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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rola i zadania Organu Nadzoru Europejskiego GNSS (Globalnego Systemu Nawigacji 
Satelitarnej), wspólnotowej agencji odpowiedzialnej za zarządzanie rozmieszczaniem i 
etapami operacyjnymi programu GALILEO, uległy znacznym zmianom w wyniku 
rozporządzenia (WE) nr 683/2008 określającego nowe ramy publicznego zarządzania i 
finansowania programów Galileo i EGNOS, które weszło w życie w dniu 25 lipca 2008 r.

Rozporządzenie to przewiduje zasadę ścisłego podziału kompetencji między Wspólnotę 
Europejską (obecnie Unię), reprezentowaną przez Komisję, organ nadzoru i Europejską 
Agencję Kosmiczną, czyniąc Komisję odpowiedzialną za zarządzanie programami. Ogranicza 
zadania organu nadzoru, który będzie głównie odpowiedzialny za zapewnienie 
bezpieczeństwa systemu (zwłaszcza akredytowanie systemów w zakresie bezpieczeństwa) 
oraz będzie uczestniczył w przygotowaniach do komercjalizacji europejskich systemów 
GNSS. Określa też, że organ nadzoru wykonuje powierzone mu zadania przy poszanowaniu 
roli Komisji w zarządzaniu programami i zgodnie z przedstawionymi przez nią wytycznymi.

W celu zapewnienia zgodności z nowymi ramami prawnymi konieczne jest dokonanie zmian 
również w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur 
zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi. Z powyższych powodów 
Komisja przedstawiła swój wniosek.

Organ przyjmie nazwę Agencja GNSS. Jej struktura ulegnie zmianie (zwłaszcza w wyniku 
utworzenia Komitetu Akredytacji Europejskich Systemów GNSS w Zakresie 
Bezpieczeństwa, powołania jego zarządu i dyrektora wykonawczego).

PE, który w oczekiwaniu, by wnioski Komisji uwzględniły zmiany roli i zadań organu 
nadzoru, utworzył już w 2009 r. rezerwę na część środków finansowych i stanowisk w 
agencji, zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji.

Z punktu widzenia budżetu wniosek Komisji wydaje się być rozsądny, ponieważ przewiduje 
lekki spadek subwencji Unii na rzecz agencji i jej personelu, chociaż w rzeczywistości nie jest 
łatwo zmierzyć, jakie będą rzeczywiste skutki zmian zadań agencji pod względem 
finansowania i spraw kadrowych. Wniosek jest ponadto zgodny z programowaniem 
finansowym.  

Z tych względów poprawki proponowane przez sprawozdawczynię dotyczą potrzeby 
prowadzenia dialogu międzyinstytucjonalnego na temat finansowania tej w znacznym stopniu 
nowej agencji zgodnie z pkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego1, mandatu dyrektora 
wykonawczego (przewidzianego na okres pięcioletni, z możliwością jednokrotnego 
przedłużenia) oraz konieczności zadbania o utrzymanie centrum bezpieczeństwa w jego 
obecnych pomieszczeniach w Brukseli.

                                               
1 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami.
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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

2a. podkreśla, że postanowienia pkt 47 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 17 maja 2006 r. będą miały 
zastosowanie do rozporządzenia (obecnie 
uchwalanego) zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 
w sprawie ustanowienia struktur 
zarządzania europejskimi programami 
radionawigacyjnymi; podkreśla, że jeżeli 
wnioskowane rozporządzenie zostanie 
przyjęte, Parlament przystąpi do 
negocjacji z drugim organem władzy 
budżetowej w celu terminowego 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
finansowania agencji GNSS zgodnie 
z odpowiednimi przepisami porozumienia 
międzyinstytucjonalnego;

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Rozporządzenie (WE) nr 683/2008 
podkreśla celowość ścisłej współpracy 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją; Parlament Europejski powinien 
być zatem reprezentowany w radzie 
administracyjnej agencji w charakterze 
obserwatora. Ze względu na dbałość o 
należyte zarządzanie programami należy 

(11) Rozporządzenie (WE) nr 683/2008 
podkreśla celowość ścisłej współpracy 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją; Parlament Europejski powinien 
być zatem reprezentowany w radzie 
administracyjnej agencji w charakterze 
obserwatora.
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też skrócić z pięciu do czterech lat 
kadencję dyrektora wykonawczego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 (Dz.U.
Artykuł 2 – litera a) – podpunkt ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iia) centrum bezpieczeństwa zostanie 
ulokowane w Brukseli przy wykorzystaniu 
istniejącej infrastruktury i pomieszczeń, 
co zminimalizuje niedogodności 
wynikające z dostosowań lokalowych;

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 (Dz.U.
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit ostatni

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kadencja dyrektora wykonawczego wynosi
cztery lata. Jego mandat jest jednokrotnie 
odnawialny na cztery lata.

Kadencja dyrektora wykonawczego wynosi
pięć lat. Jego mandat jest jednokrotnie 
odnawialny na pięć lat.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -13 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 (Dz.U.
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-13) Art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
. 1. Bez uszczerbku dla innych źródeł i 

należności jeszcze nie określonych, 
przychód agencji składa się z dotacji 
wspólnotowej wprowadzonej do budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej w celu 
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zapewnienia równowagi między 
przychodami a wydatkami. Finansowanie 
agencji podlega porozumieniu władzy 
budżetowej zgodnie z pkt 47 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i 
należytego zarządzania finansami. 
Procedura budżetowa Unii powinna mieć 
zastosowanie do wkładu Unii i innych 
dotacji, którymi obciążany jest budżet 
ogólny Unii Europejskiej. Kontrola 
sprawozdań finansowych powinna być 
przeprowadzona przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy.
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