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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vloga in naloge Evropskega nadzornega organa za GNSS (globalni satelitski navigacijski 
sistem) (v nadaljnjem besedilu: organ), agencije Skupnosti, ki je zadolžena za upravljanje faze 
uvajanja in faze delovanja programa Galileo, so se z Uredbo (ES) št. 683/2008, ki določa nov 
okvir za javno upravljanje in financiranje programov Galileo in EGNOS in je začela veljati 
25. julija 2008, bistveno spremenile.

V uredbi je določeno načelo stroge razmejitve pristojnosti med Evropsko skupnostjo (zdaj 
Unijo), ki jo zastopa Komisija, organom in Evropsko vesoljsko agencijo, na Komisijo pa se 
prenese odgovornost za upravljanje programov. Za organ je predvidenih manj nalog, tako da 
bo odgovoren zlasti za zagotavljanje varnosti sistema (predvsem z izdajo varnostnih 
akreditacij) in prispevanje k pripravam na trženje evropskega sistema GNSS. Uredba prav 
tako predvideva, da Organ izpolnjuje te naloge ob priznavanju Komisije v vlogi upravnika 
programov in v skladu s smernicami, ki jih izda Komisija.

V predlogu Komisije je zapisano, da je treba za zagotovitev skladnosti z novim pravnim 
okvirom spremeniti tudi Uredbo Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih 
struktur Evropskega satelitskega radionavigacijskega sistema.

Ime agencije se bo spremenilo v agencija GNSS (Agencija). Spremenjena bo tudi njena 
struktura (zlasti z ustanovitvijo odbora za varnostno akreditiranje evropskih sistemov GNSS, 
ki bo deloval ob upravnem odboru in izvršilnem direktorju).

Evropski parlament, ki je že leta 2009 v pričakovanju, da bodo v predlogih Komisije 
upoštevane spremembe vloge in nalog organa, prenesel v rezervo del sredstev in delovnih 
mest organa, bi moral predlog Komisije načeloma pozdraviti.

Čeprav pravih finančnih in kadrovskih učinkov, ki jih bodo imele spremembe nalog agencije, 
ni prav lahko izmeriti, se zdi predlog Komisije s proračunskega vidika sprejemljiv, saj določa 
rahlo znižanje subvencij Unije za agencijo in njeno osebje. Poleg tega je predlog združljiv s
finančnim programiranjem. 

Tako so spremembe, ki jih predlaga poročevalka, povezane s potrebo po vzpostavitvi 
medinstitucionalnega dialoga o financiranju te dokaj nove agencije v skladu s točko 47 
medinstitucionalnega sporazuma1, mandatom izvršilnega direktorja (ki bi moral še naprej 
trajati pet let z možnostjo enkratnega podaljšanja) in potrebo po zagotovitvi, da bo center za 
varnost ostal v Bruslju v obstoječih prostorih.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
                                               
1 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 17. maja 2006 o 
proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju.
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Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

2a. Poudarja, da bodo določbe točke 47 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006 veljale za uredbo (ki se 
trenutno sprejema), ki spreminja Uredbo 
Sveta (ES) št. 1321 o vzpostavitvi 
upravljavskih struktur Evropskega 
satelitskega radionavigacijskega sistema; 
poudarja, da bo Parlament, če bo 
predlagana uredba sprejeta, začel 
pogajanja z drugo vejo proračunskega 
organa, da bi se pravočasno sklenil 
sporazum o financiranju agencije GNSS v 
skladu z ustreznimi določbami
medinstitucionalnega sporazuma;

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prav tako je treba omogočiti 
Evropskemu parlamentu, da je v upravnem 
svetu Agencije zastopan kot opazovalec, 
saj je bila v Uredbi (ES) št. 683/2008 
poudarjena koristnost tesnega sodelovanja 
med Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo. Da se zagotovi dobro 
upravljanje programov, je treba trajanje 
mandata izvršilnega direktorja skrajšati s 
petih na štiri leta.

(11) Prav tako je treba omogočiti 
Evropskemu parlamentu, da je v upravnem 
svetu Agencije zastopan kot opazovalec, 
saj je bila v Uredbi (ES) št. 683/2008 
poudarjena koristnost tesnega sodelovanja 
med Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1321/2004
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Člen 2 – točka a – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iia) Sedež centra za varnost bo v Bruslju v 
že obstoječi infrastrukturi in prostorih, da 
se omejijo učinki preureditve;

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 1321/2004
Člen 7 – odstavek 2 – zadnji pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mandat izvršilnega direktorja traja štiri 
leta. Ponovno je lahko imenovan enkrat za 
še eno obdobje štirih let.

Mandat izvršilnega direktorja traja pet let. 
Ponovno je lahko imenovan enkrat za 
obdobje petih let.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -13 (novo)
Uredba (ES) št. 1321/2004
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-13) Člen 11 (1) se nadomesti z 
naslednjim:

. 1. Brez poseganja v druge vire in 
dajatve, ki jih je še treba določiti, 
prihodki Agencije vključujejo pomoč 
Skupnosti, predvideno v splošnem 
proračunu Evropske Unije za 
zagotovitev uravnoteženosti prihodkov 
in odhodkov. Za financiranje agencije 
velja sporazum proračunskega organa, 
kot je določeno v točki 47 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006 o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju. Za 
prispevek Unije in vse donacije v breme 
splošnega proračuna Evropske unije je 
treba uporabljati proračunski postopek 
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Unije. Revizijo računovodskih izkazov 
mora opravljati Evropsko računsko 
sodišče;
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