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КРАТКА ОБОСНОВКА

Ролята и задачите на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна 
спътникова система (ГНСС) (наричан по-долу „Надзорният орган“), който е агенция на 
Общността, отговаряща за фазата на разгръщане и оперативната фаза на програма 
„Галилео“, претърпяха значителни промени с влизането в сила на 25 юли 2008 г. на 
Регламент (EО) № 683/2008, който определя нова рамка за публичното управление и 
финансирането на програмите „Галилео“ и „EGNOS“.

Този регламент определя принципа на строго разделение на отговорностите между 
Европейската общност (сега Съюз), представлявана от Комисията, Надзорния орган и 
Европейската космическа агенция, като на Комисията се възлага отговорността за 
управлението на програмите. С регламента се намалява броят на задачите на Надзорния 
орган, който ще отговаря по-специално за гарантиране на сигурността на системата (и 
по-конкретно акредитиране в областта на сигурността) и ще участва в подготовката на 
търговската реализация на европейските системи на ГНСС. Регламентът предвижда 
също така Надзорният орган да изпълнява поверените му задачи, като зачита ролята на 
Комисията като ръководител на програмите и съблюдава формулираните от нея насоки.

С цел гарантиране на съвместимостта с новата правна рамка е необходимо да се измени 
също и Регламент (EО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление 
на европейските сателитни радионавигационни програми. Същото цели и 
предложението на Комисията.

Наименованието на агенцията се променя на Агенция за ГНСС (по-нататък наричана 
„Агенцията“). Нейната структура ще бъде променена (по-специално чрез създаването 
на Комитет за акредитация на европейските системи на ГНСС по отношение на 
сигурността, наред с управителния съвет и изпълнителния директор).

Европейският парламент, който вече постави в резерв част от отпуснатите средства и 
щатните бройки на Надзорния орган през 2009 г., принципно следва да приветства 
предложението на Комисията, докато очаква промените в ролята и задачите на 
Надзорния орган да се вземат предвид в предложенията на Комисията.

От гледна точка на бюджета, тъй като в действителност не е лесно да се измери 
реалното въздействие на промените върху задачите на Агенцията по отношение на 
финансирането и персонала, предложението на Комисията изглежда разумно, защото 
предвижда леко намаление на субсидията на ЕС за Агенцията и персонала й. Освен 
това предложението е съвместимо с програмата за финансиране.

Така предложените от докладчика изменения се отнасят за необходимостта от 
междуинституционален диалог за финансирането на тази съвсем нова агенция, в 
съответствие с точка  47 от МИС1, както и за мандата на изпълнителния директор 
                                               
1 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно 
бюджетната дисциплина и доброто финансово управление, от 17 май 2006 г.
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(който следва да се запази на 5 години, с възможност за еднократно подновяване) и 
нуждата от гарантиране, че центърът за сигурност ще остане в съществуващите 
помещения в Брюксел.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 2 а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

2а. Подчертава, че разпоредбите на 
точка 47 от 
Междуинституционалното 
споразумение (МИС) от 17 май 2006 г. 
ще се прилагат за понастоящем 
приемания регламент за изменение на 
Регламент (EО) № 1321/2004 за 
създаване на структури за управление 
на европейските сателитни 
радионавигационни програми; 
подчертава, че ако предложеният 
регламент бъде приет, Парламентът 
ще започне преговори с другото 
подразделение на бюджетния орган с 
цел своевременно постигане на 
споразумение относно 
финансирането на Агенцията за 
ГНСС съгласно съответните 
разпоредби на МИС;

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Освен това е необходимо на 
Европейския парламент да бъде 
разрешено да бъде представляван в 

(11) Освен това е необходимо на 
Европейския парламент да бъде 
разрешено да бъде представляван в 
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Административния съвет на Агенцията 
като наблюдател, тъй като в Регламент 
(ЕО) № 683/2008 се подчертава ползата 
от тясното сътрудничество между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията. Целесъобразно е също 
така мандатът на изпълнителния 
директор да бъде намален от пет на 
четири години, за да се осигури добро 
управление на програмите.

Административния съвет на Агенцията 
като наблюдател, тъй като в Регламент
(ЕО) № 683/2008 се подчертава ползата 
от тясното сътрудничество между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията. 

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1321/2004
Член 2 – буква а – точка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) Центърът за сигурност ще бъде 
установен в Брюксел във вече 
съществуващи помещения и 
инфраструктурни обекти, за да се 
ограничат нуждите от 
преустройство;

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1321/2004
Член 7 – параграф 2 – последна алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мандатът на изпълнителния директор е 
четири години. Този мандат може да 
бъде подновен еднократно за още 
четири години.

Мандатът на изпълнителния директор е 
пет години. Този мандат може да бъде 
подновен еднократно за още пет
години;

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -13 (нова)
Регламент (EО) № 1321/2004
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Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-13) В член 11 параграф 1 се заменя 
със следния текст:

. 1. Без да се засягат останалите 
ресурси и задълженията, които 
предстои да бъдат определени, 
приходите на Агенцията включват 
субсидия от Общността, включена в 
общия бюджет на Европейския съюз с 
оглед обезпечаване на баланса между 
приходи и разходи. Финансирането 
на Агенцията подлежи на одобрение 
от бюджетния орган, както е 
предвидено в точка 47 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. 
относно бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление. 
Бюджетната процедура на Съюза 
следва да се прилага за участието на 
Европейския съюз и за всяка 
безвъзмездна помощ, отпускана от 
бюджета на ЕС. Одитът на 
счетоводните отчети следва да се 
извършва от Европейската сметна 
палата;
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