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Az európai műholdas rádiónavigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának 
folytatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Remek

Módosítás: 23
(9) preambulumbekezdés

(9) A Galileo-program meghatározási és 
fejlesztési szakaszait – amelyek a program 
kutatásra szánt részeit képezik – jelentős 
részben a transzeurópai hálózatok közösségi 
költségvetése finanszírozta. A magánszektor 
valós kötelezettségvállalása hiányában a
kiépítési szakaszt teljes egészében az 
Európai Közösségnek kell finanszíroznia. A
rendszer üzemeltetésére adott esetben – a 
magánszektor bevonásával –
szolgáltatásnyújtási koncessziós szerződések 
vagy szolgáltatásokra kiírt közbeszerzések 
alapján is sor kerülhet.

(9) A Galileo-program meghatározási és 
fejlesztési szakaszait – amelyek a program 
kutatásra szánt részeit képezik – jelentős 
részben a transzeurópai hálózatok közösségi 
költségvetése finanszírozta. A kiépítési 
szakaszt a jelenlegi szándék szerint teljes 
egészében az Európai Közösség
finanszírozza. Egy későbbi szakaszban a
rendszer 2013 utáni üzemeltetésére adott 
esetben – a magánszektor bevonásával –
szolgáltatásnyújtási koncessziós szerződések 
vagy szolgáltatásokra kiírt közbeszerzések 
alapján is sor kerülhet.

Or. xm
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Indokolás

Az árnyékelőadó úgy véli, hogy a javasolt változtatások közelebbről és pontosabban tükrözik 
a tényleges helyzetet.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 24
(12) preambulumbekezdés

(12) Az európai műholdas rádiónavigációs 
programokat üzemeltető struktúrák 
létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 
1321/2004/EK tanácsi rendelet létrehozta 
az Európai GNSS Ellenőrző Hatóságot (a 
továbbiakban: Ellenőrző Hatóság).

törölve

Or. de

Indokolás

Az Ellenőrző Hatóság szerepe az 1321/2004/EK rendelet 2. cikkében megállapítottak szerint 
elsősorban az volt, hogy engedélyező hatóságként járjon el azon magánvállalkozások 
tekintetében, amelyekre eredetileg a Galileo-programok elvégzését bízták volna. A 
konzorcium kudarcát és a rendeletre irányuló módosított javaslat benyújtását követően ez a 
feladat érvényét vesztette, és a hatóságot ezért meg kell szüntetni. A fennmaradó feladatokat a 
Bizottság és az ESA is el tudja végezni.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein

Módosítás: 25
(14) preambulumbekezdés

(14) A Galileo- és az EGNOS-rendszer 
beruházási és üzemeltetési költségeit a 2007-
től 2013-ig terjedő időszakra jelenleg folyó 
áron 3,4 milliárd euróra becsülik. A jelenlegi 
pénzügyi programozásban (2007-2013) már 
előirányoztak egy 1 005 millió eurós
összeget a Galileo-program kiépítési és 
üzemeltetési szakaszának megvalósításáról 
szóló bizottsági jogalkotási javaslat címén. 
A javaslat a fenti összeghez egy 2 100 millió 
eurós kiegészítő összeg hozzáadását 

(14) A Galileo- és az EGNOS-rendszer 
beruházási és üzemeltetési költségeit a 2007-
től 2013-ig terjedő időszakra jelenleg folyó 
áron 3,4 milliárd euróra becsülik. A jelenlegi 
pénzügyi programozásban (2007-2013) már 
előirányoztak egy 1 005 millió eurós 
összeget a Galileo-program kiépítési és 
üzemeltetési szakaszának megvalósításáról 
szóló bizottsági jogalkotási javaslat címén. 
A javaslat a fenti összeghez egy 2 400 millió 
eurós kiegészítő összeg hozzáadását 
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irányozza elő. A fenti összeg 
hozzárendelésére a jelenlegi pénzügyi keret 
(2007-2013) felülvizsgálatával kerülhet sor. 
A pénzeszközök a 2. és az 5. költségvetési 
fejezet 2007. és 2008. években fel nem 
használt részeiből származnak. 
Következésképpen, a módosított javaslat 
3 105 millió euróban határozza meg azt az 
összeget, amelyet a közösségi 
költségvetésben a 2007-2013-as időszakra az 
európai GNSS-programok céljára elő kell 
irányozni. Az európai GNSS-programok 
céljára a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogram alapján rendelkezésre álló 300 
millió eurós összeg szintén hozzájárul a 
kiadások finanszírozásához.

irányozza elő. A fenti összeg 
hozzárendelésére a jelenlegi pénzügyi keret 
(2007-2013) felülvizsgálatával került sor. A 
pénzeszközök 1 600 millió euró összegig a 
2. költségvetési fejezet 2007. évben fel nem 
használt részeiből, 200 millió euró összegig 
a rugalmassági eszközből, és újabb 200 
millió euró összegig az 1A. költségvetési 
fejezet átcsoportosított pénzeszközeiből
származnak. Következésképpen, a 
módosított javaslat 3 405 millió euróban 
határozza meg azt az összeget, amelyet a 
közösségi költségvetésben a 2007-2013-as 
időszakra az európai GNSS-programok 
céljára elő kell irányozni, beleértve az
európai GNSS-programok céljára a hetedik 
kutatási és fejlesztési keretprogram alapján 
rendelkezésre álló 400 millió eurós összeget.

Or. en

Indokolás

A szöveg naprakésszé tétele a pénzügyi keret felülvizsgálatával kapcsolatban elért 
megállapodás figyelembevételével.

Módosítás, előterjesztette: Barsi-Pataky Etelka

Módosítás: 26
(14a) preambulumbekezdés (új)

(14a) Az említett közösségi pénzeszközök 
elosztása során alapvető fontosságúak a 
hatékony beszerzési eljárások és 
szerződéskötési tárgyalások, amelyek 
biztosítják a legjobb ár-érték arányt és a 
programokra javasolt ütemezés betartását. 
Ezekről a Bizottság gondoskodik.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Módosítás: 27
(14a) preambulumbekezdés (új)

(14a) Az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendelet 18. cikkével összhangban a 
tagállamok, harmadik országok és 
nemzetközi szervezetek megfelelő 
megállapodások alapján pénzügyi 
formában vagy természetben 
hozzájárulhatnak az európai műholdas 
rádiónavigációs programokhoz.

Or. es

Indokolás

A költségvetési rendeletben leírt finanszírozásnak kell alapul szolgálnia az országok vagy 
nemzetközi szervezetek Galileo-projektben való részvételére vonatkozó pénzügyi kérdések 
szabályozásához; ezek természetben vagy pénzeszközök formájában nyújthatnak hozzájárulást 
(amint a korábbi szakaszokban a harmadik országok tekintetében történt). A részvételi 
lehetőséget továbbra is biztosítani kell nemcsak az országok, hanem a nemzetközi szervezetek 
számára is, ám az ilyen jellegű együttműködéseknek megfelelő megállapodások aláírásával 
kell keretet adni.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein

Módosítás: 28
(16) preambulumbekezdés

(16) Ezenkívül szükséges, hogy a Galileo- és 
az EGNOS-rendszer üzemeltetéséből 
származó bevételek az Európai Közösséget 
illessék, ezzel biztosítva korábban eszközölt
beruházásai ellentételezését. A 
magánszektorral a rendszerek üzemeltetése 
tárgyában esetlegesen megkötött 
szerződések a bevételek vonatkozásában 
előírhatnak egy elosztási mechanizmust.

(16) Ezenkívül szükséges, hogy a Galileo- és 
az EGNOS-rendszer üzemeltetéséből 
származó bevételek az Európai Közösséget 
illessék – amennyiben a két rendszer 
beruházási költségeit teljes mértékben 
közpénzekből fedezik –, ezzel biztosítva 
beruházásai ellentételezését. A 
magánszektorral a rendszerek üzemeltetése 
tárgyában esetlegesen megkötött 
szerződések a bevételek vonatkozásában 
előírhatnak egy elosztási mechanizmust. A 
Galileo-rendszer keretében végzett 
szolgáltatásnyújtásból származó bevételeket 
illetően lehetővé kell tenni bevételek 



AM\702557HU.doc 5/34 PE400.389v01-00

Külső fordítás

HU

megosztását szolgáló vagy ársapka-
mechanizmus előírását a magánszektorral 
kötött bármely szerződésben, annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 
tisztességes árakon jussanak kiváló 
minőségű szolgáltatásokhoz és/vagy új 
közszolgáltatások kialakítása céljából.

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy a köz- és magánszektor partnersége sikertelennek bizonyult, mert a 
magánszektor számára nehézséget okozott a kockázatok vállalása, és a Galileo már teljes 
mértékben közfinanszírozást fog kapni, legalább is indokolt azt várni, hogy a nyilvánosság 
tisztességes árakon jusson kiváló minőségű szolgáltatásokhoz. Ezért és a piaci elemzéstől 
függően különböző szabályozási mechanizmusokat lehet előirányozni ennek eléréséhez.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 29
(17) preambulumbekezdés

(17) A Galileo- és az EGNOS-program 
megfelelő közirányítása egyrészt feltételezi 
az Európai Közösség, az Ellenőrző Hatóság
és az Európai Űrügynökség közötti szigorú 
hatáskör-megosztást, másrészt hogy a 
Bizottság által képviselt Európai Közösség 
gondoskodik a programok végrehajtásáról. 
A Bizottságnak létre kell hoznia a megfelelő 
eszközöket, és rendelkeznie kell a szükséges 
forrásokkal, különösen a segítségnyújtás 
tekintetében.

(17) A Galileo- és az EGNOS-program 
megfelelő közirányítása egyrészt feltételezi 
az Európai Közösség és az Európai 
Űrügynökség közötti szigorú hatáskör-
megosztást, másrészt hogy a Bizottság által 
képviselt Európai Közösség gondoskodik a 
programok végrehajtásáról. A Bizottságnak 
létre kell hoznia a megfelelő eszközöket, és 
rendelkeznie kell a szükséges forrásokkal, 
különösen a segítségnyújtás tekintetében.

Or. de

Indokolás

Az Ellenőrző Hatóság szerepe az 1321/2004/EK rendelet 2. cikkében megállapítottak szerint 
elsősorban az volt, hogy engedélyező hatóságként járjon el azon magánvállalkozások 
tekintetében, amelyekre eredetileg a Galileo-programok elvégzését bízták volna. A 
konzorcium kudarcát és a rendeletre irányuló módosított javaslat benyújtását követően ez a 
feladat érvényét vesztette, és a hatóságot ezért meg kell szüntetni. A fennmaradó feladatokat a 
Bizottság és az ESA is el tudja végezni.
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Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 30
(18) preambulumbekezdés

(18) Az Ellenőrző Hatóságnak a maga 
részéről az a fő feladata, hogy a programok 
végrehajtásához kapcsolódó összes 
kérdésben a Bizottság segítségére legyen. 
Másik feladata azon pénzeszközök kezelése, 
amelyeket a programok címén a részére 
kifejezetten elkülönítettek és amelyeket a 
Bizottság rábízott a 2006. december 13-i 
1995/2006/EK, Euratom tanácsi rendelettel 
módosított, az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 
25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 54. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően.

törölve

Or. de

Indokolás

Az Ellenőrző Hatóság szerepe az 1321/2004/EK rendelet 2. cikkében megállapítottak szerint 
elsősorban az volt, hogy engedélyező hatóságként járjon el azon magánvállalkozások 
tekintetében, amelyekre eredetileg a Galileo-programok elvégzését bízták volna. A 
konzorcium kudarcát és a rendeletre irányuló módosított javaslat benyújtását követően ez a 
feladat érvényét vesztette, és a hatóságot ezért meg kell szüntetni. A fennmaradó feladatokat a 
Bizottság és az ESA is el tudja végezni.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 31
(19) preambulumbekezdés

(19) Az Európai Űrügynökségnek, amely 
műszaki kérdésekben rendelkezik 
szakértelemmel, a programok 
végrehajtásának műszaki vonatkozásait 
lefedő többéves megállapodást kell kötnie az 
Európai Közösséggel. Annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy az Európai Közösségek 

(19) Az Európai Űrügynökségnek, amely 
műszaki kérdésekben rendelkezik 
szakértelemmel, a programokkal 
kapcsolatban többéves megállapodást kell 
kötnie az Európai Közösséggel. Annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy az Európai 
Közösségek képviseletében eljáró Bizottság 
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képviseletében eljáró Bizottság teljes 
mértékig gyakorolhassa ellenőrzési 
hatáskörét, a fenti megállapodásnak 
tartalmaznia kell különösen az Európai 
Űrügynökségre bízott pénzeszközök 
kezelésének általános feltételeit, valamint 
elő kell írnia, hogy a megállapodás 
alkalmazásában megkötött szerződések 
összhangban legyenek a közbeszerzésekre 
alkalmazandó közösségi szabályokkal. E 
tekintetben megfelelően figyelembe kell 
venni a közösségi vívmányokat, a már 
elvégzett beruházásokat, valamint adott 
esetben a hatályos megállapodásokat is.

teljes mértékig gyakorolhassa ellenőrzési 
hatáskörét, a fenti megállapodásnak 
tartalmaznia kell különösen az Európai 
Űrügynökségre bízott pénzeszközök 
kezelésének általános feltételeit, valamint 
elő kell írnia, hogy a megállapodás 
alkalmazásában megkötött szerződések 
összhangban legyenek a közbeszerzésekre 
alkalmazandó közösségi szabályokkal. E 
tekintetben megfelelően figyelembe kell 
venni a közösségi vívmányokat, az ipari 
szakismereteket és a már elvégzett 
beruházásokat, valamint adott esetben a 
hatályos megállapodásokat is.

Or. fr

Indokolás

A szöveg a műszaki vonatkozásokra szorítkozó többéves megállapodás megkötését említi, 
amely tartalmazza a pénzeszközök kezelésének általános feltételeit.

Össze kell kötni az ESA 13. cikkben található szerepének leírásával, amelynek tartalmaznia 
kell az ESA kötelezettségeit, különösen a termelékenység, a döntéshozatal, a jelentés és az 
iparág igazgatása szempontjából.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 32
(19a) preambulumbekezdés (új)

(19a) Mivel a programokat az Európai 
Közösség fogja finanszírozni, a programok 
keretében sorra kerülő közbeszerzéseknek 
meg kellene felelniük a közbeszerzésekre 
alkalmazandó közösségi szabályozásnak, és 
elsősorban a költségek ellenőrzésére és a 
kockázatok enyhítésére, továbbá a 
hatékonyság növelésére és a függőségek 
csökkentésére kellene irányulniuk. 
Kívánatos volna a programba bevezetni a 
versenyelvűséget, ezért amikor csak 
lehetséges, minden közbeszerzést a kettős 
beszerzés és a szabályos versenyeztetés 
elvének alapján kell lebonyolítani, 
amennyiben ez nem növeli a költségeket, és 
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nem okoz időbeli késedelmet abból eredően, 
hogy újabb beszállítók terveit és termelési 
módszereit kell az igényekhez igazítani. 
Ugyanakkor a szűk keresztmetszetet 
képviselő beszállítók és az egyedüli 
forrásból való beszerzések alkalmazását 
minimálisra kell csökkenteni. A következő 
pályáztatási szakaszban figyelembe kellene 
venni a Galileo-program, valamint az 
EGNOS-program meghatározási és 
fejlesztési szakaszai során az ESA és az EU 
által hozott döntéseket, illetve elvégzett 
beruházásokat.

Or. en

Indokolás

A zavar elkerülése érdekében fontos egyértelművé tenni, hogy az EGNOS és a Galileo korábbi 
eredményeiből kizárólag azokat veszik kellően figyelembe, amelyek a Közösségtől és/vagy az 
Európai Űrügynökségtől megfelelő finanszírozást kaptak. Más kezdeményezések (azaz 
amelyeket nem a fenti két intézmény finanszírozza) nagyobb összetettséget, nagyobb 
kockázatot és pluszköltséget jelentenének a programra nézve, továbbá a Tanács által előírt 
verseny elfogadhatatlan torzulását okoznák.

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Remek

Módosítás: 33
(19a) preambulumbekezdés (új)

(19a) A Galileo teljes műveleti kapacitását 
célzó összes munkacsomagnak nyitva kell 
állnia a lehető legmagasabb szintű verseny 
előtt, az EU beszerzési elveivel 
összhangban; az űrprogramokba történő 
beruházás biztosítása érdekében az EU 
beszerzéseit szélesebb körben meg kell 
nyitni az új piaci szereplők és a KKV-k
előtt, a technológiai kiválóság és a 
költséghatékonyság egyidejű biztosításával.

Or. xm
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Indokolás

Hangsúlyt kell helyezni a közbeszerzési szerződések odaítélésének átláthatóságára, a 
nyitottságra, valamint arra, hogy nemcsak a jól ismert nagyobb piaci szereplők kapnak 
támogatást, hanem a kis- és középvállalkozások és az új piaci szereplők is.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 34
(19a) preambulumbekezdés (új)

(19a) Külön figyelmet kell fordítani annak 
elérésére, hogy a Galileo-projekt különböző 
szakaszaiban az összes tagállam részvétele 
kiegyensúlyozott legyen. Szintén fontos, 
hogy az összes tagállam érdekelt feleinek, 
különösen a kis- és középvállalkozásoknak 
lehetőségük legyen a Galileo-beszerzésből 
származó technológiai szakismeretek 
alapján végzett fejlesztésre és innovációra.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a Galileo-projekt méretét és társadalmi jelentőségét, a Galileo közbeszerzési 
elveinek az ipari ellátási lánc egészében segíteniük kell a nyílt hozzáférést és a tisztességes 
versenyt; a projekt hátralevő szakaszainak mindegyike során az összes tagállamban, minden 
szinten lehetőséget kell biztosítaniuk a magánszektor szereplőinek kiegyensúlyozott 
részvételére. A KKV-k számára különösen megfelelő lehetőséget kell biztosítani a Galileo-
beszerzés révén végzett fejlesztésre és innovációra.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 35
(20) preambulumbekezdés

(20) E rendelet végrehajtása során indokolt, 
hogy a Bizottságot egy „Európai GNSS-
Programok Bizottsága” elnevezésű bizottság 
segítse. A megfelelő közirányítás érdekében, 
amelynek keretében biztosítani kell a 
programok irányításának egységességét, a 
gyorsabb döntéshozatalt és az 

(20) E rendelet végrehajtása során indokolt, 
hogy a Bizottságot egy „Európai GNSS-
Programok Bizottsága” elnevezésű bizottság 
segítse. A megfelelő közirányítás érdekében, 
amelynek keretében biztosítani kell a 
programok irányításának egységességét, a 
gyorsabb döntéshozatalt és az 
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információkhoz való egyenrangú 
hozzáférést, az Ellenőrző Hatóság 
igazgatási tanácsa képviselőinek részt kell 
venniük az Európai GNSS-Programok 
Bizottságának munkájában.

információkhoz való egyenrangú 
hozzáférést, az Európai Parlament 
megfigyelőinek részt kell venniük az 
Európai GNSS-Programok Bizottságának 
munkájában.

Or. de

Indokolás

Figyelembe véve a programok jelentőségét és pénzügyi vonatkozásait, arra van szükség, hogy 
az Európai Parlament képviselői ellenőrizhessék az Európai GNSS-Programok Bizottságának 
munkáját. Ez biztosítani fogja a jobb információáramlást és a nagyobb átláthatóságot a 
nyilvánosság felé. Ezenfelül az Ellenőrző Hatóság szerepét a programok végrehajtására 
jelenleg javasolt szabályok fényében felül kell vizsgálni.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 36
(21a) preambulumbekezdés (új)

(21a) Az EGNOS és Galileo programok 
keretében létrehozott vagy kifejlesztett 
tárgyi eszközök és immateriális javak 
összességének az Európai Közösség 
tulajdonát kellene képeznie. A program 
során mindenkor abban a helyzetben kell 
lennie, hogy bármely beszállítóval vagy 
szolgáltatóval szerződést bontson. Ezért 
nem támaszkodhat olyan meghatározott 
helyszínre, amely fölött nincsen hatásköre, 
sem pedig olyan beszállítóra, amelytől nem 
kapott kötelezettségvállalást arra nézve, 
hogy az eszközöket nem fogják más 
helyszínre áthelyezni. Ezért a Bizottság az 
Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti 
a meglévő közösségi jogszabályok megfelelő 
módosításáról szóló javaslatát. Amíg a 
Galileo program áll és működik, illetve a 
jelenlegi beruházók igényeinek teljesítése 
érdekében kívánatos, hogy az EGNOS 
irányítását és hasznosítását különválasszák 
a Galileótól, amíg a két rendszer egyesítése 
nem lehetséges. Az Európai Bizottság 
számára a program céljaira eszközök 
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és/vagy szolgáltatások nyújtására irányuló 
nemzeti és más, nem közösségi 
kezdeményezéseket mérlegelni fogják, 
feltéve, hogy az említett eszközöket teljes 
egészében, mindennemű költség nélkül a 
Bizottságra ruházzák, amennyiben ez a 
Bizottság részéről nem teremt hosszú távú 
kötelezettségvállalásokat, és a program 
európai dimenzióját semmilyen módon nem 
torzítja.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak mindenkor meg kell őriznie tárgyalási hatáskörét, és olyan helyszínekre és 
eszközökre kell támaszkodnia, amelyek teljes mértékben a hatásköre alatt állnak, vagy 
legalább is azokra nem vonatkoznak kizárólagos jogok, amelyek szükség esetén lehetővé 
teszik az esetleges, kis költséggel járó átruházást.

Tény, hogy az EGNOS-t hamarosan tanúsítani fogják. Már most Európa-szerte tartósan
kiváló minőségű jeleket ad. A hatékonyság érdekében, valamint azért, hogy a Galileo számára 
jobban előkészítsék a terepet, fontos, hogy a két program vonatkozásait különválasszák, és az 
EGNOS a Galileo előrehaladásától függetlenül működhessen.

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Remek

Módosítás: 37
1. cikk, (3) bekezdés

A Galileo-program keretében megvalósuló 
rendszer egy önálló GNSS infrastruktúra, 
amely műholdak konstellációját és földi 
jeladó-állomásokat foglal magában.

A Galileo-program keretében megvalósuló 
rendszer egy önálló GNSS infrastruktúra, 
amely műholdak konstellációját és földi 
jeladó-állomások globális hálózatát foglalja
magában.

Or. cs

Indokolás

Az árnyékelőadó úgy véli, hogy a javasolt megfogalmazás pontosabban szemlélteti a javasolt 
rendszer jövőbeli működésének módját és infrastruktúrájának jellegét.
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Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 38
1. cikk, (3a) bekezdés (új)

Az EGNOS és GALILEO rendszerek 
keretében létrehozott vagy kifejlesztett 
tárgyi eszközök és immateriális javak 
összességének az Európai Közösség 
tulajdonát kellene képeznie.

Or. it

Indokolás

Az EGNOS és a GALILEO rendszerek az európai műholdas rádiónavigációs rendszer (GNSS) 
pillérei, és az Európai Közösség kizárólagos hatáskörében fognak működni. Ezért alapvetően 
fontos, hogy mindkét rendszer a Közösség tulajdonát képezze.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 39
4. cikk, (4) bekezdés

4. Az Európai Közösség által megkötött 
megállapodások vagy egyezmények 
tartalmazzák harmadik államoknak a 
program kiegészítő finanszírozásában való 
esetleges részvétele feltételeit és végrehajtási 
szabályait.

4. A program kiegészítő finanszírozásában
harmadik országok is részt vehetnek. Az 
Európai Közösség által az ilyen harmadik 
országokkal az EK-Szerződés 300. cikkének 
(3) bekezdésével összhangban megkötött 
megállapodások vagy egyezmények 
tartalmazzák ezek részvételének, valamint a 
program keretében fennálló jogaiknak és 
hosszú távú kötelezettségeiknek a feltételeit 
és végrehajtási szabályait.

Or. en

Indokolás

A harmadik országok korábbi részvételének irányítása elégtelennek bizonyult, azaz nem tettek 
semmilyen kötelezettségvállalást. Ezért fontos egyértelművé tenni, hogy harmadik országok 
kizárólag bizonyos feltételek mellett csatlakozhatnak a Galileóhoz.
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Módosítás: 40
4. cikk, (4) bekezdés

4. Az Európai Közösség által megkötött 
megállapodások vagy egyezmények 
tartalmazzák harmadik államoknak a 
program kiegészítő finanszírozásában való 
esetleges részvétele feltételeit és végrehajtási 
szabályait.

4. A tagállamok kiegészítő finanszírozást 
nyújthatnak a programhoz. Harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
szintén biztosíthatnak kiegészítő 
finanszírozást a programhoz. Az Európai 
Közösség által megkötött megállapodások 
vagy egyezmények tartalmazzák harmadik 
államoknak a program kiegészítő 
finanszírozásában való esetleges részvétele 
feltételeit és végrehajtási szabályait.

Or. es

Indokolás

A Galileót globális rendszernek tervezték. A tagállamok kiegészítő finanszírozást nyújthatnak 
a programhoz, amelyhez a globális siker biztosítása érdekében harmadik országok és 
nemzetközi szervezetek bevonására is szükség van. Az ilyen jellegű részvételt szabályozó 
megállapodásokban vagy egyezményekben – a Szerződéssel összhangban – szerepelniük kell 
az említett részvételt világosan meghatározó feltételeknek és szabályoknak.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 41
5. cikk

Az EGNOS-rendszer üzemeltetése 
legfőképpen az infrastruktúra irányítását, a 
rendszer karbantartását, folyamatos 
tökéletesítését és megújítását, a programhoz 
kapcsolódó hitelesítési és szabványosítási 
műveleteket és a rendszer kereskedelmi 
forgalmazását öleli fel.

Az EGNOS-rendszer üzemeltetése 
legfőképpen az infrastruktúra irányítását, a 
rendszer karbantartását, folyamatos 
tökéletesítését és megújítását, a programhoz 
kapcsolódó hitelesítési és szabványosítási 
műveleteket és a rendszer jeleinek 
kereskedelmi forgalmazását öleli fel.

A rendszer tulajdonjogának a Bizottságra 
történő átruházása a jelenlegi 
tulajdonosokkal kötött megállapodás 
aláírásakor történik meg, elismeri ez
utóbbiak által jóváhagyott beruházásokat, 
és meghatározandó időtartamig biztosítja a 
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jelenleg tapasztalható magas 
teljesítményszintek, valamint a jelenleg 
folyamatban levő ipari szerződések 
folytonosságát.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság feladata, hogy teljesítse az EGNOS jelenlegi befektetőinek elvárásait, és biztosítsa 
a program folytonosságát, teljes mértékben kihasználva az EGNOS szerződései és a tapasztalt 
ipari szereplők előnyeit.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 42
6. cikk

1. Az Európai Közösség gondoskodik az 
EGNOS üzemeltetésének finanszírozásáról, 
a magánszektor esetleges részvételének 
sérelme nélkül.

1. Az Európai Közösség gondoskodik az 
EGNOS üzemeltetésének finanszírozásáról, 
a magánszektor esetleges részvételének 
sérelme nélkül.

2. Az Európai Közösség tanúsítja a 
rendszert és a felhasználóknak nyújtott 
kritikus szolgáltatásait.
3. Az Európai Közösség támogatja a 
népszerűsítő intézkedéseket és az EGNOS 
kiegészítőinek értékesítését, hogy kibővítse 
az EGNOS által lefedett területet és 
exportszármazékait, annak érdekében, hogy 
előkészítse a Galileo megérkezését a világ e 
részeibe.
4. Az Európai Közösség felelős a 
forgalmazási feladatokért és a működés 
előtti tevékenységek kialakításáért a 
későbbi Galileo-szerződések elindítása 
céljából.

2. Az EGNOS üzemeltetését a kezdeti 
időszakban lehetőleg a magánszektor részére 
szolgáltatásokra kiírt közbeszerzések révén 
kell biztosítani. A későbbiekben esetlegesen 
a Galileo üzemeltetési szakaszának részévé 
válhat.

5. Az EGNOS üzemeltetését a kezdeti 
időszakban lehetőleg a magánszektor részére 
szolgáltatásokra kiírt közbeszerzések révén 
kell biztosítani. A későbbiekben esetlegesen 
a Galileo üzemeltetési szakaszának részévé 
válhat.



AM\702557HU.doc 15/34 PE400.389v01-00

Külső fordítás

HU

Or. fr

Indokolás

Az EGNOS és a Galileo rendszerek tanúsításáért kizárólag a Közösség felelős. A várt 
szolgáltatások jellegét figyelembe véve a jellegüknél fogva nyilvános szolgáltatások 
elindításáért és az exporttámogató intézkedésekért is felelős lesz.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 43
6a. cikk (új)

6a. cikk
Az eszközök tulajdonjoga

Az Európai Közösség törekszik arra, hogy a 
programok keretében létrehozott vagy 
kifejlesztett tárgyi eszközök és immateriális 
javak összességének tulajdonosa legyen, és 
ennek megfelelően tárgyalásokat kezd az 
aktuális érdekelt felekkel (pl. EGNOS).

Or. en

Indokolás

A Bizottság nem járhat el tulajdonosként, amíg az ehhez szükséges jogokat meg nem szerezte. 
Az EGNOS például ma részben az európai légi közlekedési irányító hatóságok tulajdona.

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Remek

Módosítás: 44
6a. cikk (új)

6a. cikk
Tulajdonjog

A GALILEO fejlesztési és kiépítési 
szakaszában létrehozott vagy kifejlesztett 
tárgyi eszközeinek és immateriális javainak
összessége az Európai Közösség tulajdonát 
képezi.
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Or. xm

Indokolás

Az a tény, hogy az Európai Közösség fog a fejlesztési és kiépítési szakaszban létrejött és 
előállított tárgyi eszközök és immateriális javak összességének tulajdonosává válni, logikus 
következménye az eredetileg javasolt finanszírozási módszer megváltoztatásának, amelynek 
eredményeként az EK teljes felelősséget vállalt és a magánszektort kizárták.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 45
7. cikk, c) pont

c) a rendszerek üzemeltetéséhez, illetve az 
üzemeltetést megelőző vagy előkészítő 
intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek.

c) az EGNOS és Galileo rendszerek 
üzemeltetéséhez, illetve az üzemeltetést 
megelőző vagy előkészítő intézkedésekhez 
kapcsolódó tevékenységek.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 46
8. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Az (1) bekezdésben említett összeg 
feltételét a hatékony beszerzési eljárások, a 
szerződés tekintetében legkedvezőbb ár-
érték arányt eredményező tárgyalások, a 
teljesítmény megvalósítása, a program 
zökkenőmentes folytonossága, a 
kockázatkezelés és az ütemezés betartása 
képezi.

Or. en

Indokolás

Fontos megemlíteni, hogy a Galileót lépcsőzetesen fogják kiépíteni és leszállítani. A rendszer 
az EGNOS-hoz és más összetett rendszerekhez hasonlóan több szoftverkibocsátás és kiigazítás 
elvégzése után lesz működőképes, amíg a teljes teljesítményt el nem érik és a tanúsítás be nem 
fejeződik. A zökkenőmentes folytonosság említése az üggyel foglalkozó tanácsi állásfoglalásra 
hivatkozik, amely azt kívánja megelőzni, hogy elvesszenek az épp most újraindított, Föld körül 
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pályán végzett jóváhagyási (IOV) szakasz korábbi eredményei.

Módosítás, előterjesztette: Barsi-Pataky Etelka

Módosítás: 47
8. cikk, (4) bekezdés

4. Az e cikk első bekezdésében említett 
összeg nem tartalmazza azokat az előre nem 
látható pénzügyi kötelezettségeket, 
amelyeket az Európai Közösségnek adott 
esetben teljesítenie kell, különös tekintettel 
azokra, amelyek a rendszerek köztulajdoni 
jellegéből fakadnak. Ha a Bizottság ilyen 
helyzettel szembesül, az Európai Parlament 
és a Tanács elé terjeszti a megfelelő 
javaslatokat.

4. Az e cikk első bekezdésében említett 
összeg nem tartalmazza azokat az előre nem 
látható pénzügyi kötelezettségeket, 
amelyeket az Európai Közösségnek adott 
esetben teljesítenie kell, különös tekintettel 
azokra, amelyek a rendszerek köztulajdoni 
jellegéből fakadnak. A Bizottság ezért 2010-
ben félidős értékelésével együtt javaslatot 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé, annak érdekében, hogy lehetővé tegye a 
költségvetési hatóság számára, hogy – a 
2014-ben kezdődő pénzügyi programozási 
időszakra és a program végéig tartó 
időszakra – határozzon az üzemeltetési 
szakaszhoz szükséges közfinanszírozásról 
és kötelezettségvállalásokról, beleértve az 
esetleges kötelezettségeket is, amelyek a 
rendszer köztulajdoni jellegéhez kapcsolódó 
felelősségéből erednek.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 48
8. cikk, (4) bekezdés

4. Az e cikk első bekezdésében említett 
összeg nem tartalmazza azokat az előre nem 
látható pénzügyi kötelezettségeket, 
amelyeket az Európai Közösségnek adott 
esetben teljesítenie kell, különös tekintettel 
azokra, amelyek a rendszerek köztulajdoni 
jellegéből fakadnak. Ha a Bizottság ilyen 
helyzettel szembesül, az Európai Parlament 
és a Tanács elé terjeszti a megfelelő 

4. Az e cikk első bekezdésében említett 
összeg nem tartalmazza azokat az előre nem 
látható pénzügyi kötelezettségeket, 
amelyeket az Európai Közösségnek adott 
esetben teljesítenie kell, különös tekintettel 
azokra, amelyek a rendszerek köztulajdoni 
jellegéből és a piacok támogatásából 
fakadnak. A Bizottság ezért 2010-ben 
félidős értékelésével együtt javaslatot 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
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javaslatokat. elé, annak érdekében, hogy lehetővé tegye a 
költségvetési hatóság számára, hogy a 
2014-ben kezdődő pénzügyi programozási 
időszakra nézve határozzon a szükséges 
finanszírozásról, beleértve az esetleges 
kötelezettségeket is, amelyeket az Európai 
Közösség a köztulajdoni jelleg és a 
piactámogatás kapcsán esetleg viselni 
köteles.

Or. en

Indokolás

Ahogy a jelentés a műszaki vonatkozásokat megemlíti, meg kell említeni a Galileóhoz 
kapcsolódó jogi, pénzügyi és piaci szempontokat is.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein

Módosítás: 49
9. cikk

Üzemeltetésből származó bevételek Bevételek
A rendszerek üzemeltetéséből származó 
bevételek az Európai Közösséget illetik. E 
bevételeket a közösségi költségvetésnek 
juttatják, és az európai GNSS-programok 
céljára különítik el. Amennyiben az 
elkülönített bevételek összege a vártnál 
lényegesen jelentősebbnek bizonyul, az 
elkülönítés elvét felül kell vizsgálni.

A rendszerek üzemeltetéséből származó 
bevételek az Európai Közösséget illetik. E 
bevételeket a közösségi költségvetésnek 
juttatják, és az európai GNSS-programok 
céljára különíthetik el, figyelemmel a 
Tanács és az Európai Parlament 
jóváhagyására is.

A magánszektorral adott esetben megkötött 
szerződés vagy szerződések szabályozhatnak 
egy elosztási mechanizmust a fenti bevételek 
vonatkozásában.

A magánszektorral adott esetben megkötött 
szerződés vagy szerződések szabályozhatnak 
egy elosztási mechanizmust a fenti bevételek 
vonatkozásában.

A Galileo-rendszer keretében végzett 
szolgáltatásnyújtásból származó bevételeket 
illetően lehetővé kell tenni bevételek 
megosztását szolgáló vagy ársapka-
mechanizmus előírását a magánszektorral 
kötött bármely szerződésben, annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 
tisztességes árakon jussanak kiváló 
minőségű szolgáltatásokhoz és/vagy az I. 
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mellékletben leírtak szerint új 
közszolgáltatások kialakítása céljából.

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy a köz- és magánszektor partnersége sikertelennek bizonyult, mert a 
magánszektor számára nehézséget okozott a kockázatok vállalása, és a Galileo már teljes 
mértékben közfinanszírozást fog kapni, legalább is indokolt azt várni, hogy a nyilvánosság 
tisztességes árakon jusson kiváló minőségű szolgáltatásokhoz. Ezért és a piaci elemzéstől 
függően különböző szabályozási mechanizmusokat lehet előirányozni ennek eléréséhez.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 50
10. cikk, (1) bekezdés

A programok közirányítása a Bizottság által 
képviselt Európai Közösség, az Európai 
GNSS Ellenőrző Hatóság (a továbbiakban: 
Ellenőrző Hatóság) és az Európai 
Űrügynökség közötti szigorú hatáskör-
megosztáson alapszik.

A programok közirányítása a Bizottság által 
képviselt Európai Közösség és az Európai 
Űrügynökség közötti szigorú hatáskör-
megosztáson alapszik.

Or. de

Indokolás

Az Ellenőrző Hatóság szerepe az 1321/2004/EK rendelet 2. cikkében megállapítottak szerint 
elsősorban az volt, hogy engedélyező hatóságként járjon el azon magánvállalkozások 
tekintetében, amelyekre eredetileg a Galileo-programok elvégzését bízták volna. A 
konzorcium kudarcát és a rendeletre irányuló módosított javaslat benyújtását követően ez a 
feladat érvényét vesztette, és a hatóságot ezért meg kell szüntetni. A fennmaradó feladatokat a 
Bizottság és az ESA is el tudja végezni.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 51
10. cikk, (2) bekezdés

Az Európai Közösség, amelynek 
képviseletében a Bizottság jár el, az 
1321/2004/EK rendelet sérelme nélkül 

Az Európai Közösség, amelynek 
képviseletében a Bizottság jár el, az 
1321/2004/EK rendelet sérelme nélkül 
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gondoskodik a programok végrehajtásáról. 
Ennek érdekében a Bizottság létrehozza a 
megfelelő eszközöket, és rendelkezik a 
feladata teljesítéséhez szükséges 
forrásokkal. Független szakértőket kérhet 
fel arra, hogy legyenek segítségére a 
programok felügyelete és irányítása során. 
Ezenkívül kérheti a tagállamok szakértőinek 
támogatását, valamint pénzügyi és műszaki 
auditot végezhet.

gondoskodik a programok végrehajtásáról. 
Ennek érdekében a Bizottság létrehozza a 
megfelelő eszközöket, és rendelkezik a 
feladatai teljesítéséhez szükséges 
forrásokkal és jogokkal. Ezenkívül kérheti a 
tagállamok szakértőinek támogatását, 
valamint pénzügyi és műszaki auditot 
végezhet.

Or. en

Indokolás

Hasznos megemlíteni, hogy a Bizottságnak nemcsak megfelelő forrásokra kell támaszkodnia, 
hanem arra is szüksége lehet, hogy feladatának teljesítéséhez jogokat szerezzen.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 52
12. cikk

12. cikk törölve
Az Ellenőrző Hatóság szerepe

Az 1321/2004/EK rendeletben rábízott 
feladatok sérelme nélkül az Ellenőrző 
Hatóság a programok minden olyan eleme 
tekintetében támogatja a Bizottságot, 
amelyekkel kapcsolatban a Bizottság a 
segítségét kéri. Gondoskodik az Európai 
Közösség által a programok keretében 
kifejezetten rábízott pénzeszközök 
felhasználásának irányításáról és 
ellenőrzéséről. Ezeket a pénzeszközöket az 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. 
cikkének (2) bekezdése és az 1321/2004/EK 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően 
elfogadott hatáskör-átruházási határozattal 
bocsátják az Ellenőrző Hatóság 
rendelkezésére.
Az előző bekezdésben említett hatáskör-
átruházási határozat alapján a Bizottság 
hatáskör-átruházási megállapodást köt az 
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Ellenőrző Hatósággal. A hatáskör-
átruházási megállapodás tartalmazza az 
Ellenőrző Hatóságra bízott pénzeszközök 
kezelésének általános feltételeit, és 
különösen a végrehajtandó cselekvéseket, a 
hozzájuk kapcsolódó finanszírozást, az 
igazgatási eljárásokat, a felügyeleti és 
ellenőrzési intézkedéseket.

Or. de

Indokolás

Az Ellenőrző Hatóság szerepe az 1321/2004/EK rendelet 2. cikkében megállapítottak szerint 
elsősorban az volt, hogy engedélyező hatóságként járjon el azon magánvállalkozások 
tekintetében, amelyekre eredetileg a Galileo-programok elvégzését bízták volna. A 
konzorcium kudarcát és a rendeletre irányuló módosított javaslat benyújtását követően ez a 
feladat érvényét vesztette, és a hatóságot ezért meg kell szüntetni. A fennmaradó feladatokat a 
Bizottság és az ESA is el tudja végezni.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Módosítás: 53
12a. cikk (új)

12a. cikk
A Galileo kiépítési szakaszával kapcsolatos 

beszerzés alapját képező elvek
A Galileo kiépítési szakasza során a 
közösségi közbeszerzés szabályai többek 
között a következő elveken alapulnak:
a) egységes eljárás keretében 
versenytárgyalás az összes csomag 
tekintetében, amelyben bármely független 
jogi személy vagy e célból jogi személy által 
képviselt csoport, illetve egy csoport része 
pályázhat fő ajánlattevőként a hat fő 
munkacsomagból legfeljebb kettőre;
b) a munka összes értékének legalább 40%-
át különböző szinteken zajló 
versenytárgyalás útján alvállalkozói 
rendszerben ki kell adni olyan 
vállalkozások számára, amelyek nem 
tartoznak azokhoz a csoportokhoz, amelyek 
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jogi személyként a fő munkacsomagok 
egyikének fő ajánlattevői.

Or. es

Indokolás

A rendeletnek tartalmaznia és szabályoznia kell a követendő beszerzési politikát. Ezenfelül az 
I. mellékletben fel kell tüntetni azokat a munkacsomagokat, amelyekre a szerződést fel kell 
osztani, és amelyekre a 40%-os alvállalkozói szabály érvényes.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 54
13. cikk, (2) bekezdés

A megállapodás szabályozza az Európai 
Űrügynökségre bízott pénzeszközök 
kezelésének általános feltételeit, és 
különösen a végrehajtandó fellépéseket, a 
hozzájuk kapcsolódó finanszírozást, az 
igazgatási eljárásokat, a felügyeleti és 
ellenőrzési intézkedéseket, a megállapodás 
nem megfelelő teljesítése esetén 
alkalmazható intézkedéseket, a materiális és 
immateriális eszközök tulajdonosi 
rendszerét.

A többéves megállapodás szabályozza az 
Európai Űrügynökségre bízott pénzeszközök 
kezelésének általános feltételeit, és 
különösen a végrehajtandó fellépéseket (pl. 
a rendszer lépcsőzetes kiépítésének tervét), 
a hozzájuk kapcsolódó finanszírozást, az 
igazgatási eljárásokat, a felügyeleti és 
ellenőrzési intézkedéseket, a megállapodás 
nem megfelelő teljesítése esetén 
alkalmazható intézkedéseket, minden
materiális és immateriális eszköz tulajdonosi 
rendszerét.

Or. en

Indokolás

Fontos megemlíteni, hogy a Galileót lépcsőzetesen fogják kiépíteni és leszállítani. A rendszer 
az EGNOS-hoz és más összetett rendszerekhez hasonlóan több szoftverkibocsátás és kiigazítás 
elvégzése után lesz működőképes, amíg a tanúsítás be nem fejeződik.

Módosítás, előterjesztette: Barsi-Pataky Etelka

Módosítás: 55
13. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. A többéves megállapodás a következőket
is tartalmazza:
a) Az Európai Űrügynökség alkalmazza a 
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közbeszerzésre vonatkozó közösségi 
szabályokat.
b) Az Európai Űrügynökség átlátható 
módon és megfelelő időben tájékoztat a 
beszerzési szabályokról, kiválasztási 
feltételekről, valamint minden egyéb, ehhez 
kapcsolódó kérdésről, illetve ezeket 
világosan ismerteti.
c) A többéves megállapodás keretében zajló 
közbeszerzések célja az ipari ellátó láncon 
keresztüli nyílt hozzáférés és tisztességes 
verseny elérése, valamint a 
magánszektorbéli szereplők 
kiegyensúlyozott részvételének támogatása, 
beleértve különösen a tagállamokban 
működő KKV-kat. Az Európai 
Űrügynökség kerüli a domináns pozíciók 
létrehozását, illetve megerősítését.
d) Az Európai Űrügynökség az 
infrastruktúrával kapcsolatos szerződéseket 
nagyobb szegmenscsomagokba és 
kiegészítő munkacsomagokba rendezi.
e) Párhuzamos, kétforrású beszerzéseket 
kell kivitelezni minden lehetséges esetben a 
technológiai és ipari veszélyek, valamint a 
függőségek csökkentésének céljával, és 
azért, hogy javuljon a program költségei és 
ütemezése feletti általános ellenőrzés.
f) Amennyiben nem lehetséges a kétforrású 
beszerzés, a szerződés rendelkezik arról, 
hogy a vállalkozónak alvállalkozói 
szerződés kötésekor alkalmaznia kell a 
közbeszerzésre vonatkozó közösségi 
szabályokat és be kell tartania az e cikkben 
megfogalmazott célokat. Egyforrású 
beszerzés esetén a szerződésben meg kell 
határozni, hogy a vállalkozó milyen hatályú 
és értékű alvállalkozói szerződéseket köthet.
g) Az Európai Űrügynökség a szerződések 
odaítélésekor kellően figyelembe veszi a 
Galileo program meghatározási és 
fejlesztési szakaszaiban hozott, kapcsolódó 
határozatokat, befektetéseket és 
eredményeket.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 56
13. cikk, (2a) bekezdés (új)

A többéves megállapodás a következőkről is 
rendelkezik:
a) Az Európai Űrügynökség alkalmazza a 
közbeszerzésre vonatkozó közösségi 
szabályokat.
b) Az Európai Űrügynökség kellő időben,
átlátható módon tájékoztat a szerződések 
odaítélésére vonatkozó szabályokról, a 
kiválasztási feltételekről, valamint minden 
egyéb, ehhez kapcsolódó kérdésről, és 
ezeket félreérthetetlen módon ismerteti.
c) Ha a többéves megállapodás keretében 
pályázati felhívást tesznek közzé, törekedni 
kell az ipari ellátó láncon keresztüli nyílt 
hozzáférés és tisztességes verseny 
biztosítására, és támogatni kell a 
magánszektorbéli tagállami szereplők 
kiegyensúlyozott részvételét. Az Európai 
Űrügynökségnek meg kell akadályoznia a 
domináns pozíciók létrejöttét, illetve 
megerősítését.
d) Az Európai Űrügynökség az 
infrastruktúrával kapcsolatos szerződéseket 
a fő elemekre vonatkozó szerződésekre és a 
kiegészítő munkára vonatkozó 
szerződésekre osztja fel.
e) A szerződéseket párhuzamos, kétforrású 
beszerzések révén kell odaítélni, minden 
lehetséges esetben a szegmensek szintje 
alatt, a technológiai és ipari veszélyek, 
valamint a függőségek csökkentésének 
céljával, és azért, hogy javuljon a program 
költségei és ütemezése feletti általános 
ellenőrzés. Amennyiben ennek 
eredményeként egy harmadik ország 
vállalkozásának szolgáltatásait veszik 
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igénybe, a másik vállalkozásnak az Európai 
Unióban kell székhellyel rendelkeznie, és 
annak a szerződésben szereplő munka 
ugyanekkora részét kell odaítélni.
f) Amennyiben a kétforrású beszerzés 
biztosítása érdekében nem lehetséges a 
szerződések odaítélése, a szerződés 
rendelkezik arról, hogy a vállalkozónak 
alvállalkozói szerződés kötésekor 
alkalmaznia kell a közbeszerzésre 
vonatkozó közösségi szabályokat, és be kell 
tartania e cikk rendelkezéseit. Egyforrású 
beszerzés esetén a szerződésben meg kell 
határozni, hogy a vállalkozó milyen hatályú 
és értékű alvállalkozói szerződéseket köthet.

g) Az Európai Űrügynökséggel folytatott 
szerződési tárgyalások során figyelembe 
kell venni a Galileo program 
meghatározási és fejlesztési szakaszaiban 
hozott, kapcsolódó határozatokat, már 
megkötött szerződéseket, befektetéseket és 
szolgáltatásokat.

Or. de

Indokolás

Die gemeinschaftlichen Rechtvorschriften über öffentliche Aufträge müssen angewendet 
werden. Offener Zugang und fairer Wettbewerb sind in der gesamten industriellen Lieferkette 
zu gewährleisten, damit die Bildung von Monopolen verhindert wird.  Bei den 
Ausschreibungen im Rahmen des Programms ist ein Ansatz erforderlich, mit dem eine 
ausgewogene Beteiligung europäischer Unternehmen sichergestellt wird, weil sie bereits in 
der Entwicklungsphase wertvolles Know-how erworben haben.  In allen Mitgliedstaaten 
müssen die Akteure und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit 
haben, sich an den Ausschreibungen im Rahmen von Galileo zu beteiligen.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 57
13. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. A többéves megállapodás a következőket 
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is tartalmazza:
a) Az Európai Űrügynökség alkalmazza a 
közbeszerzésre vonatkozó közösségi 
szabályokat.
b) Az Európai Űrügynökség átlátható 
módon és megfelelő időben tájékoztat a 
program átfogó útitervéről és annak 
minden egyes mérföldkövéről (azaz a 
program lépcsőiről), továbbá azok 
végrehajtásáról. Különösen világosan 
ismerteti a beszerzési szabályokat, a 
kiválasztási feltételeket, valamint minden 
egyéb, ehhez kapcsolódó kérdést.
c) A többéves megállapodás keretében zajló 
közbeszerzések célja a program 
folytonosságának biztosítása, a korábbi 
eredmények ismételt felhasználása, a 
megfelelő kockázatkezelés, a 
költséghatékonyság, és az ipari ellátó 
láncon keresztüli nyílt hozzáférés és 
tisztességes verseny elérése, valamint a 
magánszektorbéli tagállami szereplők 
kiegyensúlyozott részvételének támogatása. 
Az Európai Űrügynökség kerüli a 
domináns pozíciók létrehozását, illetve
megerősítését, ugyanakkor biztosítja a 
hosszú távú ellátást, az ipari 
versenyképességet, a lehető legmagasabb 
szintű technológiai szabványokat és a 
korszerű megoldásokat.
d) Az Európai Űrügynökség az 
infrastruktúrával kapcsolatos szerződéseket 
nagyobb szegmenscsomagokba és 
kiegészítő munkacsomagokba rendezi.
e) Párhuzamos, kétforrású beszerzéseket 
kell kivitelezni minden lehetséges esetben a 
technológiai és ipari veszélyek, valamint a 
függőségek csökkentésének céljával, és 
azért, hogy javuljon a program költségei és 
ütemezése feletti általános ellenőrzés, és 
csökkenjenek a program kockázatai.

f) Amennyiben nem lehetséges a kétforrású 
beszerzés, a szerződés rendelkezik arról, 
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hogy a vállalkozónak alvállalkozói 
szerződés kötésekor alkalmaznia kell a 
közbeszerzésre vonatkozó közösségi 
szabályokat és be kell tartania az e cikkben 
megfogalmazott célokat.

g) Az Európai Űrügynökséggel folytatott 
szerződési tárgyalások során figyelembe 
kell venni a Galileo és az EGNOS program 
meghatározási és fejlesztési szakaszaiban a 
Közösség és az Európai Űrügynökség által 
hozott, korábbi kapcsolódó határozatokat, 
befektetéseket és eredményeket.
h) Az Európai Űrügynökség úgy szervezi 
meg az igazgatását, hogy döntéshozatali 
folyamatai és jelentéstétele gyors és 
hatékony legyen.

Or. en

Indokolás

A Közlekedési Tanács állásfoglalása biztosítja a program folytonosságát, az ár-érték arányt, 
a hosszú távú kilátásokat, a magas szintű teljesítményt és minőséget, ugyanakkor a kockázatot 
ésszerű határokon belül tartja.

A zavar elkerülése érdekében fontos egyértelművé tenni, hogy az EGNOS és a Galileo korábbi 
eredményeiből kizárólag azokat veszik kellően figyelembe, amelyek a Közösségtől és/vagy az 
Európai Űrügynökségtől megfelelő finanszírozást kaptak. Más kezdeményezések (azaz 
amelyeket nem a fenti két intézmény finanszíroz) nagyobb összetettséget, nagyobb kockázatot 
és pluszköltséget jelentenének a programra nézve, továbbá a Tanács által előírt verseny 
elfogadhatatlan torzulását okoznák.

Módosítás, előterjesztette: Den Dover

Módosítás: 58
13. cikk, (2a) bekezdés (új)

A többéves megállapodás a következőket is 
tartalmazza:
a) Az Európai Űrügynökség alkalmazza a 
közbeszerzésre vonatkozó közösségi 
szabályokat.
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b) Az Európai Űrügynökség átlátható 
módon és megfelelő időben tájékoztat a 
beszerzési szabályokról, kiválasztási 
feltételekről, valamint minden egyéb, ehhez 
kapcsolódó kérdésről, illetve ezeket 
világosan ismerteti.
c) A többéves megállapodás keretében zajló 
közbeszerzések célja az ipari ellátó láncon 
keresztüli nyílt hozzáférés és tisztességes 
verseny elérése, valamint a 
magánszektorbéli tagállami szereplők 
kiegyensúlyozott részvételének támogatása. 
Az Európai Űrügynökség kerüli a 
domináns pozíciók létrehozását, illetve 
megerősítését.
d) Az Európai Űrügynökség az 
infrastruktúrával kapcsolatos szerződéseket 
nagyobb szegmenscsomagokba és 
kiegészítő munkacsomagokba rendezi.
e) Párhuzamos, kétforrású beszerzéseket 
kell kivitelezni minden lehetséges esetben a 
technológiai és ipari veszélyek, valamint a 
függőségek csökkentésének céljával, és 
azért, hogy javuljon a program költségei és 
ütemezése feletti általános ellenőrzés.
f) Amennyiben nem lehetséges a kétforrású 
beszerzés, a szerződés rendelkezik arról, 
hogy a vállalkozónak alvállalkozói 
szerződés kötésekor alkalmaznia kell a 
közbeszerzésre vonatkozó közösségi 
szabályokat és be kell tartania az e cikkben 
megfogalmazott célokat. Egyforrású 
beszerzés esetén a szerződésben meg kell 
határozni, hogy a vállalkozó milyen hatályú 
és értékű alvállalkozói szerződéseket köthet.
g) Az Európai Űrügynökség a szerződések 
odaítélésekor során kellően figyelembe 
veszi a Galileo program meghatározási és 
fejlesztési szakaszaiban hozott, kapcsolódó 
határozatokat, befektetéseket és 
eredményeket.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 59
13. cikk, (3a) bekezdés (új)

A közbeszerzési szerződések célja a szabad 
verseny biztosítása az ipari ellátó lánc 
valamennyi szakaszában, valamint a 
magánszektor, különösen a különböző 
tagállamokban működő KKV-k
kiegyensúlyozott részvételének támogatása, 
és kerülik a domináns pozíciók 
létrehozását, illetve megerősítését.
Amennyiben lehetséges, lépéseket kell tenni 
a párhuzamos, kétforrású beszerzések 
érdekében, a technológiai és ipari veszélyek 
csökkentésének céljával, és azért, hogy 
javuljon a program költségei és ütemezése 
feletti általános ellenőrzés.

Or. it

Indokolás

Alapvető fontosságú a közösségi közbeszerzési szabályok használatát biztosítani. A 
monopóliumok kialakulásának megakadályozása érdekében az ipari ellátó láncokon keresztül 
biztosítani kell a nyílt hozzáférést és a tisztességes versenyt. A programhoz olyan 
közbeszerzési megközelítésre van szükség, amely biztosítja az európai ipar, különösen a kis-
és középvállalkozások (KKV-k) kiegyensúlyozott részvételét, amelyek számára biztosítani kell 
a Galileo pályázati eljárásaiban való részvételi lehetőséget.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 60
13. cikk, (3a) bekezdés (új)

A projekt különböző szakaszai során 
biztosítani kell az összes tagállam 
kiegyensúlyozott részvételét. Ezenfelül 
valamennyi tagállam érdekelt felei, 
különösen a kis- és középvállalkozások 
számára lehetőséget kell biztosítani a 
Galileo-beszerzésből származó technológiai 
szakismeretek alapján végzett fejlesztésre és 
innovációra.
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Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a Galileo-projekt méretét és társadalmi jelentőségét, a Galileo közbeszerzési 
elveinek az ipari ellátási lánc egészében segíteniük kell a nyílt hozzáférést és a tisztességes 
versenyt valamennyi tagállamban. A KKV-k számára különösen megfelelő lehetőséget kell 
biztosítani a Galileo-beszerzés révén végzett fejlesztésre és innovációra. Az előadó erre 
helyesen mutat rá a 16. módosítás indokolásában. Az egyértelműség és az átláthatóság 
érdekében a rendeletben szintén kifejezetten meg kell említeni az összes tagállam érdekelt 
feleinek kiegyensúlyozott részvételét, beleértve a KKV-kat is.

Módosítás, előterjesztette: Den Dover

Módosítás: 61
13. cikk, (3a) bekezdés (új)

A Bizottság ellenőrzi és értékeli az Európai 
Űrügynökség beszerzési eljárásait, a 
versenyt és a kapcsolódó EU-piacokat, és e 
kérdésekről negyedévenként jelentést készít 
az Európai Parlament és a Tanács 
számára.

Or. en

Indokolás

A cikk nem kötelezi a Bizottságot, hogy jelentést tegyen az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a Galileo-projekt rendszeres előrehaladásáról. A fenti eljárás biztosítani fogja, 
hogy az EP és a Tanács ellenőrizhesse a Galileo-projekt beszerzési eljárásainak alakulását, 
és teljes körűen gyakorolhassa a programmal kapcsolatos megosztott politikai hatáskörét.

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Remek

Módosítás: 62
14. cikk, (2) bekezdés

2. Az e bekezdésre való hivatkozás 
esetén alkalmazni kell az 
1999/468/EK határozat 4. és 7. 
cikkét, tiszteletben tartva 
ugyanezen határozat 8. cikkének 

2. Az e bekezdésre való hivatkozás 
esetén alkalmazni kell az 
1999/468/EK határozat 5. és 7. 
cikkét, tiszteletben tartva ugyanezen 
határozat 8. cikkének rendelkezéseit 
is.
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rendelkezéseit is.

Or. cs

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat szerint az Európai GNSS-Programok Bizottságának 
végrehajtási szabályokat kell elfogadnia, különösen többéves és éves munkaprogramok 
jóváhagyása révén. A tagállamokat a lehető legszorosabban be kell vonni az ilyen jelentős 
végrehajtási határozatok elfogadásába. A komitológiai eljárások közül a legalkalmasabb az 
1999/468/EK határozat 5. cikkében megállapított szabályozási bizottsági eljárás. A 
(transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi 
támogatás nyújtásának általános szabályairól szóló) 680/2007/EK rendelettel létrehozott 
bizottság, amely többek között a TEN-T finanszírozására vonatkozó többéves és éves 
munkaprogramról is határoz, hasonlóképpen szabályozási jellegű.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 63
14. cikk, (4) bekezdés

4. Az Ellenőrző Hatóság igazgatási 
tanácsának képviselői részt vesznek az 
Európai GNSS-Programok Bizottságának 
munkájában. Az Európai Űrügynökség 
Műholdas Navigációs Programtanácsának 
képviselői szintén részt vehetnek az Európai 
GNSS-Programok Bizottságának 
munkájában, ez utóbbi belső szabályzatában 
meghatározott feltételek mellett.

4. Az Európai Űrügynökség Műholdas 
Navigációs Programtanácsának képviselői 
szintén részt vehetnek az Európai GNSS-
Programok Bizottságának munkájában, ez 
utóbbi belső szabályzatában meghatározott 
feltételek mellett. Az Európai Parlament 
megfigyelői státusszal rendelkezik.

Or. de

Indokolás

Figyelembe véve a programok jelentőségét és pénzügyi vonatkozásait, arra van szükség, hogy 
az Európai Parlament képviselői ellenőrizhessék az Európai GNSS-Programok Bizottságának 
munkáját. Ez biztosítani fogja a jobb információáramlást és a nagyobb átláthatóságot a 
nyilvánosság felé. Ezenfelül az Ellenőrző Hatóság szerepét a programok végrehajtására 
jelenleg javasolt szabályok fényében felül kell vizsgálni.

Módosítás, előterjesztette: Den Dover

Módosítás: 64
14. cikk, (4a) bekezdés (új)
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4a. A Bizottság negyedévente jelentést tesz 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
Galileo-projekt érdekében kidolgozott 
programok terén tett fizikai 
előrehaladásról, a pénzügyi 
vonatkozásokról és a piaci lehetőségekről.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi (4a) bekezdés (új) nem kötelezi a Bizottságot, hogy jelentést tegyen az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a Galileo-projekt rendszeres előrehaladásáról. A fenti eljárás 
biztosítani fogja, hogy az EP és a Tanács ellenőrizhesse a Galileo-projekt alakulását, és teljes 
körűen gyakorolhassa a programmal kapcsolatos megosztott politikai hatáskörét.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 65
Melléklet, Az európai GNSS-programok célkitűzései, 2. pont

• „Életvédelmi szolgáltatás” (Safety of Life 
Service vagy SoL) nyújtása, olyan 
felhasználókat megcélozva, amelyek 
számára a biztonság elengedhetetlen, 
különös tekintettel a légiközlekedési, a 
hajózási és a vasúti közlekedési ágazat 
előírásaira. Ez a szolgáltatás a folytonosság 
követelményét is kielégíti, valamint 
rendelkezik egy integritás-információ 
sugárzási funkcióval, amely a rendszer 
elégtelen működése esetén lehetővé teszi a 
felhasználó értesítését.

• „Életvédelmi szolgáltatás” (Safety of Life 
Service vagy SoL) nyújtása, olyan 
felhasználókat megcélozva, amelyek 
számára a biztonság elengedhetetlen, 
különös tekintettel a légiközlekedési, a 
hajózási, a vasúti és a közúti közlekedési 
ágazat előírásaira. Ez a szolgáltatás a 
folytonosság követelményét is kielégíti, 
valamint rendelkezik egy integritás-
információ sugárzási funkcióval, amely a 
rendszer elégtelen működése esetén lehetővé 
teszi a felhasználó értesítését.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Módosítás: 66
a. melléklet (új)

A Parlament módosításai

a. melléklet
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Beszerzési struktúra

Az ESA által odaítélt fő 
munkacsomagok*

Leírás

„Rendszerek” munkacsomag

1.   A rendszerek műszaki 
támogatása

Különféle szakemberekből álló csoporttal kötnek szerződést az összes rendszer 
tervezésére vonatkozó választások és döntések támogatására. Ez a szakemberekből 
álló csoport segíti az ESA-t a végrehajtási folyamat során, egészen az infrastruktúra 
összes elemének rendszerleírásával, teljesítményelemzésével, tesztelésével, 
ellenőrzésével és hitelesítésével bezárólag.

Ellátási munkacsomagok

2.   Földfelszíni feladatok 
infrastruktúrájának 
kiépítése

A földfelszíni feladatok elemeinek (navigációs jelek és üzenetek adása) kiépítése a 
fejlesztési infrastruktúra korszerűsítésével és további létesítmények kiépítésével, a 
teljesen működőképes állapotig.

3.   Földfelszíni irányítási 
infrastruktúra kiépítése

A földfelszíni irányítási elemek (az egyes műholdak irányítása) kiépítése a fejlesztési 
infrastruktúra korszerűsítésével és további létesítmények kiépítésével, a teljesen 
működőképes állapotig.

4.   Összesen 26 műhold:
a. A-műholdak
b. B-műholdak
c. C-műholdak

10-12 műholdból álló kezdő készlet.
6-8 műholdból álló második készlet, az A-készlet leszállításakor igazolt teljesítmény 

alapján.
6-8 műholdból álló harmadik készlet, a B-készlet leszállításakor igazolt teljesítmény 

alapján.

5.   Műholdindítók Két vagy lehetőség szerint több, műszakilag független indítócsaládra támaszkodó 
indító szolgáltatásokra vonatkozó szerződés.

Műveleti munkacsomag

6.  Műveletek A műveleti tevékenységekre egy üzemeltetővel kötnek szerződést. Az üzemeltető 
koordinálja a Galileo teljes működését a sikeres navigációs feladat biztosítása 
érdekében. A Galileo-rendszer működése elméletben a Fucinóban és 
Oberpfaffenhofenben található két Galileo Műholdirányító Rendszeren (GCS/GMS), 
valamint a hét minden napján 24 órán át működő, az életvédelmi multimodális 
szolgáltatásokért és alkalmazásokért felelős madridi Életvédelmi Központon alapul. Az 
Életvédelmi Központ részét képezi a másodlagos biztonsági (cold back-up) módban 
működő GMS-en, valamint a többi GCS-sel azonos fizikai konfigurációjú és 
egyenértékű funkcionális tulajdonságokkal bíró GCS-en alapuló rendszer épsége, 
folyamatossága és elérhetősége megfelelő szintjének biztosításához szükséges mindkét 
modul. A központokon keresztül az üzemeltető feladata, hogy biztosítsa a megfelelő 
teljesítmények elérését, ellenőrizze a működési státuszt és biztosítsa a teljes földfelszíni 
infrastruktúra és a kapcsolódó hálózatok karbantartását, illetve irányítsa a 
karbantartást.
A Bizottság tudomásul veszi, hogy az Életvédelmi Központ dönthet úgy, hogy teljes 
körűen minősített, egyenértékű Galileo Műholdirányító Központtá alakul, amelynek 
eszközeit a Közösség birtokolja. Az említett átalakuláshoz szükséges beruházás az 
európai GNSS-programokra vonatkozóan a 2007–2013-as időszakra elfogadott 
közösségi költségvetésre nézve nem jár további költségekkel. Az oberpfaffenhofeni és 
fucinói rendszer működési kapacitását nem érintve a Bizottság ebben az esetben 
gondoskodik arról, hogy a fenti központ 2013 végéig működési szempontból teljes 
körűen Galileo Műholdirányító Rendszernek minősüljön – attól függően, hogy eleget 
tesz-e az összes központra vonatkozó minden szükséges követelménynek –, továbbá azt 
felvegyék a fent említett három központból álló Galileo-hálózatba.

* Ha a munkacsomagok vagy az azokban szereplő tételek leszállításának teljesítése nem kielégítő, megfelelő kiigazításokat lehet 
végrehajtani, és lehetőség szerint beleértve a fennmaradó munka versenytárgyaláson történő megpályáztatását.

Az ESA által odaítélt 
kiegészítő munkacsomagok

Leírás
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Ellenőrző vevőkészülékek Több forráson alapuló szerződések ellenőrző vevőkészülékek gyártására.

Szolgáltatási szerződések A teljes rendszerfelépítés megfelelő működésért felelős különböző szolgáltatókkal és 
központokkal – mint például időszolgáltató, geodéziai szolgáltató, keresési és 
mentési interfészek – kötött szerződések.

Infrastruktúra-ellátó elemek A fenti szolgáltatási szerződésektől függetlenül nyújtott infrastruktúra-elemek, mint 
például az Ellenőrző Hatóság által működtetendő Galileo Biztonsági Megfigyelő 
Központ.

A Bizottság által odaítélt 
kiegészítő munkacsomag

Leírás

Teljesítménymérések A fő teljesítménymutatók független mérésére vonatkozó szerződés.

Or. 

Indokolás

Nincs értelme a követendő beszerzési politikát szerepeltetni (amelyben hivatkoznak a kiépítési 
szakasz munkacsomagokra történő felosztására), ha a tényleges csomagok nincsenek 
meghatározva.


