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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Účel a úlohy Úradu pre dohľad nad európskym GNSS (globálny navigačný satelitný systém) 
(ďalej len „úrad“), čo je agentúra Spoločenstva zodpovedná za riadenie etapy zavádzania 
a prevádzkovania programu GALILEO, boli predmetom podstatnej úpravy na základe 
nariadenia (ES) č. 683/2008, ktorým sa definuje nový rámec verejného riadenia 
a financovania programov Galileo a EGNOS a ktoré nadobudlo účinnosť 25. júla 2008.

V tomto nariadení sa stanovuje zásada prísneho rozdelenia povinností medzi Európske 
spoločenstvo (teraz Úniu) zastúpené Komisiou, úrad a Európsku vesmírnu agentúru, pričom 
sa ním Komisii udeľuje zodpovednosť za riadenie programov. Nariadením sa obmedzujú 
úlohy úradu, ktorý bude osobitne zodpovedný za zaistenie bezpečnosti systému (najmä 
za vydávanie bezpečnostných akreditácií) a za prínos k príprave komercializácie európskych 
systémov GNSS. Takisto sa v ňom stanovuje, že úrad bude plniť také úlohy, ktoré sú mu 
zverené, a súčasne rešpektovať úlohu Komisie, ktorá riadi programy, a postupovať v súlade 
s usmerneniami vydanými Komisiou.

S cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť s novým právnym rámcom je potrebné upraviť aj nariadenie 
Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej 
navigácie. Z tohto dôvodu Komisia predkladá tento návrh.

Názov agentúry sa zmení na Agentúru pre GNSS (ďalej len „agentúra“). Jej štruktúra sa 
upraví, a to najmä vytvorením výboru pre bezpečnostnú akreditáciu európskych systémov 
GNSS spoločne so správnou radou a výkonným riaditeľom.

Európsky parlament, ktorý už predtým zapísal do rezervy časť pridelených prostriedkov 
a pracovných miest úradu v roku 2009, by mal v očakávaní návrhov Komisie, v ktorých sa 
majú zohľadniť úpravy týkajúce sa účelu a úloh úradu, v zásade uvítať návrh Komisie.

Zatiaľ čo v skutočnosti nie je ľahké posúdiť reálny vplyv úprav týkajúcich sa úloh agentúry, 
pokiaľ ide o financovanie a zamestnancov, návrh Komisie sa zdá z hľadiska rozpočtu 
primeraný, keďže sa v ňom predpokladá mierny pokles jednak dotácie Únie agentúre, jednak 
jej zamestnancov. Návrh je okrem toho zlučiteľný s finančným plánovaním.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené spravodajkyňou sa teda týkajú potreby viesť 
medziinštitucionálny dialóg o financovaní tejto do značnej miery novej agentúry v súlade 
s bodom 47 MID1, mandátu výkonného riaditeľa (ktorý by mal byť obmedzený na päť rokov 
a obnoviteľný jedenkrát) a nutnosti zaistiť, aby bezpečnostné stredisko sídlilo v existujúcich 
priestoroch v Bruseli.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
                                               
1 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne 
a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že ustanovenia bodu 47 
medziinštitucionálnej dohody (MID) 
zo 17. mája 2006 sa budú uplatňovať 
na (v súčasnosti schvaľované) nariadenie, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady 
(ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia 
európskych programov satelitnej rádiovej 
navigácie; zdôrazňuje, že ak by bolo 
navrhované nariadenie prijaté, Parlament 
začne rokovať s druhou zložkou 
rozpočtového orgánu s cieľom včas 
dosiahnuť dohodu o financovaní 
agentúry pre GNSS v súlade s príslušnými 
ustanoveniami MID;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Taktiež je potrebné umožniť 
Európskemu parlamentu, aby mal 
zastúpenie v správnej rade agentúry ako 
pozorovateľ, keďže nariadením (ES) č. 
683/2008 sa zdôraznila užitočnosť úzkej 
spolupráce medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou. V úsilí 
o dobré riadenie programov by sa malo 
takisto skrátiť funkčné obdobie 
výkonného riaditeľa z piatich rokov 
na štyri roky.

(11) Taktiež je potrebné umožniť 
Európskemu parlamentu, aby mal 
zastúpenie v správnej rade agentúry ako 
pozorovateľ, keďže nariadením (ES) 
č. 683/2008 sa zdôraznila užitočnosť úzkej 
spolupráce medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1321/2004
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Článok 2 – písmeno a – bod iia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iia) bezpečnostné stredisko bude mať 
sídlo v Bruseli v už existujúcej 
infraštruktúre a priestoroch, aby sa 
obmedzili dôsledky súvisiace s úpravou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 1321/2004
Článok 7 – odsek 2 – posledný pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa trvá 
štyri roky. Môže sa obnoviť raz na ďalšie
štyri roky.

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa trvá 
päť rokov. Môže sa obnoviť raz 
na ďalších päť rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -13 (nový)
Nariadenie (ES) č. 1321/2004
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-13) Článok 11 ods. 1 sa nahrádza takto:
. 1. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné 

zdroje a príspevky, ktoré sa ešte určia, 
príjmy agentúry zahŕňajú subvenciu 
Spoločenstva zahrnutú vo všeobecnom 
rozpočte Európskej únie, aby sa 
zabezpečila rovnováha medzi príjmami 
a výdavkami. Financovanie agentúry 
podlieha dohode s rozpočtovým orgánom, 
ako je stanovené v bode 47 
Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení. Na príspevok 
Únie a každú podporu zo všeobecného 
rozpočtu Európskej únie by sa mal 
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uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit 
účtov by mal vykonávať Európsky dvor 
audítorov.
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