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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai GNSS (Globális Navigációs Műholdrendszer) Ellenőrzési Hatóság (a Hatóság) –
a GALILEO program kiépítési és üzemeltetési szakaszának irányításával megbízott közösségi 
ügynökség – funkcióját és feladatait jelentősen módosította a Galileo és az EGNOS program 
közirányításának és finanszírozásának új kereteit meghatározó 683/2008/EK rendelet, amely 
2008. július 25-én lépett hatályba.

A rendelet szigorú hatáskörmegosztást ír elő a Bizottság által képviselt Európai Közösség 
(mára az Unió), a Hatóság és az Európai Űrügynökség között, illetve a Bizottságra ruházza a 
programok irányításával kapcsolatos felelősséget. Csökkenti a Hatóság feladatait is, melyek 
különösen a rendszer biztonságának garantálását (különösen biztonsági akkreditációk kiadása) 
és az európai GNSS-rendszerek kereskedelmi értékesítésének előkészítéséhez való 
hozzájárulást foglalják magukban. Azt is előírja továbbá, hogy a Hatóság a rá ruházott 
feladatokat a Bizottság programirányítói feladatának tiszteletben tartásával és a Bizottság által 
adott iránymutatásoknak megfelelően lássa el.

Az új jogi kerettel való összeegyeztethetőség érdekében az európai műholdas rádiónavigációs 
programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet 
módosítására is szükség van. Ebből ered a bizottsági javaslat.

Az ügynökség neve GNSS Ügynökségre (az Ügynökség) változik. Az ügynökség struktúrája 
is megváltozik majd (különösen miután az igazgatótanács és a vezérigazgatói poszt mellé 
létrehozzák az európai GNSS-rendszerek biztonsági akkreditációjával foglalkozó bizottságot).

Az EP elvileg üdvözli a bizottsági javaslatot, mivel miközben azt várta, hogy a Bizottság 
javaslatai figyelembe veszik a Hatóság funkciójának és feladatainak módosításait, már 2009-
ben tartalékba helyezte a Hatóság előirányzataira és álláshelyeire fordítandó összeg egy 
részét.

Költségvetési szempontból – bár az ügynökség feladataiban a finanszírozás és a személyzet 
tekintetében eszközölt módosítások valódi hatását nem könnyű felmérni – a bizottsági javaslat 
elfogadhatónak tűnik, mivel előirányozza az ügynökségnek és személyzetének nyújtott uniós 
támogatás csökkentését. A javaslat továbbá összeegyeztethető a pénzügyi programozással.  

Ezért az előadó által javasolt módosítások az intézményközi megállapodás 47. pontja1 szerint 
folytatott, ezen alapvetően új ügynökség finanszírozásáról szóló intézményközi párbeszédre, a 
vezérigazgató mandátumára (melyet egyszer meghosszabbítható ötéves időtartamban kell 
meghatározni), valamint annak szükségességére vonatkoznak, hogy biztosítani kell, hogy a 
biztonsági központ Brüsszelben, a már meglévő helyiségekben legyen.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
                                               
1 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás.
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Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 47. 
pontjának rendelkezései alkalmazandóak 
majd a jelenleg életbe léptetés alatt álló, 
az európai műholdas rádiónavigációs 
programokat üzemeltető struktúrák 
létrehozásáról szóló 1321/2004/EK 
rendelet módosítására irányuló rendelet 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy 
amennyiben a rendeletre irányuló 
javaslatot elfogadják, a Parlament 
tárgyalásokba kezd a költségvetési 
hatóság másik ágával, hogy az 
intézményközi megállapodás vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban időben 
megállapodásra jusson a GNSS-
ügynökség finanszírozásáról;

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Szükséges továbbá lehetővé tenni, 
hogy az Európai Parlament megfigyelői 
minőségben képviseltesse magát az 
Ügynökség Igazgatási Tanácsában, 
tekintettel arra, hogy a 683/2008/EK 
rendelet hangsúlyozta az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
szoros együttműködés hasznosságát. A 
programok gondos irányításának 
érdekében indokolt a vezérigazgató 
hivatali idejét öt évről négy évre 
csökkenteni.

(11) Szükséges továbbá lehetővé tenni, 
hogy az Európai Parlament megfigyelői 
minőségben képviseltesse magát az 
Ügynökség Igazgatási Tanácsában, 
tekintettel arra, hogy a 683/2008/EK 
rendelet hangsúlyozta az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
szoros együttműködés hasznosságát.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
1321/2004/EK rendelet
2 cikk – a pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia) A biztonsági központ székhelye 
Brüsszelben, az alkalmazkodás 
nehézségeinek korlátozása érdekében a 
már meglévő infrastruktúrákon és 
helyiségeken belül lesz;

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
1321/2004/EK rendelet
7 cikk - 2 bekezdés - utolsó albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vezérigazgató hivatali ideje négy év. A 
hivatali idő egy alkalommal újabb 
négyéves időtartamra meghosszabbítható.

Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év.
A hivatali idő egy alkalommal újabb ötéves
időtartamra meghosszabbítható;

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -13 pont (új)
1321/2004/EK rendelet
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-13) A 11. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

. 1. A későbbiekben meghatározandó 
egyéb források és díjak sérelme nélkül, a 
bevételek és kiadások egyensúlyának 
biztosítása érdekében, az Ügynökség
bevételét képezi az Európai Unió 
általános költségvetésében szereplő 
közösségi támogatás. Az Ügynökség 
finanszírozását a költségvetési fegyelemről 
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és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 47. 
pontjának értelmében a költségvetési 
hatóságnak jóvá kell hagynia. Az uniós 
költségvetési eljárást kell alkalmazni, 
amennyiben az Unió hozzájárulása és az 
Európai Unió általános költségvetése 
terhére nyújtott bármilyen támogatásról 
van szó. A könyvelés ellenőrzését a 
Számvevőszéknek kell végeznie;
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