.

Artikel 95

Agenturets foranstaltninger til forebyggelse af 
svig

1. For at fremme bekæmpelsen af svig, korrup-
tion og andre retsstridige handlinger i henhold 
til forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 til-
træder agenturet, senest seks måneder fra den 
dag, det bliver operationelt, den interinstitutio-
nelle aftale af 25. maj 1999 om de interne 
undersøgelser, der foretages af Det Europæi-
ske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)56, 
og vedtager de nødvendige bestemmelser, 
som skal finde anvendelse på agenturets med-
arbejdere, ved anvendelse af den model, der 
findes i bilaget til nævnte aftale.

2. Den Europæiske Revisionsret har beføjelse til 
gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at 
kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahen-
ter og underkontrahenter, der har modtaget 
EU-midler gennem agenturet.

3. OLAF kan efter bestemmelserne og procedu-
rerne i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 
og (EU, Euratom) nr. 883/2013 foretage 
undersøgelser, herunder kontrol og inspek-
tion på stedet, for at fastslå, om der har været 
tale om svig, korruption eller andre ulovlige 
aktiviteter, der berører Unionens finansielle 
interesser, i forbindelse med tilskud eller kon-
trakter, der finansieres af agenturet.

4. Agenturets samarbejdsaftaler med tred-
jelande og med internationale organisationer, 
kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om 
ydelse af tilskud skal indeholde bestemmelser, 
som udtrykkeligt giver Den Europæiske Revi-
sionsret og OLAF beføjelse til at gennemføre 
sådanne revisioner og undersøgelser i over-
ensstemmelse med deres respektive beføjel-
ser. Dette berører ikke stk. 1, 2 og 3.

Artikel 96

Agenturets beskyttelse af EUCI eller følsomme 
ikkeklassificerede informationer

Agenturet vedtager efter forudgående høring af 
Kommissionen sine egne sikkerhedsregler, der 
svarer til Kommissionens sikkerhedsforskrifter til 
beskyttelse af EUCI og følsomme ikkeklassifice-

rede informationer, bl.a. bestemmelser om 
udveksling, behandling og lagring af sådanne 
informationer, jf. afgørelse (EU, Euratom) 2015/
443og 2015/444.

Artikel 97

Agenturets ansvar

1. Agenturets ansvar i kontraktforhold bestem-
mes efter den lovgivning, der finder anven-
delse på den pågældende kontrakt.

2. Den Europæiske Unions Domstol har kompe-
tence til at træffe afgørelse i henhold til en 
voldgiftsbestemmelse i en kontrakt, som agen-
turet har indgået.

3. For så vidt angår ansvar uden for kontraktfor-
hold erstatter agenturet i overensstemmelse 
med de almindelige retsgrundsætninger, der 
er fælles for medlemsstaternes retssystemer, 
samtlige skader, der forvoldes af dets afdelin-
ger eller af dets ansatte under udøvelsen af 
deres hverv.

4. Den Europæiske Unions Domstol har kompe-
tence til at afgøre tvister vedrørende erstat-
ning for de i stk. 3 omhandlede skader.

5. De ansattes personlige ansvar over for agentu-
ret bestemmes efter den personalevedtægt 
eller de ansættelsesvilkår, der gælder for dem.

Artikel 98

Samarbejde med tredjelande og internationale 
organisationer

1. Tredjelande og internationale organisationer, 
som har indgået internationale aftaler med 
Unionen herom, kan deltage i agenturets 
arbejde.

2. I henhold til de relevante bestemmelser i afta-
lerne som omhandlet i denne artikels stk. 1 og 
i artikel 43 udarbejdes der ordninger, hvori det 
navnlig fastsættes, hvilken art og hvilket 
omfang de pågældende tredjelandes delta-
gelse i agenturets arbejde skal have, samt på 
hvilken måde deltagelsen skal ske, herunder 
bestemmelser om deltagelse i initiativer taget 
af agenturet, økonomiske bidrag og personale. 
For så vidt angår personaleanliggender skal 
disse ordninger under alle omstændigheder 
være i overensstemmelse med personaleved-
tægten. Hvor det er relevant, skal de også 
indeholde bestemmelser om udveksling og 
beskyttelse af klassificerede informationer 
med tredjelande og internationale organisatio-
ner. Disse bestemmelser skal forhåndsgod-
kendes af Kommissionen.56 EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.
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3. Bestyrelsen vedtager en strategi for forbindel-
ser med tredjelande og internationale organi-
sationer inden for rammerne af de i stk. 1 
omhandlede internationale aftaler for så vidt 
angår spørgsmål, der hører under agenturets 
kompetenceområde.

4. Ved indgåelse af en passende samarbejdsaftale 
med den administrerende direktør sikrer 
Kommissionen, at agenturet i sine forbindel-
ser med tredjelande og internationale organi-
sationer handler i overensstemmelse med sit 
mandat og den gældende institutionelle 
ramme.

Artikel 99

Interessekonflikter

1. Medlemmer af bestyrelsen og af Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse, den administre-
rende direktør, udstationerede nationale eks-
perter og observatører afgiver en loyalitetser-
klæring og en interesseerklæring, hvori de 
anfører, om de har nogen direkte eller indi-
rekte interesser, der kan anses for at påvirke 
deres uafhængighed. Disse erklæringer skal: 
a) være præcise og fuldstændige 
b) afgives skriftligt ved de pågældende perso-

ners tiltræden 
c) fornyes årligt og 
d) ajourføres, når det er nødvendigt, navnlig 

ved relevante ændringer af de omhandlede 
personers personlige forhold.

2. Medlemmer af bestyrelsen og af Komitéen for 
Sikkerhedsgodkendelse, den administre-
rende direktør, udstationerede nationale eks-
perter, observatører og eksterne eksperter, 
der deltager i ad hoc-arbejdsgrupper, erklærer 
forud for hvert møde, som de deltager i, præ-
cist og fuldstændigt, om de har interesser, som 
kan anses for at berøre deres uafhængighed 
med hensyn til et hvilket som helst punkt på 
dagsordenen. Et medlem, der har nogen 
sådan interesse, undlader at deltage i drøftel-
serne af og afstemningen om sådanne punkter.

3. Bestyrelsen og Komitéen for Sikkerhedsgod-
kendelse fastlægger i deres forretningsorden 
praktiske bestemmelser om den i stk. 1 og 2 
omhandlede regel om erklæring om interesser 
og om forebyggelse og håndtering af interes-
sekonflikter.

Afsnit X

Programmering, overvågning, evaluering og 
kontrol

Artikel 100

Arbejdsprogram

Programmet gennemføres ved hjælp af de 
arbejdsprogrammer, der er omhandlet i finansfor-
ordningens artikel 110, som skal være specifikke 
og helt særskilte arbejdsprogrammer for hver af 
programmets komponenter. Arbejdsprogram-
merne skal fastsætte de foranstaltninger og det til-
hørende budget, som kræves for at opfylde pro-
grammets målsætninger og, hvor det er relevant, 
fastsætte det samlede beløb, der er afsat til blan-
dingsoperationer.

Kommissionen vedtager arbejdsprogrammer 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gen-
nemførelsesretsakter vedtages efter undersøgel-
sesproceduren i artikel 107, stk. 3.

Artikel 101

Overvågning og rapportering

1. Indikatorer til rapportering om programmets 
fremskridt hen imod opnåelsen af de i artikel 4 
fastlagte generelle og specifikke måler fastsat i 
bilaget.

2. For at sikre en effektiv vurdering af program-
mets fremskridt hen imod opnåelsen af dets 
mål tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i overensstem-
melse med artikel 105 for om nødvendigt at 
ændre bilaget for så vidt angår indikatorerne 
og for at supplere denne forordning med 
bestemmelser om oprettelse af en overvåg-
nings- og evalueringsramme.

3. Hvis det er påkrævet i særligt hastende til-
fælde, anvendes proceduren i artikel 106 på 
delegerede retsakter vedtaget i henhold til 
nærværende artikel.

4. Præstationsrapporteringssystemet skal sikre, 
at data til overvågning af programmets gen-
nemførelse og resultater indsamles effektivt, 
virkningsfuldt og rettidigt. 

Til dette formål pålægges modtagere af EU-
finansiering og, hvor det er hensigtsmæssigt, 
medlemsstaterne forholdsmæssige rapporte-
ringskrav.

5. Med henblik på stk. 1 er modtagere af EU-
finansiering forpligtet til at fremlægge rele-
vante oplysninger. De oplysninger, der er nød-
vendige med henblik på verifikation af præsta-
tion, indsamles effektivt og rettidigt.
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Artikel 102

Evaluering

1. Kommissionen foretager evalueringer af pro-
grammet så betids, at resultaterne kan indgå i 
beslutningsprocessen.

2. Senest den 30. juni 2024 og derefter hvert 
fjerde år evaluerer Kommissionen gennemfø-
relsen af programmet.

Evalueringen skal omfatte alle program-
mets komponenter og foranstaltninger. Den 
skal vurdere: 
a) udførelsen af de tjenester, der er leveret 

under programmet
b) udviklingen i behovene hos brugerne af 

programmet og 
c) udviklingen i den tilgængelige kapacitet 

med hensyn til deling og sammenlægning, 
når den evaluerer gennemførelsen af SSA 
og GOVSATCOM, eller af data og tjenester, 
som tilbydes af konkurrenter, når den eva-
luerer gennemførelsen af Galileo, Coper-
nicus og EGNOS. 
For hver komponent i programmet skal 

evalueringen på grundlag af en cost-benefit-
analyse også vurdere virkningen af udviklin-
gerne omhandlet i første afsnit, litra c), herun-
der behovet for ændring af prisfastsættelsespo-
litikken eller for yderligere rum- eller jordbase-
ret infrastruktur.

Om nødvendigt ledsages evalueringen af et 
passende forslag.

4. Kommissionen meddeler Europa-Parlamen-
tet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget resulta-
terne af evalueringerne og sine bemærkninger 
hertil.

5. De enheder, der deltager i gennemførelsen af 
denne forordning, meddeler Kommissionen 
de data og informationer, der er nødvendige 
for evalueringen omhandlet i stk. 1.

6. Senest den 30. juni 2024, og herefter hvert 
fjerde år, vurderer Kommissionen agenturets 
præstation i forhold til dets målsætninger, 
mandat og opgaver i overensstemmelse med 
Kommissionens retningslinjer. Evalueringen 
skal baseres på en cost-benefit-analyse. Der 
skal ved evalueringen navnlig ses på et eventu-
elt behov for at ændre agenturets mandat og 
de finansielle konsekvenser af en sådan 
ændring. Der ses også på agenturets politik 
vedrørende interessekonflikter og Komitéen 
for Sikkerhedsgodkendelses uafhængighed 
og autonomi. Kommissionen kan desuden eva-
luere agenturets præstation med henblik på at 

vurdere muligheden for at overdrage yderli-
gere opgaver til det i overensstemmelse med 
artikel 29, stk. 3. Om nødvendigt ledsages eva-
lueringen af et passende forslag.

Hvis Kommissionen finder, at der ikke læn-
gere er grund til, agenturet fortsætter sine ak-
tiviteter i betragtning af dets målsætninger, 
mandat og opgaver, kan den foreslå, at denne 
forordning ændres i overensstemmelse her-
med.

Kommissionen forelægger Europa-Parla-
mentet, Rådet, agenturets bestyrelse og Komi-
téen for Sikkerhedsgodkendelse en rapport 
om evalueringen af agenturet og sine konklusi-
oner. Resultaterne af evalueringen offentliggø-
res.

Artikel 103

Revision

Revision af anvendelsen af EU-bidrag. ved  perso-
ner eller enheder, herunder anden revision end 
den, som er blevet pålagt af EU's institutioner 
eller organer, udgør grundlaget for den gene-
relle sikkerhed, jf. finansforordningens artikel 
127.

Artikel 104

Beskyttelse af personoplysninger og privatlivets 
fred

1. Enhver behandling af personoplysninger 
inden for rammerne af udførelsen af de opga-
ver og aktiviteter, der er omfattet af nærvæ-
rende forordning, herunder af agenturet, skal 
foregå i overensstemmelse med den relevante 
lovgivning om beskyttelse af personoplysnin-
ger, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67957 og forordning 
(EU) nr. 2018/172558. 

2. Bestyrelsen fastlægger foranstaltninger med 
henblik på agenturets anvendelse af forord-
ning (EU) 2018/1725, herunder foranstaltnin-

57 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 
af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbin-
delse med behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyt-
telse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

58 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/
1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unio-
nens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af for-
ordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF 
(EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
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ger vedrørende udpegelse af en databeskyttel-
sesansvarlig for agenturet. Disse foranstaltnin-
ger fastsættes efter høring af Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Afsnit XI

Delegation af beføjelser og gennemførelses-
foranstaltninger

Artikel 105

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter 
tillægges Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, 
jf. artikel 53 og 101, tillægges Kommissionen 
indtil den 31. december 2028.

3. Den i artikel 53 og 101 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse 
om tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et senere 
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berø-
rer ikke gyldigheden af delegerede retsakter, 
der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt 
hører Kommissionen eksperter, som er udpe-
get af hver enkelt medlemsstat, i overensstem-
melse med principperne i den interinstitutio-
nelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgiv-
ning.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret 
retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamen-
tet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til arti-
kel 53 og 101 træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsi-
gelse inden for en frist på to måneder fra med-
delelsen af den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parla-
mentet og Rådet inden udløbet af denne frist 
begge har underrettet Kommissionen om, at 
de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen for-
længes med to måneder på Europa-Parlamen-
tets eller Rådets initiativ.

Artikel 106

Hasteprocedure

1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold til 
denne artikel træder i kraft straks og finder 

anvendelse, så længe der ikke er gjort indsi-
gelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til 
Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret 
retsakt anføres begrundelsen for anvendelse 
af hasteproceduren.

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter pro-
ceduren i artikel 105, stk. 6, gøre indsigelse 
mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kom-
missionen ophæve retsakten straks efter 
Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse 
af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Artikel 107

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af programudvalget. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i for-
ordning (EU) nr. 182/2011.

Programudvalget mødes i specifikke for-
skellige konfigurationer som følger:
a) Galileo og EGNOS
b) Copernicus
c) SSA
d) GOVSATCOM
e) Sikkerhedskonfiguration: alle de sikker-

hedsmæssige aspekter af programmet, 
uden at dette berører Komitéen for Sikker-
hedsgodkendelses rolle. Repræsentanter 
for ESA og agenturet kan indbydes til at del-
tage som observatører. EU-Udenrigstjene-
sten indbydes ligeledes til at bistå59.

f) Horisontal konfiguration: Strategisk over-
sigt over programmets gennemførelse, 
sammenhæng mellem programmets for-
skellige komponenter, tværgående foran-
staltninger og budgetomfordeling som 
omhandlet i artikel 11.

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 
4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 
5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

4. Afgiver programudvalget ikke nogen udtalelse 
om udkastet til gennemførelsesretsakt som 
omhandlet i denne forordnings artikel 34, stk. 

59 En erklæring fra Rådet og Kommissionen om gennemførel-
sen af artikel 107 med hensyn til programmets sikkerhed-
saspekter bør føjes til forordningen og kunne udarbejdes 
som følger: "Rådet og Kommissionen understreger, at på 
grund af følsomheden i programmets sikkerhedsaspekter 
og i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, og artikel 6, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. 182/2011, er det især vigtigt, at 
formanden for programudvalget, der mødes i sikkerheds-
konfigurationen, gør alt for at finde løsninger, der har størst 
mulig støtte inden for komitéen eller appelkomitéen, når 
man overvejer vedtagelsen af udkast til gennemførelses-
retsakter vedrørende programmets sikkerhedsaspekter. "
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2, vedtager Kommissionen ikke udkastet til 
gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, 
tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 
finder anvendelse.

5. I overensstemmelse med internationale afta-
ler, der er indgået af Unionen, kan repræsen-
tanter for tredjelande eller internationale orga-
nisationer indbydes som observatører på pro-
gramudvalgets møder på de betingelser, der er 
fastsat i dets forretningsorden, under hensyn-
tagen til Unionens sikkerhed.

6. Programudvalget opretter i overensstemmelse 
med sin forretningsorden "brugerforummet" 
som en arbejdsgruppe, der skal rådgive pro-
gramudvalget om aspekter vedrørende bru-
gerbehov, udvikling af tjenesterne og bruger-
spredning. Brugerforummet skal tilsigte at 
sikre en kontinuerlig og effektiv inddragelse af 
brugere og mødes i specifikke konfigurationer 
for hver komponent i programmet.

Afsnit XII

Overgangsbestemmelser og afsluttende 
bestemmelser

Artikel 108

Information, kommunikation og offentlig 
omtale

1. Modtagere af EU-finansiering skal anerkende 
denne finansierings oprindelse og sikre synlig-
hed af EU-finansieringen, navnlig når de pro-
moverer tiltagene og deres resultater ved at 
give sammenhængende, effektive og forholds-
mæssige målrettede oplysninger til forskellige 
modtagergrupper, herunder medierne og 
offentligheden.

2. Kommissionen gennemfører informations- og 
kommunikationstiltag vedrørende program-
met og vedrørende de opnåede resultater. De 
finansielle midler, der er tildelt programmet, 
skal også bidrage til formidling af Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som disse prio-
riteter vedrører målene omhandlet i artikel 4.

3. Agenturet kan selv tage initiativ til kommuni-
kationsaktiviteter inden for sit kompetenceom-
råde. Tildelingen af ressourcer til kommunika-
tionsaktiviteter må ikke skade den effektive 
udførelse af de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 29. Sådanne kommunikationsaktiviteter 
skal udføres i overensstemmelse med de rele-
vante kommunikations- og formidlingsplaner, 
som bestyrelsen har vedtaget.

Artikel 109

Ophævelse

1. Forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/
2013 og (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 
541/2014/EU ophæves med virkning fra den 
1. januar 2021.

2. Henvisninger til de ophævede retsakter gæl-
der som henvisninger til denne forordning.

Artikel 110

Overgangsbestemmelser og kontinuitet i tjenes-
terne efter 2027

1. Denne forordning påvirker ikke videreførel-
sen eller eventuelle ændringer af foranstaltnin-
ger iværksat i henhold til forordning (EU) nr. 
912/2010, (EU) nr. 1285/2013 og (EU) nr. 
377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU, som 
fortsat finder anvendelse på de pågældende 
foranstaltninger, indtil de afsluttes. Navnlig 
skal det konsortium, der er nedsat i henhold til 
artikel 7, stk. 3, i afgørelse nr. 541/2014/EU, 
levere SST-tjenester indtil tre måneder efter, at 
de ansvarlige nationale enheder har underteg-
net SST-partnerskabsaftalen omhandlet i nær-
værende forordnings artikel 58

2. Finansieringsrammen for programmet kan 
også dække de tekniske og administrative 
bistandsudgifter, der er nødvendige for at 
sikre overgangen mellem programmet og de 
foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til 
forordning (EU) nr. 1285/2013 og (EU) nr. 
377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU.

3. Om nødvendigt kan der opføres bevillinger 
på Unionens budget ud over 2027 til dækning 
af de udgifter, som er nødvendige for at 
opfylde de i artikel 4 omhandlede målsætnin-
ger, til forvaltning af foranstaltninger, som 
ikke er afsluttet senest ved programmets 
afslutning, samt udgifter til dækning af kriti-
ske operationelle aktiviteter og levering af tje-
nesteydelser, herunder gennem den finan-
sielle partnerskabsrammeaftale og bidragsaf-
taler.

Artikel 111

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen for 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.
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Den finder anvendelse fra den 1. januar 2021.
Denne forordning er bindende i alle enkelthe-

der og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …, den …

Bilag

Nøgleindikatorer

Nøgleindikatorer skal strukturere overvågningen 
af programmets præstation i forhold til de målsæt-
ninger, der er omhandlet i artikel 4, med henblik 
på at minimere de administrative byrder og 
omkostninger.
1. Med dette for øje og med henblik på den årlige 

rapportering vil der blive indsamlet data for så 
vidt angår følgende sæt af nøgleindikatorer, for 
hvilke der i de aftaler, der indgås med de 
bemyndigede enheder, skal fastsættes gen-
nemførelsesdetaljer, såsom parametre, tal og 
tilknyttede nominelle værdier og tærskelvær-
dier, herunder kvantitative og kvalitative til-
fælde, i henhold til de gældende missionskrav 
og de forventet præstation:

Specifik målsætning som omhandlet i 
artikel 4, stk. 2, litra a)

Indikator 1: Nøjagtighed af navigations- og 
tidsbestemmelsestjenester leveret af Galileo 
og EGNOS separat

Indikator 2: Tilgængelighed og kontinuitet 
af tjenester leveret af Galileo og EGNOS sepa-
rat

Indikator 3: Den geografiske dækning af 
EGNOS-tjenester og antallet af offentliggjorte 
EGNOS-procedurer (både APV-I og LPV-200)

Indikator 4: EU-brugertilfredshed med 
hensyn til Galileo- og EGNOS-tjenester

Indikator 5: Andel af Galileo- og EGNOS-
kompatible modtagere på markedet for GNSS/
SBAS-modtagere (globalt satellitnavigationssy-
stem/satellitbaserede forstærkningssystemer) 
på verdensplan og i EU

Specifik målsætning som omhandlet i 
artikel 4, stk. 2, litra b)

Indikator 1: Antal EU-brugere af Coper-
nicustjenester, Copernicusdata og data- og in-
formationsadgangstjenester (DIAS), der, hvor 
det er muligt, indeholder oplysninger såsom 

brugertype, geografisk fordeling og aktivitets-
sektor

Indikator 1a: Hvor det er relevant, antallet 
af aktiveringer af Copernicustjenester, der er 
ansøgt om eller leveret

Indikator 1b: EU-brugertilfredshed med 
hensyn til Copernicustjenester og DIAS

Indikator 1c: Pålidelighed, tilgængelighed 
og kontinuitet af Copernicustjenesterne og 
Copernicusdatastrømmen

Indikator 2: Antal nye informationsproduk-
ter i hver Copernicustjenestes portefølje

Indikator 3: Mængden af data genereret af 
Copernicussentineller

Specifik målsætning som omhandlet i 
artikel 4, stk. 2, litra c)

Indikator 1: Antal brugere af SSA-kompo-
nenter, der, hvor det er muligt, indeholder op-
lysninger såsom brugertype, geografisk forde-
ling og aktivitetssektor

Indikator 2: Tjenesternes tilgængelighed
Specifik målsætning som omhandlet i 

artikel 4, stk. 2, litra d)
Indikator 1: Antal GOVSATCOM-brugere, 

der, hvor det er muligt, indeholder oplysninger 
såsom brugertype, geografisk fordeling og ak-
tivitetssektor

Indikator 2: Tjenesternes tilgængelighed
Specifik målsætning som omhandlet i 

artikel 4, stk. 2, litra e)
Indikator 1: Antal opsendelser i forbindelse 

med programmet (inklusive antal pr. type affy-
ringsrampe)

Specifik målsætning som omhandlet i 
artikel 4, stk. 2, litra f)

Indikator 1: Antal og placering af rumcen-
tre i Unionen

Indikator 2: Andel af SMV'er, der er etable-
ret i Unionen, som en andel af den samlede 
værdi af de kontrakter, der vedrører program-
met

2. Den i artikel 102 omhandlede evaluering skal 
tage hensyn til yderligere elementer som:
a) konkurrenters præstationer på områderne 

navigation og jordobservation
b) brugerspredning af Galileo- og EGNOS-tje-

nester
c) EGNOS-tjenesternes integritet
d) Copernicuskernebrugeres anvendelse af 

Copernicustjenester
e) antal EU- eller medlemsstatspolitikker, der 

udnytter eller drager fordel af Copernicus
f) analyse af SST-delkomponentens autonomi 

og Unionens grad af uafhængighed på dette 
område

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

[…] […]
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g) den aktuelle situation for så vidt angår net-
værkssamarbejde vedrørende NEO-aktivi-
teter

h) vurdering af GOVSATCOM-kapaciteter for 
så vidt angår de i artikel 69 og 102 omhand-
lede brugerbehov

i) brugertilfredshed for så vidt angår SSA-tje-
nester og GOVSATCOM-tjenester

j) andel af Ariane- og Vegaopsendelser på det 
samlede marked baseret på offentligt til-
gængelige data

k) udvikling i aftagerleddet målt, når oplysnin-
gerne foreligger, i antallet af nye virksom-

heder, der anvender Unionens rumdata, 
informationer og tjenester, antal skabte 
arbejdspladser samt omsætning pr. med-
lemsstat ved hjælp af Kommissionens 
(Eurostats) undersøgelser, når de forelig-
ger

l) udvikling af Unionens rumsektor i leveran-
dørleddet målt, når oplysningerne forelig-
ger, i antallet af skabte arbejdspladser og 
omsætning pr. medlemsstat samt den euro-
pæiske rumindustris globale markedsandel 
ved hjælp af Kommissionens (Eurostats) 
undersøgelser, når de foreligger.
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