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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účel a úkoly Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (dále jen „úřad“), což je agentura 
Společenství odpovědná za řízení zaváděcí a prováděcí fáze programu Galileo, byly 
výrazným způsobem upraveny nařízením (ES) č. 683/2008, které stanoví nový rámec pro 
veřejnou správu a financování programů Galileo a EGNOS, který vstoupil v platnost 25. 
července 2008.

Toto nařízení stanoví zásady přesného rozdělení pravomocí mezi Evropské společenství 
zastoupené Komisí, úřad a Evropskou kosmickou agenturu, svěřuje Komisi odpovědnost za 
řízení programů. Nařízení omezuje úlohu úřadu, který bude odpovědný zejména za 
zajišťování bezpečnosti systému (především vydávání bezpečnostních akreditací) a přispívá k 
přípravě uvedení evropských systémů GNSS na trh. Stanoví rovněž, že úřad vykonává úkoly, 
které mu jsou svěřeny, s ohledem na úlohu Komise jako správce programů a v souladu s 
pokyny vydanými Komisí.

Má-li se zajistit slučitelnost s novým právním rámcem, je třeba upravit také nařízení Rady 
(ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy. Z 
tohoto důvodu Komise předkládá tento návrh.

Bude změněno jméno agentury, která se bude nazývat Agentura GNSS (dále jen „agentura“). 
Bude upravena její struktura (zejména tím, že bude zřízen akreditační výbor pro bezpečnost 
evropských systémů GNSS, správní rada a funkce výkonného ředitele).

Evropský parlament, který již zapsal do rezervy část prostředků a pracovních míst pro úřad v 
roce 2009, neboť očekává, že návrhy Komise zohlední změny týkající se účelu a úkolů úřadu, 
návrh Komise v zásadě vítá.

Přestože z rozpočtového hlediska není skutečně možné posoudit skutečný dopad změn v úloze 
agentury, pokud jde o její financování a personální zabezpečení, návrh Komise se jeví jako 
přiměřený, neboť předpokládá mírné snížení příspěvků Unie ve prospěch agentury a jejich 
zaměstnanců. Návrh je kromě toho v souladu s finančním plánem.  

Změny, které navrhuje zpravodajka se tudíž týkají potřeby vést interinstitucionální dialog 
zaměřený na financování této dosti nové agentury v souladu s bodem 47 IID1, mandátu 
výkonného ředitele (s pětiletým funkčním obdobím obnovitelným jednou) a nezbytnosti 
zajistit, aby bezpečnostní úřad měl sídlo ve stávajících prostorách v Bruselu .

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

                                               
1 Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že ustanovení bodu 47 
Interinstitucionální dohody ze dne 17. 
května 2006 se bude vztahovat na nařízení 
(jež v současné době prochází procesem 
schvalování), kterým se upravuje nařízení 
Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. 
července 2004 o zřízení řídících struktur 
pro evropské družicové navigační 
programy; upozorňuje na to, že pokud 
bude navrhované nařízení přijato, zahájí 
Parlament jednání s druhou složkou 
rozpočtového orgánu s cílem dosáhnout 
včasné dohody ohledně financování 
agentury GNSS v souladu s příslušnými 
ustanoveními interinstitucionální dohody;

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je rovněž třeba umožnit, aby byl ve 
správní radě agentury jako pozorovatel 
zastoupen Evropský parlament, vzhledem k 
tomu, že nařízení (ES) č. 683/2008 
zdůrazňuje užitečnost úzké spolupráce 
Evropského parlamentu, Rady a Komise. V 
zájmu řádné správy programů je také 
třeba zkrátit funkční období výkonného 
ředitele z pěti let na čtyři roky.

(11) Je rovněž třeba umožnit, aby byl ve 
správní radě agentury jako pozorovatel 
zastoupen Evropský parlament, vzhledem k 
tomu, že nařízení (ES) č. 683/2008 
zdůrazňuje užitečnost úzké spolupráce 
Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1321/2004
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Čl. 2 – písm. a – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) bezpečnostní středisko bude umístěno 
v Bruselu v již existujících 
infrastrukturách a prostorách, aby se 
omezily dopady spojené s přizpůsobením;

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 –- bod 9
Nařízení (ES) č. 1321/2004
Čl. 7 – odst. 2 – poslední pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Funkční období výkonného ředitele činí 
čtyři roky. Může být jmenován opětovně 
na jedno další období čtyř let.“

Funkční období výkonného ředitele činí pět 
let. Může být jmenován opětovně na jedno
další období pěti let.“

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 –- bod -13 (nový)
Nařízení (ES) č. 1321/2004
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-13) V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

. 1. Aniž jsou dotčeny další dosud 
nevymezené zdroje a příspěvky, 
zahrnují příjmy agentury subvenci 
Společenství, jež je zapsána do 
souhrnného rozpočtu Evropské unie, 
aby se zajistila rovnováha mezi příjmy a 
výdaji. Financování agentury je 
předmětem dohody s rozpočtovým 
orgánem, jak je stanoveno v bodě 47 
Interinstitucionální dohody ze dne 17. 
května 2006 o rozpočtové kázni a řádném 
finančním řízení. Na příspěvek Unie 
a každé další subvence ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie by se měl 
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vztahovat rozpočtový proces Unie. Účetní 
audit by měl provádět Evropský účetní 
dvůr;
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