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Módosítás 93
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió által kifejlesztett 
űrinfrastruktúrának és -szolgáltatásoknak 
polgári felügyelet alatt lévő polgári 
rendszereknek kell maradniuk. A 
Bizottságnak garantálnia kell a 
finanszírozás és a katonai és polgári 
űrhasználatra vonatkozó stratégiák 
együttműködésének átláthatóságát.

Or. en

Módosítás 94
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel a műholdas rádiónavigáció 
számtalan tevékenységi területen történő 
egyre elterjedtebb használatára, a 
szolgáltatásnyújtás megszakadása 
jelentékeny károkat okozhatna a modern 
társadalmakban. A műholdas 
rádiónavigációs rendszerek ezenfelül 
stratégiai vetületüknél fogva sebezhető 
infrastruktúrákat alkotnak, melyek 
rosszhiszemű felhasználásra is alkalmasak. 
Az előbb említett tényezők 
veszélyeztethetik az Unió és tagállamainak 
biztonságát. A Galileo és EGNOS 
programok alapján megalkotott 
infrastruktúrák tervezése, létrehozása és 
üzemeltetése során tehát a biztonsági 
követelményeket figyelembe kell venni. A 

(8) Tekintettel a műholdas rádiónavigáció 
számtalan tevékenységi területen történő 
egyre elterjedtebb használatára, a 
szolgáltatásnyújtás megszakadása 
jelentékeny károkat okozhatna a modern 
társadalmakban. A műholdas 
rádiónavigációs rendszerek ezenfelül 
stratégiai vetületüknél fogva sebezhető 
infrastruktúrákat alkotnak, melyek 
rosszhiszemű felhasználásra is alkalmasak. 
Az előbb említett tényezők 
veszélyeztethetik az Unió és tagállamainak 
biztonságát. A Galileo és EGNOS 
programok alapján megalkotott 
infrastruktúrák tervezése, létrehozása és 
üzemeltetése során tehát a legszigorúbb 
biztonsági követelményeket figyelembe 
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Galileo program áll: egy már lezárult 
meghatározási szakaszból;

kell venni.

Or. lv

Módosítás 95
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az EGNOS program már üzemeltetési 
szakaszba lépett azóta, hogy nyílt 
szolgáltatását és úgynevezett „Safety of 
Life” szolgáltatását 2009 októberében, 
illetve 2011 márciusában működőképesnek 
nyilvánították.

(10) Az EGNOS program már üzemeltetési 
szakaszba lépett azóta, hogy nyílt 
szolgáltatását és úgynevezett „Safety of 
Life” szolgáltatását 2009 októberében, 
illetve 2011 márciusában működőképesnek 
nyilvánították. Ennélfogva kiemelt 
prioritásként kell kezelni a tagállamok 
teljes területe lefedettségének biztosítását. 
Második lépésként helyénvaló lenne 
kiterjeszteni a lefedettséget.

Or. en

Módosítás 96
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Galileo program kiépítési és 
üzemeltetési szakaszát, valamint az 
EGNOS program üzemeltetési szakaszát 
főszabályként teljes mértékben az Uniónak 
kell finanszíroznia. Azonban az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, 
Euratom rendeletnek megfelelően a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 

(13) A Galileo program kiépítési és 
üzemeltetési szakaszát, valamint az 
EGNOS program üzemeltetési szakaszát 
főszabályként teljes mértékben az Uniónak 
kell finanszíroznia. Azonban az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, 
Euratom rendeletnek megfelelően a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
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arra, hogy megfelelő megállapodások 
alapján további pénzügyi forrásokat vagy 
természetbeni hozzájárulást bocsássanak a 
programok rendelkezésére a programok 
olyan többletelemeinek a 
finanszírozásához, melyeket ők kérnek: 
ilyen lehet például a rendszerek felépítése, 
vagy ilyenek lehetnek a biztonsággal 
összefüggő egyes többletigények. 
Harmadik országoknak és a nemzetközi 
szervezeteknek is meg kell adni a 
lehetőséget a programokhoz történő 
hozzájárulásra.

arra, hogy megfelelő megállapodások 
alapján további pénzügyi forrásokat vagy 
természetbeni hozzájárulást bocsássanak a 
programok rendelkezésére a programok
egyes célkitűzéseikhez kapcsolódó
többletelemeinek a finanszírozásához. 
Harmadik országoknak és a nemzetközi 
szervezeteknek is meg kell adni a 
lehetőséget a programokhoz történő 
hozzájárulásra.

Or. en

Módosítás 97
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Galileo program kiépítési és 
üzemeltetési szakaszát, valamint az 
EGNOS program üzemeltetési szakaszát 
főszabályként teljes mértékben az Uniónak 
kell finanszíroznia. Azonban az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, 
Euratom rendeletnek megfelelően a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy megfelelő megállapodások 
alapján további pénzügyi forrásokat vagy 
természetbeni hozzájárulást bocsássanak a 
programok rendelkezésére a programok 
olyan többletelemeinek a 
finanszírozásához, melyeket ők kérnek: 
ilyen lehet például a rendszerek felépítése, 
vagy ilyenek lehetnek a biztonsággal 
összefüggő egyes többletigények. 
Harmadik országoknak és a nemzetközi 
szervezeteknek is meg kell adni a 
lehetőséget a programokhoz történő 

(13) A Galileo program kiépítési és 
üzemeltetési szakaszát, valamint az 
EGNOS program üzemeltetési szakaszát 
főszabályként teljes mértékben az Uniónak 
kell finanszíroznia. Azonban az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, 
Euratom rendeletnek megfelelően a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy megfelelő megállapodások 
alapján további pénzügyi forrásokat vagy 
természetbeni hozzájárulást bocsássanak a 
programok rendelkezésére a programok
egyes célkitűzéseikhez kapcsolódó
többletelemeinek a finanszírozásához. 
Harmadik országoknak és a nemzetközi 
szervezeteknek is meg kell adni a 
lehetőséget a programokhoz történő 
hozzájárulásra.
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hozzájárulásra.

Or. en

Módosítás 98
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A programok továbbfolytatásának 
szavatolása érdekében megfelelő pénzügyi 
keretet kell kialakítani azért, hogy az Unió 
továbbra is finanszírozhassa a 
programokat. Azt is meg kell jelölni, hogy 
a 2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakban mekkora összeg 
szükséges a Galileo kiépítési szakasza 
befejezésének, valamint a rendszerek 
üzemeltetésének a finanszírozásához.

(14) Tekintettel a hosszú átfutási időkre és 
az e projektekre irányuló eddigi 
tőkebefektetések szintjére, több pénzügyi 
programozási időszakon keresztül is 
elegendő és következetes pénzügyi 
kötelezettségvállalásra van szükség a 
programok tervezési folytonosságának és 
szervezési stabilitásának biztosítása 
érdekében. A programok 
továbbfolytatásának szavatolása érdekében 
megfelelő pénzügyi keretet kell kialakítani 
azért, hogy az Unió továbbra is 
finanszírozhassa a programokat. Azt is 
meg kell határozni, hogy a 2014. január 1. 
és 2020. december 31. közötti időszakban 
mekkora maximális összeg szükséges a 
Galileo kiépítési szakasza befejezésének, 
valamint a rendszerek üzemeltetésének a 
finanszírozásához.

Or. en

Módosítás 99
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Meg kell nevezni azokat a (16) Meg kell nevezni azokat a 
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tevékenységeket, amelyekre a programokra 
a 2014–2020 közötti időszakra e rendelet 
alapján elkülönített uniós költségvetési 
előirányzatok odaítélésre kerülnek. Az 
előirányzatokat elsősorban a Galileo 
program kiépítési szakaszával összefüggő 
tevékenységekre kell odaítélni, ideértve a 
kiépítési szakasz lebonyolításával és 
nyomon követésével kapcsolatos 
intézkedéseket is, továbbá a Galileo 
program és az EGNOS rendszer keretében 
megvalósuló rendszer üzemeltetésével 
összefüggő intézkedéseket, ideértve az 
üzemeltetési szakaszt megelőző vagy 
előkészítő intézkedéseket is. Az 
előirányzatokat a programok 
lebonyolításához és céljainak 
megvalósításához szükséges egyes egyéb 
tevékenységek finanszírozásához is meg 
kell adni.

tevékenységeket, amelyekre a programokra 
a 2014–2020 közötti időszakra e rendelet 
alapján elkülönített uniós költségvetési 
előirányzatok odaítélésre kerülnek. Az 
előirányzatokat elsősorban a Galileo 
program kiépítési szakaszával összefüggő 
tevékenységekre kell odaítélni, ideértve a 
kiépítési szakasz lebonyolításával és 
nyomon követésével kapcsolatos 
intézkedéseket is, továbbá a Galileo 
program és az EGNOS rendszer keretében 
megvalósuló rendszer üzemeltetésével 
összefüggő intézkedéseket, ideértve az 
üzemeltetési szakaszt megelőző vagy 
előkészítő intézkedéseket is. Az 
előirányzatokat a programok 
lebonyolításához és céljainak 
megvalósításához szükséges egyes egyéb 
tevékenységek finanszírozásához is meg 
kell adni. A Bizottság átlátható módon 
évente jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az egyes 
tevékenységek számára elkülönített 
előirányzatokról.

Or. en

Módosítás 100
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Azt is jelezni kell, hogy az e rendelet 
által előirányzott költségvetési források 
nem nyújtanak fedezetet a Horizont 2020 
Kutatási és Innovációs Keretprogramra 
elkülönített pénzeszközök által 
finanszírozott, például a rendszerek 
másodlagos alkalmazásainak fejlesztésével 
összefüggő munkákra. E munkák a 
programok keretében nyújtott 
szolgáltatások kihasználásának 
optimalizálását, az Unió által eszközölt 

(18) Azt is jelezni kell, hogy az e rendelet 
által előirányzott költségvetési források 
nem nyújtanak fedezetet a Horizont 2020 
Kutatási és Innovációs Keretprogramra (a 
továbbiakban: Horizont 2020) elkülönített 
pénzeszközök által finanszírozott, például a 
rendszerek másodlagos alkalmazásainak 
fejlesztésével összefüggő munkákra. E 
munkák a programok keretében nyújtott 
szolgáltatások kihasználásának 
optimalizálását, az Unió által eszközölt 
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beruházásoknak a társadalmi és gazdasági 
előnyök terén való megfelelő megtérülését, 
továbbá az uniós vállalkozásoknak a 
műholdas rádiónavigációs technológia 
tekintetében meglévő tudásának 
gyarapítását teszik lehetővé.

beruházásoknak a társadalmi és gazdasági 
előnyök terén való megfelelő megtérülését, 
továbbá az uniós vállalkozásoknak a 
műholdas rádiónavigációs technológia 
tekintetében meglévő tudásának 
gyarapítását teszik lehetővé. Ezért a 
programoknak részesülniük kell a 
Horizont 2020 keretében az európai 
GNSS tevékenységek számára szánt 
megfelelő finanszírozás előnyeiben, 
amelynek – a programok társadalmi-
gazdasági előnyei maximalizálásának 
céljával – főleg a programokból származó 
alkalmazások fejlesztésére, valamint az 
európai GNSS szintre hozásában (pl. a 
Galileo 2. generációjában) használandó 
új technológiák (pl. atomórák) 
kifejlesztését célzó kutatásra kell 
irányulniuk, annak biztosítása érdekében, 
hogy az európai GNSS programok 
állandósult többletértékkel rendelkezzenek 
a világ egyéb hasonló programjaihoz 
viszonyítva.

Or. en

Módosítás 101
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Azt is jelezni kell, hogy az e rendelet 
által előirányzott költségvetési források 
nem nyújtanak fedezetet a Horizont 2020 
Kutatási és Innovációs Keretprogramra 
elkülönített pénzeszközök által 
finanszírozott, például a rendszerek 
másodlagos alkalmazásainak fejlesztésével 
összefüggő munkákra. E munkák a 
programok keretében nyújtott 
szolgáltatások kihasználásának 
optimalizálását, az Unió által eszközölt 

(18) Azt is jelezni kell, hogy az e rendelet 
által előirányzott költségvetési források 
nem nyújtanak fedezetet a Horizont 2020 
Kutatási és Innovációs Keretprogramra 
elkülönített pénzeszközök által 
finanszírozott, például a rendszerek 
másodlagos alkalmazásainak fejlesztésével 
összefüggő munkákra. E munkák a 
programok keretében nyújtott 
szolgáltatások kihasználásának 
optimalizálását, az Unió által eszközölt 
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beruházásoknak a társadalmi és gazdasági 
előnyök terén való megfelelő megtérülését, 
továbbá az uniós vállalkozásoknak a 
műholdas rádiónavigációs technológia
tekintetében meglévő tudásának 
gyarapítását teszik lehetővé.

beruházásoknak a polgárok előnyét 
szolgáló downstream űrszolgáltatások 
fejlesztése és a társadalmi és gazdasági 
előnyök terén való megfelelő megtérülését, 
továbbá az uniós vállalkozásoknak a 
műholdas rádiónavigációs technológia 
tekintetében meglévő tudásának 
gyarapítását teszik lehetővé.

Or. en

Módosítás 102
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A rendszerek által generált 
bevételeknek egyébként az Uniót kell 
illetniük; ez biztosítaná az Unió által 
előzetesen végrehajtott beruházások 
kompenzálását. Ezenfelül a 
magánvállalkozásokkal kötött 
szerződésekben bevétel-megosztási 
mechanizmust lehet kikötni.

(19) A rendszerek által generált 
bevételeknek egyébként az Uniót kell 
illetniük; ez biztosítaná az Unió által 
előzetesen végrehajtott beruházások 
kompenzálását. Ebben az összefüggésben 
a tagállamoknak a hatóságilag 
szabályozott szolgáltatás (PRS) védelmi 
célú igénybevételéért díjat kellene 
fizetniük. Ezenfelül a 
magánvállalkozásokkal kötött 
szerződésekben bevétel-megosztási 
mechanizmust kell kikötni, amennyiben 
ezek a vállalkozások pénzügyi 
hozzájárulást tettek a beruházásokhoz, 
azon elv alapján miszerint a 
veszteségeknek és a nyereségeknek 
arányosnak kell lenniük a köz- és 
magánszereplők által eszközölt 
beruházásokkal..

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság felmérése szerint a védelmi és a belügyi szektor fogja messze a 
legnagyobb mennyiségben használni a PRS-vevőkészülékeket, továbbá az Egyesült Királyság 
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és Németország kivételével valamennyi tagállam tervez PRS-alkalmazásokat a nemzeti 
védelmi szektorán belül. Mivel a védelmi feladatok nem az Európai Unió hatáskörébe 
tartoznak, a Galileo védelmi célú tagállami felhasználása díj ellenében kell, hogy történjen, 
amely az Európai Uniót illeti az általa eszközölt beruházások kompenzálására.

Módosítás 103
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A programok lebonyolítását az elmúlt 
években sújtó költségtúllépések és időbeli 
csúszások elkerülése érdekében fokozni 
kell az esetlegesen többletköltségekhez 
vezető kockázatok kézbentartását lehetővé 
tevő erőfeszítéseket, miként ezt a Tanács és 
a Parlament 2011. március 31-i 
következtetéseiben, illetve 2011. június 8-i 
állásfoglalásaiban kérte, és miként ez az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz, valamint a Régiók 
Bizottságához intézett, „Költségvetés az 
Európa 2020 stratégiához” című, 
2011. június 29-i bizottsági közleményből 
is kitűnik .

(20) A programok lebonyolítását az elmúlt 
években sújtó költségtúllépések és időbeli 
csúszások elkerülése érdekében fokozni 
kell az esetlegesen többletköltségekhez 
vezető kockázatok kézbentartását lehetővé 
tevő erőfeszítéseket, miként ezt a Tanács és 
a Parlament 2011. március 31-i 
következtetéseiben, illetve 2011. június 8-i 
állásfoglalásaiban kérte, és miként ez az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz, valamint a Régiók 
Bizottságához intézett, „Költségvetés az 
Európa 2020 stratégiához” című, 
2011. június 29-i bizottsági közleményből 
is kitűnik. A becslések szerint a kiépítési és 
üzemeltetési kockázatok (folyó áron) 
hozzávetőlegesen 1,005 milliárd eurót 
tesznek ki és ezt magában foglalja a 
programok pénzügyi keretösszege. 
Amennyiben e programok tekintetében 
további pénzügyi forrásokra lenne 
szükség, azokat nem az Európai Unió 
általános költségvetéséből finanszírozott 
kisebb, sikeres projektek kárára kell 
biztosítani. Az ilyen kockázatból eredő 
minden kiegészítő pénzügyi kötelezettséget 
a saját erőforrások és a többéves pénzügyi 
keret felső határai közötti különbségből 
kell fedezni.

Or. en
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Módosítás 104
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az Európai GNSS Ügynökséget az 
Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról 
szóló 912/2010/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és az európai műholdas 
rádiónavigációs programokat üzemeltető 
struktúrák létrehozásáról szóló 
1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről és a 
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról szóló, 
2010. szeptember 22-i európai parlamenti 
és tanácsi rendelet hozta létre a Galileo és 
EGNOS programok céljainak 
megvalósítása, valamint a programok 
lebonyolításával összefüggő egyes 
feladatok végrehajtása céljából. Az Európai 
GNSS Ügynökség az Unió egyik 
ügynöksége, amelyre az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 185. cikkében 
meghatározott szervként az uniós 
ügynökségekre alkalmazandó 
kötelezettségek vonatkoznak. Az 
Ügynökségre a programok biztonságával, a 
felelős PRS-hatóságként történő esetleges 
kijelölésével, valamint a rendszerek
kereskedelmi hasznosításához való
hozzájárulásával összefüggő egyes 
feladatokat kell osztani. Ezenfelül az 
Ügynökségnek olyan feladatokat is el kell 
látnia, melyeket a Bizottság a 
programokkal kapcsolatos különböző más 
különleges feladatokra vonatkozó, egy 
vagy több hatáskör-átruházási 
megállapodás útján bízhat rá: ide tartozik a 
rendszerek üzemeltetési szakaszával 
összefüggő feladatok elősegítése, valamint 
az alkalmazásoknak és a szolgáltatásoknak 
a műholdas rádiónavigációs piacon történő 
népszerűsítése. Annak érdekében, hogy az 
Uniót képviselő Bizottság teljes körűen 

(23) Az Európai GNSS Ügynökséget az 
Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról 
szóló 912/2010/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és az európai műholdas 
rádiónavigációs programokat üzemeltető 
struktúrák létrehozásáról szóló 
1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről és a 
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról szóló, 
2010. szeptember 22-i európai parlamenti 
és tanácsi rendelet hozta létre a Galileo és 
EGNOS programok céljainak 
megvalósítása, valamint a programok 
lebonyolításával összefüggő egyes 
feladatok végrehajtása céljából. Az Európai 
GNSS Ügynökség az Unió egyik 
ügynöksége, amelyre az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 185. cikkében 
meghatározott szervként az uniós 
ügynökségekre alkalmazandó 
kötelezettségek vonatkoznak. Az 
Ügynökségre a programok biztonságával, a 
felelős PRS-hatóságként történő esetleges 
kijelölésével, valamint a nyújtott 
szolgáltatások népszerűsítésével és
kereskedelmi hasznosításával összefüggő 
egyes feladatokat kell osztani. Az 
Ügynökségnek szoros kapcsolatokat kell 
kialakítania a programok keretében 
nyújtott szolgáltatások felhasználóival és 
lehetséges felhasználóival, és tájékozódnia 
kell a felhasználók igényeiről, valamint a 
műholdas rádiónavigációs piac 
fejleményeiről. Ezenfelül az 
Ügynökségnek fel kell hívnia a figyelmet 
azokra a területekre, ahol a szabályozás 
módosítása vagy új előírások bevezetése 
elősegíthetné a GNSS nyújtotta előnyök 
kihasználását, és a programok társadalmi-
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gyakorolhassa ellenőrzési jogkörét, a 
hatáskör-átruházási megállapodásoknak 
tartalmazniuk kell az Európai GNSS 
Ügynökségre bízott pénzeszközökkel való 
gazdálkodás általános feltételeit.

gazdasági előnyeinek maximalizálását 
célzó feladatokat kell végeznie, többek 
között egy alkalmazási területek szerinti 
elfogadási ütemterv kidolgozása révén. 
Ezenfelül az Ügynökségnek olyan 
feladatokat is el kell látnia, melyeket a 
Bizottság a programokkal kapcsolatos 
különböző más különleges feladatokra 
vonatkozó, egy vagy több hatáskör-
átruházási megállapodás útján bízhat rá: 
ide tartozik a rendszerek üzemeltetési 
szakaszával összefüggő feladatok 
elősegítése, valamint az alkalmazásoknak 
és a szolgáltatásoknak a műholdas 
rádiónavigációs piacon történő 
népszerűsítése. Annak érdekében, hogy az 
Uniót képviselő Bizottság teljes körűen 
gyakorolhassa ellenőrzési jogkörét, a 
hatáskör-átruházási megállapodásoknak 
tartalmazniuk kell az Európai GNSS 
Ügynökségre bízott pénzeszközökkel való 
gazdálkodás általános feltételeit.

Or. en

Módosítás 105
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az Európai GNSS Ügynökséget az 
Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról 
szóló 912/2010/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és az európai műholdas 
rádiónavigációs programokat üzemeltető 
struktúrák létrehozásáról szóló 
1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről és a 
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról szóló, 
2010. szeptember 22-i európai parlamenti 
és tanácsi rendelet hozta létre a Galileo és 
EGNOS programok céljainak 

(23) Az Európai GNSS Ügynökséget az 
Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról 
szóló 912/2010/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és az európai műholdas 
rádiónavigációs programokat üzemeltető 
struktúrák létrehozásáról szóló 
1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről és a 
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról szóló, 
2010. szeptember 22-i európai parlamenti 
és tanácsi rendelet hozta létre a Galileo és 
EGNOS programok céljainak 
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megvalósítása, valamint a programok 
lebonyolításával összefüggő egyes 
feladatok végrehajtása céljából. Az Európai 
GNSS Ügynökség az Unió egyik 
ügynöksége, amelyre az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 185. cikkében 
meghatározott szervként az uniós 
ügynökségekre alkalmazandó 
kötelezettségek vonatkoznak. Az 
Ügynökségre a programok biztonságával, a 
felelős PRS-hatóságként történő esetleges 
kijelölésével, valamint a rendszerek 
kereskedelmi hasznosításához való 
hozzájárulásával összefüggő egyes 
feladatokat kell osztani. Ezenfelül az 
Ügynökségnek olyan feladatokat is el kell 
látnia, melyeket a Bizottság a 
programokkal kapcsolatos különböző más 
különleges feladatokra vonatkozó, egy 
vagy több hatáskör-átruházási 
megállapodás útján bízhat rá: ide tartozik a 
rendszerek üzemeltetési szakaszával 
összefüggő feladatok elősegítése, valamint 
az alkalmazásoknak és a szolgáltatásoknak 
a műholdas rádiónavigációs piacon történő 
népszerűsítése. Annak érdekében, hogy az 
Uniót képviselő Bizottság teljes körűen 
gyakorolhassa ellenőrzési jogkörét, a 
hatáskör-átruházási megállapodásoknak 
tartalmazniuk kell az Európai GNSS 
Ügynökségre bízott pénzeszközökkel való 
gazdálkodás általános feltételeit.

megvalósítása, valamint a programok 
lebonyolításával összefüggő egyes 
feladatok végrehajtása céljából. Az Európai 
GNSS Ügynökség az Unió egyik 
ügynöksége, amelyre az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 185. cikkében 
meghatározott szervként az uniós 
ügynökségekre alkalmazandó 
kötelezettségek vonatkoznak. Az 
Ügynökségre a programok biztonságával, a 
felelős PRS-hatóságként történő esetleges 
kijelölésével, valamint a rendszerek 
kereskedelmi hasznosításához való 
hozzájárulásával összefüggő egyes 
feladatokat kell osztani. Ezenfelül az 
Ügynökségnek olyan feladatokat is el kell 
látnia, melyeket a Bizottság a 
programokkal kapcsolatos különböző más 
különleges feladatokra vonatkozó, egy 
vagy több hatáskör-átruházási 
megállapodás útján bízhat rá: ide tartozik a 
rendszerek üzemeltetési szakaszával 
összefüggő feladatok elősegítése, valamint 
az alkalmazásoknak és a szolgáltatásoknak 
a műholdas rádiónavigációs piacon történő 
népszerűsítése. Annak érdekében, hogy az 
Uniót képviselő Bizottság teljes körűen 
gyakorolhassa ellenőrzési jogkörét, a 
hatáskör-átruházási megállapodásoknak 
tartalmazniuk kell az Európai GNSS 
Ügynökségre bízott pénzeszközökkel való 
gazdálkodás általános feltételeit. Megfelelő 
átmeneti időszakot kell életbe léptetni az 
új irányítási keret sikeres végrehajtásának 
biztosítása érdekében. Ezenkívül 
megfelelő humánerőforrást kell az 
Európai GNSS Ügynökség rendelkezésére 
bocsátani az átmeneti időszak alatt és 
után.

Or. en

Módosítás 106
Vladimír Remek
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Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az Uniónak az Európai 
Űrügynökséggel a technikai és a 
programozási vetületekre kiterjedő 
többéves hatáskör-átruházási 
megállapodást kell kötnie. Annak 
érdekében, hogy az Uniót képviselő 
Bizottság teljes körűen gyakorolhassa 
ellenőrzési jogkörét, a hatáskör-átruházási 
megállapodásnak tartalmaznia kell az 
Európai Űrügynökségre bízott 
pénzeszközökkel való gazdálkodás 
általános feltételeit. Minthogy kizárólag az 
Unió által finanszírozott tevékenységekről 
van szó, e feltételeknek ahhoz hasonló 
szintű ellenőrzést kell szavatolniuk, mint 
amely akkor lenne előírás, ha az Európai 
Űrügynökség az Unió egyik ügynöksége 
volna.

(24) Az Uniónak az Európai 
Űrügynökséggel a technikai és a 
programozási vetületekre kiterjedő 
többéves hatáskör-átruházási 
megállapodást kell kötnie. Annak 
érdekében, hogy az Uniót képviselő 
Bizottság teljes körűen gyakorolhassa 
ellenőrzési jogkörét, a hatáskör-átruházási 
megállapodásnak tartalmaznia kell az 
Európai Űrügynökségre bízott 
pénzeszközökkel való gazdálkodás 
általános feltételeit. Minthogy kizárólag az 
Unió által finanszírozott tevékenységekről 
van szó, e feltételeknek ahhoz hasonló 
szintű ellenőrzést kell szavatolniuk, mint 
amely akkor lenne előírás, ha az Európai 
Űrügynökség az Unió egyik ügynöksége 
volna. Megfelelő átmeneti időszakot kell 
életbe léptetni az új irányítási keret sikeres 
végrehajtásának biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 107
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Tekintettel arra, hogy a programokat 
főszabályként az Unió finanszírozza, a 
programok alapján kötött közbeszerzési 
szerződéseknek tiszteletben kell tartaniuk 
az uniós közbeszerzési szabályokat, s 
mindenekelőtt a források legjobb 
felhasználását, a költségek kézben tartását, 
a kockázatok enyhítését, továbbá a 
hatékonyság fokozását és az egyetlen 
beszállítótól való függőség csökkentését 

(28) Tekintettel arra, hogy a programokat 
főszabályként az Unió finanszírozza, a 
programok alapján kötött közbeszerzési 
szerződéseknek tiszteletben kell tartaniuk 
az uniós közbeszerzési szabályokat, s 
mindenekelőtt a források legjobb 
felhasználását, a költségek kézben tartását, 
a kockázatok enyhítését, továbbá a 
hatékonyság fokozását és az egyetlen 
beszállítótól való függőség csökkentését 
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kell célozniuk. A teljes beszállítói láncban 
biztosítani kell a nyílt és egyenlő versenyt, 
amely minden szinten kiegyensúlyozott 
részvételi lehetőségeket kínál a különböző 
tevékenységi ágaknak, ideértve különösen 
az új belépőket, valamint a kis- és 
középvállalkozásokat (a továbbiakban: 
kkv-k) is. El kell kerülni az erőfölénnyel 
való visszaélés esetleges eseteit, valamint 
az egyetlen beszállítótól való tartós 
függést. A programmal összefüggő 
kockázatok enyhítése, a kizárólagos 
beszerzési forrástól való függés elkerülése, 
továbbá a program, a költségek és az 
ütemterv jobb teljes körű ellenőrzésének 
szavatolása érdekében szükség szerint 
többféle beszerzési forráshoz kell 
folyamodni. Az uniós vállalatok számára 
lehetőséget kell nyújtani arra, hogy egyes 
anyagok és szolgáltatások esetében Unión 
kívüli forrásokat vegyenek igénybe akkor, 
ha ez minőségi és költségviszonylatban 
bizonyítottan lényeges előnyökkel jár, 
szem előtt tartva mindazonáltal a 
programok stratégiai jellegét, valamint a 
biztonságra és a kivitel ellenőrzésére 
vonatkozó uniós előírásokat. Hasznosítani 
kell a szakmai beruházásokat, 
tapasztalatokat és szakértelmet, ideértve a 
programok meghatározási, fejlesztési és 
tesztelési szakaszában szerzett 
tapasztalatokat és szakértelmet is, ám ezzel 
egyidejűleg ügyelni kell arra, hogy a 
versenytárgyalásra vonatkozó szabályok se 
sérüljenek.

kell célozniuk. A teljes beszállítói láncban 
biztosítani kell a nyílt és egyenlő versenyt, 
amely minden szinten kiegyensúlyozott 
részvételi lehetőségeket kínál a különböző 
tevékenységi ágaknak, ideértve különösen 
az új belépőket, valamint a kis- és 
középvállalkozásokat (a továbbiakban: 
kkv-k) is. El kell kerülni az erőfölénnyel 
való visszaélés esetleges eseteit, valamint 
az egyetlen beszállítótól való tartós 
függést. A programmal összefüggő 
kockázatok enyhítése, a kizárólagos 
beszerzési forrástól való függés elkerülése, 
továbbá a program, a költségek és az 
ütemterv jobb teljes körű ellenőrzésének 
szavatolása érdekében szükség szerint 
többféle beszerzési forráshoz kell
folyamodni. Az uniós vállalatok számára 
lehetőséget kell nyújtani arra, hogy egyes 
anyagok és szolgáltatások esetében Unión 
kívüli forrásokat vegyenek igénybe akkor, 
ha ez minőségi és költségviszonylatban 
bizonyítottan lényeges előnyökkel jár, 
szem előtt tartva mindazonáltal a 
programok stratégiai jellegét, valamint a 
biztonságra és a kivitel ellenőrzésére 
vonatkozó uniós előírásokat. Hasznosítani 
kell a szakmai beruházásokat, 
tapasztalatokat és szakértelmet, ideértve a 
programok meghatározási, fejlesztési és 
tesztelési szakaszában szerzett 
tapasztalatokat és szakértelmet is, ám ezzel 
egyidejűleg ügyelni kell arra, hogy a 
versenytárgyalásra vonatkozó szabályok se 
sérüljenek. Pontos értékelési 
kritériumokat kell belefoglalni minden 
egyes közbeszerzési eljárásba.

Or. en

Módosítás 108
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Tekintettel arra, hogy a programokat 
főszabályként az Unió finanszírozza, a 
programok alapján kötött közbeszerzési 
szerződéseknek tiszteletben kell tartaniuk 
az uniós közbeszerzési szabályokat, s 
mindenekelőtt a források legjobb 
felhasználását, a költségek kézben tartását, 
a kockázatok enyhítését, továbbá a 
hatékonyság fokozását és az egyetlen 
beszállítótól való függőség csökkentését 
kell célozniuk. A teljes beszállítói láncban 
biztosítani kell a nyílt és egyenlő versenyt, 
amely minden szinten kiegyensúlyozott 
részvételi lehetőségeket kínál a különböző 
tevékenységi ágaknak, ideértve különösen 
az új belépőket, valamint a kis- és 
középvállalkozásokat (a továbbiakban: 
kkv-k) is. El kell kerülni az erőfölénnyel 
való visszaélés esetleges eseteit, valamint 
az egyetlen beszállítótól való tartós 
függést. A programmal összefüggő 
kockázatok enyhítése, a kizárólagos 
beszerzési forrástól való függés elkerülése, 
továbbá a program, a költségek és az 
ütemterv jobb teljes körű ellenőrzésének 
szavatolása érdekében szükség szerint 
többféle beszerzési forráshoz kell 
folyamodni. Az uniós vállalatok számára 
lehetőséget kell nyújtani arra, hogy egyes 
anyagok és szolgáltatások esetében Unión 
kívüli forrásokat vegyenek igénybe akkor, 
ha ez minőségi és költségviszonylatban 
bizonyítottan lényeges előnyökkel jár, 
szem előtt tartva mindazonáltal a 
programok stratégiai jellegét, valamint a 
biztonságra és a kivitel ellenőrzésére 
vonatkozó uniós előírásokat. Hasznosítani 
kell a szakmai beruházásokat, 
tapasztalatokat és szakértelmet, ideértve a 
programok meghatározási, fejlesztési és 
tesztelési szakaszában szerzett 
tapasztalatokat és szakértelmet is, ám ezzel 
egyidejűleg ügyelni kell arra, hogy a 
versenytárgyalásra vonatkozó szabályok se 
sérüljenek.

(28) Tekintettel arra, hogy a programokat 
főszabályként az Unió finanszírozza, a 
programok alapján kötött közbeszerzési 
szerződéseknek tiszteletben kell tartaniuk 
az uniós közbeszerzési szabályokat, s 
mindenekelőtt a források legjobb 
felhasználását, a költségek kézben tartását, 
a kockázatok enyhítését, továbbá a 
hatékonyság fokozását és az egyetlen 
beszállítótól való függőség csökkentését 
kell célozniuk. A teljes beszállítói láncban 
biztosítani kell a nyílt és egyenlő versenyt, 
amely minden szinten kiegyensúlyozott 
részvételi lehetőségeket kínál a különböző 
tevékenységi ágaknak, ideértve különösen 
az új belépőket, valamint a kis- és 
középvállalkozásokat (a továbbiakban: 
kkv-k) is. El kell kerülni az erőfölénnyel 
való visszaélés esetleges eseteit, valamint 
az egyetlen beszállítótól való tartós 
függést. A programmal összefüggő 
kockázatok enyhítése, a kizárólagos 
beszerzési forrástól való függés elkerülése, 
továbbá a program, a költségek és az 
ütemterv jobb teljes körű ellenőrzésének 
szavatolása érdekében lehetőség szerint 
többféle beszerzési forráshoz kell 
folyamodni. Az uniós vállalatok számára 
lehetőséget kell nyújtani arra, hogy egyes 
anyagok és szolgáltatások esetében Unión 
kívüli forrásokat vegyenek igénybe akkor, 
ha ez minőségi és költségviszonylatban 
bizonyítottan lényeges előnyökkel jár, 
szem előtt tartva mindazonáltal a 
programok stratégiai jellegét, valamint a 
biztonságra és a kivitel ellenőrzésére 
vonatkozó uniós előírásokat. Hasznosítani
kell a szakmai beruházásokat, 
tapasztalatokat és szakértelmet, ideértve a 
programok meghatározási, fejlesztési és 
tesztelési szakaszában szerzett 
tapasztalatokat és szakértelmet is, ám ezzel 
egyidejűleg ügyelni kell arra, hogy a 
versenytárgyalásra vonatkozó szabályok se 
sérüljenek.
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Módosítás 109
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Mivel a hatóságilag szabályozott 
szolgáltatás (PSR) keretében nyújtott 
szolgáltatások kiemelkedő szerepet 
játszhatnak a különféle fegyverrendszerek 
esetében, különösen a navigáció és az 
irányítás vonatkozásában, ezért lényeges, 
hogy a Bizottság, a Tanács, az Európai 
Külügyi Szolgálat (EKSZ) és a tagállamok 
az 1967. évi Világűrszerződéssel 
összhangban járjanak el Fokozott 
erőfeszítéseket kell tenni a nemzetközi jogi 
keretek felülvizsgálata, vagy egy olyan új 
szerződés megkötése érdekében, amely 
figyelembe veszi az 1960-as évek óta 
bekövetkezett technológiai fejlődést és 
célja a fegyverkezési verseny 
kialakulásának megakadályozása a 
világűrben.

Or. en

Módosítás 110
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A programok keretében biztosítani 
kell a személyes jellegű adatok és a 
magánélet védelmét.

(33) Az Unió alapját az alapvető jogok 
tiszteletben tartása képezi, és különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 
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8. cikke kifejezetten elismeri a 
magánélethez és a személyes adatok 
védelméhez való alapvető jogot. A 
programok keretében biztosítani kell a 
személyes jellegű adatok és a magánélet 
védelmét, különösen a nyomon követési 
technológia kidolgozása és használata 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 111
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A rendszerek más műholdas 
rádiónavigációs rendszerekkel, valamint 
hagyományos rádiónavigációs eszközökkel 
való kompatibilitásának és 
interoperabilitásának garantálásához 
szükséges intézkedések meghatározása, 
továbbá a rendszerek és működésük 
biztonságának szavatolása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e két hatásköri terület 
vonatkozásában. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során többek 
között szakértői szinten kellően 
konzultáljon. A Bizottságnak a
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása folyamán 
ügyelnie kell arra, hogy a vonatkozó 
dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljuttassa az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(37) A rendszerek más műholdas 
rádiónavigációs rendszerekkel, valamint 
hagyományos rádiónavigációs eszközökkel 
való kompatibilitásának és 
interoperabilitásának garantálásához 
szükséges intézkedések meghatározása, a 
rendszerek és működésük biztonságának 
szavatolása, a szellemi tulajdonjogok 
kezelésére vonatkozó keret létrehozása, a 
programvégrehajtás értékelése 
kulcsfontosságú szakaszainak 
meghatározása, a programkockázatok 
csökkentése és a többéves munkaprogram 
elfogadása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e két hatásköri 
terület vonatkozásában. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság előkészítő munkája során 
többek között szakértői szinten kellően 
konzultáljon. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során a Bizottság gondoskodik arról, hogy 
a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, 
kellő időben és megfelelő módon 
eljuttassák az Európai Parlamentnek és a 
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Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Mivel a becslések szerint a 
repülőgépek hozzávetőleg 5%-át szerelték 
fel a GNSS használatához szükséges 
berendezésekkel, a szállítók számára 
segítséget kell nyújtani, hogy a rendszer 
megfelelő kialakításához szükséges 
beruházásokat megtehessék.  

Or. pl

Módosítás 113
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EGNOS és Galileo programok 
magukban foglalnak minden olyan 
tevékenységet, amely a két európai 
műholdas rádiónavigációs rendszer, azaz 
az EGNOS rendszer és a Galileo program 
keretében megvalósuló rendszer 
meghatározása, fejlesztése, tesztelése, 
megépítése, üzemeltetése, megújítása, 
javítása, valamint biztonságának 
szavatolása érdekében szükséges.

(1) Az EGNOS és Galileo programok 
magukban foglalják alkalmazások 
kifejlesztését, illetve minden olyan 
tevékenységet, amely a két európai 
műholdas rádiónavigációs rendszer, azaz 
az EGNOS rendszer és a Galileo program 
keretében megvalósuló rendszer 
meghatározása, fejlesztése, tesztelése, 
megépítése, üzemeltetése, megújítása, 
javítása, valamint biztonságának 
szavatolása érdekében szükséges.

Or. en
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Módosítás 114
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EGNOS rendszer olyan 
infrastruktúra, amely a meglévő globális 
műholdas rádiónavigációs rendszerek által 
kibocsátott jelek nyomon követését és 
korrekcióját végzi. Földi állomások és 
geostacionárius műholdakon elhelyezett 
több jeladó alkotja.

(3) Az EGNOS rendszer olyan 
infrastruktúra, amely a meglévő globális 
műholdas rádiónavigációs rendszerek, 
valamint rendelkezésre állását követően a 
Galileo program keretében megvalósuló 
rendszer révén nyújtott nyilvános 
szolgáltatás által kibocsátott jelek nyomon 
követését és korrekcióját végzi. Földi 
állomások és geostacionárius műholdakon 
elhelyezett számos jeladó alkotja.

Or. en

Módosítás 115
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „hatóságilag szabályozott szolgáltatás” 
(Public Regulated Service vagy PRS) 
nyújtása: ez kizárólag a kormányok által 
engedélyezett felhasználók részére, olyan 
érzékeny alkalmazások céljaira van 
fenntartva, amelyek a szolgáltatás magas 
szintű folyamatosságát igénylik. A 
„hatóságilag szabályozott szolgáltatás” 
erős és kódolt jeleket használ;

d) „hatóságilag szabályozott szolgáltatás” 
(Public Regulated Service vagy PRS) 
nyújtása: ez kizárólag a kormányok által 
engedélyezett felhasználók részére, olyan 
érzékeny alkalmazások céljaira van 
fenntartva, amelyek a szolgáltatás magas 
szintű folyamatosságát igénylik. A 
„hatóságilag szabályozott szolgáltatás” 
erős és kódolt jeleket használ; E 
szolgáltatás bármilyen védelmi célú 
tagállami felhasználása, illetve az 
alkalmazások igénybe vétele díjköteles 
lesz;
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Módosítás 116
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EGNOS programnak konkrét 
célkitűzése még az említett szolgáltatások 
földrajzi lefedettségének az Unió egész 
területére, valamint a műszaki kötöttségek 
határain belül és nemzetközi 
megállapodások alapján a világ más 
térségeire, többek között azon harmadik 
országok területére való kiterjesztése, 
amelyekre kiterjed az egységes európai 
égbolt.

Az EGNOS programnak konkrét 
célkitűzése még az említett szolgáltatások 
földrajzi lefedettségének az Unió egész 
területére való minél hamarabbi, valamint 
a műszaki kötöttségek határain belül és 
nemzetközi megállapodások alapján a világ 
más térségeire, különösen azon harmadik 
országok területére való kiterjesztése, 
amelyekre kiterjed az egységes európai 
égbolt.

Or. en

Módosítás 117
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet az európai műholdas 
rádiónavigációs programok keretében 
létrejövő rendszerek létrehozására és 
üzemeltetésére, közöttük az uniós 
irányításra és pénzügyi hozzájárulásra 
vonatkozó szabályokat állapítja meg.

E rendelet az európai műholdas 
rádiónavigációs programok keretében 
létrejövő rendszerek uniós területen 
történő létrehozására és üzemeltetésére, 
közöttük az uniós irányításra és pénzügyi 
hozzájárulásra vonatkozó szabályokat 
állapítja meg.

Or. ro
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Módosítás 118
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) üzemeltetési szakasz, amely magában 
foglalja az infrastruktúra irányítását, a 
rendszer karbantartását, folyamatos 
tökéletesítését, megújítását és védelmét, a 
programhoz kapcsolódó hitelesítési és 
szabványosítási műveleteket, a 
szolgáltatások nyújtását és forgalmazását, 
továbbá minden egyéb, a rendszer 
fejlesztéséhez és a program megfelelő 
lefolytatásához szükséges tevékenységet; 
ez a szakasz a tervek szerint 2014. és 2015. 
között fokozatosan, a kezdeti 
szolgáltatások nyújtásával indul.

d) üzemeltetési szakasz, amely magában 
foglalja az infrastruktúra irányítását, a 
rendszer karbantartását, folyamatos 
tökéletesítését, megújítását és védelmét, a 
programhoz kapcsolódó hitelesítési és 
szabványosítási műveleteket, a 
szolgáltatások kidolgozását, nyújtását és 
forgalmazását, alkalmazások kifejlesztését, 
továbbá minden egyéb, a rendszer 
fejlesztéséhez és a program megfelelő 
lefolytatásához szükséges tevékenységet; 
ez a szakasz a tervek szerint 2014. és 2015.
között fokozatosan, a kezdeti 
szolgáltatások nyújtásával indul.

Or. en

Módosítás 119
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014–2020 közötti időszak során és azt 
követően a következő mutatókat és 
célértékeket kell használni többek között a 
Galileo program egyedi célkitűzései 
megvalósítási fokának mérésére:
a) működő műholdak összesített száma: 
2015-ig 18, 2019-ig 30;
b) földi tartalék műholdak karbantartási 
célokra: 2019-ig 2;
c) kiépített földi infrastruktúra verziója:  
minél hamarabbi2015-ig a 2. verzió;
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d) megvalósított szolgáltatások száma: 
2015-ig három kezdőszolgáltatás, 2020-ig 
öt szolgáltatás.

Or. en

Indokolás

A GNSS jövőbeli fejlesztéseinek néhány elemét – amelyet a 2020–2027 közötti időszakban 
valósítanak meg – a 2014–2020 közötti időszakban elő kell készíteni. Nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy a 2020. évi zökkenőmentes átmenet előkészítése a GNSS-rendelet 
2012–2020-ra vonatkozó célkitűzései között is szerepel.

Módosítás 120
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EGNOS rendszer üzemeltetésébe 
elsősorban az infrastruktúra irányítása, a 
rendszer karbantartása, folyamatos 
tökéletesítése, megújítása és védelme, a 
programhoz kapcsolódó akkreditációs, 
hitelesítési és szabványosítási műveletek, a 
rendszer és üzemeltetése megbízhatóságát 
igazoló összes tényező, valamint a 
szolgáltatások nyújtása és forgalmazása 
tartozik.

Az EGNOS rendszer üzemeltetésébe 
elsősorban az infrastruktúra irányítása, a 
rendszer karbantartása, folyamatos 
tökéletesítése, megújítása és védelme, a 
programhoz kapcsolódó akkreditációs, 
hitelesítési és szabványosítási műveletek, a 
rendszer és üzemeltetése megbízhatóságát 
igazoló összes tényező, valamint a 
szolgáltatások nyújtása és forgalmazása és 
az e szolgáltatások alapján kifejlesztett 
alkalmazások és szolgáltatások nyújtása, 
népszerűsítése és forgalmazása, a 
rendszerek tökélesedésével és következő 
generációival kapcsolatos fejlesztési és 
telepítési tevékenységek, köztük a 
beszerzési tevékenységek, valamint a 
szolgáltatások földrajzi lefedettségének az 
1. cikk (5) bekezdése szerinti kiterjesztése
tartozik.

Or. en
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Módosítás 121
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Többek között a következő mutatókat és 
célértékeket kell használni az EGNOS 
program egyedi célkitűzései megvalósítási 
fokának mérésére:
a) a hitelesítési hatóságokkal ismertetett 
szolgáltatásváltoztatások száma: 2014–
2020 között 3;
b) az életbiztonsági szolgáltatást (Safety-
of-LIFE Service vagy SoL) használó 
repülőterek száma.

Or. en

Indokolás

2011. március 2-án az Európai Bizottság elindította az EGNOS életbiztonsági szolgáltatását 
(Safety-of-Life Service vagy SoL) a légi közlekedés számára. A rendszer precíziós 
megközelítést tesz lehetővé, ami a légi navigációt biztonságosabbá teszi. Segíti ugyanakkor a 
járatok késésének, átirányításának és törlésének csökkentését. Az EGNOS életbiztonsági 
szolgáltatása lehetővé teszi a repülőterek számára, hogy növeljék kapacitásukat és 
mérsékeljék költségeiket. Végezetül, hozzájárul az ágazat CO2-kibocsátásának csökkentéséhez 
is. Az ilyen kritériumok hasznosak lennének az EGNOS megvalósítási fokának értékelésére.

Módosítás 122
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Galileo és az EGNOS program 
keretében létrehozott rendszerek, hálózatok 
és szolgáltatások lehetőség szerint 
kompatibilisek és interoperábilisak más 
műholdas rádiónavigációs rendszerekkel, 

(2) A Galileo és az EGNOS program 
keretében létrehozott rendszerek, hálózatok 
és szolgáltatások kompatibilisek és 
interoperábilisak más műholdas 
rádiónavigációs rendszerekkel, valamint 
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valamint hagyományos rádiónavigációs 
eszközökkel.

hagyományos rádiónavigációs 
eszközökkel.

Or. en

Módosítás 123
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság vállalja, hogy a harmadik 
országokkal fennálló kompatibilitási vagy 
interferenciával kapcsolatos kérdéseket 
2015. január 1-jéig rendezi.

Or. en

Módosítás 124
Christine De Veyrac

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Galileo program keretében létrehozott 
rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó 
tevékenységek, ideértve az ezen szakaszt 
megelőző vagy előkészítő intézkedéseket 
is;

b) a Galileo program földi és 
szolgáltatásnyújtási szegmenséhez 
kapcsolódó tevékenységek, többek között 
az irányítási kapacitás kibővítése, az 
életbiztonsági szolgáltatás és a 
kereskedelmi szolgáltatások profiljának 
átalakítása, a telephely-szolgáltatás 
kiépítése és üzemeltetése, az állomások 
üzemeltetése, a szolgáltatólétesítmény-
központok (többek között a 
teljesítményközpont, a geodéziai és az 
időzítési alkalmazás) kiépítése és 
üzemeltetése, a szolgáltató központ, a 
telephely-karbantartás, az egyes 
központokhoz tartozó egyedi személyzet, 
az űrszegmens fenntartása, a távközlési 
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hálózat üzemeltetése és 
rendszertámogatás; a program 
társadalmi-gazdasági előnyeinek 
maximalizálására irányuló 
tevékenységek;

Or. fr

Indokolás

Érdemes támogatni az előadó módosítását, azonban – mivel jogalkotási aktusról van szó –
jobb lenne kerülni konkrét határérték megadását a telepítendő műholdak számára 
vonatkozóan.

Módosítás 125
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) mindkét rendszer bevezetését elősegítő 
tevékenységek, különösen ágazatközi 
üzemeltetés és szinergiák az űrszektoron 
kívüli szereplőkkel.

Or. en

Módosítás 126
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a GNSS alkalmazások 
vonatkozásában végzett kutatás és 
fejlesztés az EGNOS és Galileo 
rendszeren alapuló alkalmazások 
kidolgozásának ösztönzésére;

Or. ro
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Módosítás 127
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatási és kommunikációs akciók, 
ideértve az Unió politikai prioritásaira 
vonatkozó intézményi kommunikációt is, 
amennyiben ezek e rendelet céljaival 
közvetlenül összefüggenek;

b) tájékoztatási és kommunikációs akciók, 
ideértve az Unió politikai prioritásaira 
vonatkozó intézményi kommunikációt is, 
amennyiben ezek e rendelet céljaival 
közvetlenül összefüggenek, és különösen a 
más uniós politikákkal való szinergiák 
létrehozását célzó népszerűsítő és 
tudatosító tevékenységek;

Or. en

Módosítás 128
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programok és az egyes 
programszakaszok költségeinek 
egyértelmű azonosítása érdekében a 
Bizottság az átlátható gazdálkodás elvével 
összhangban évente tájékoztatja a 35. cikk 
(1) bekezdésében említett bizottságot az 
uniós pénzügyi forrásoknak az (1) és a 
(2) bekezdésben említett valamennyi 
tevékenység céljára történő elkülönítéséről.

(3) A programok és az egyes 
programszakaszok költségeinek 
egyértelmű azonosítása érdekében a 
Bizottság az átlátható gazdálkodás elvével 
összhangban évente tájékoztatja a 
költségvetési hatóságot az uniós pénzügyi 
forrásoknak az (1) és a (2) bekezdésben 
említett valamennyi tevékenység céljára 
történő elkülönítéséről.

Or. en

Módosítás 129
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programok és az egyes 
programszakaszok költségeinek 
egyértelmű azonosítása érdekében a 
Bizottság az átlátható gazdálkodás elvével 
összhangban évente tájékoztatja a 35. cikk 
(1) bekezdésében említett bizottságot az 
uniós pénzügyi forrásoknak az (1) és a 
(2) bekezdésben említett valamennyi 
tevékenység céljára történő elkülönítéséről.

(3)  A programok és az egyes 
programszakaszok költségeinek 
egyértelmű azonosítása érdekében a 
Bizottság az átlátható gazdálkodás elvével 
összhangban évente tájékoztatja a 35. cikk 
(1) bekezdésében említett bizottságot és az 
Európai Parlamentet az uniós pénzügyi 
forrásoknak az (1) és a (2) bekezdésben 
említett valamennyi tevékenység céljára 
történő elkülönítéséről.

Or. ro

Módosítás 130
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok további finanszírozást 
nyújthatnak a Galileo programhoz. Az 
ilyen hozzájárulásokból származó 
bevételek a 2002/1605/EK, Euratom 
rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében 
említett, célhoz kötött bevételeknek 
minősülnek. A Bizottság az átlátható 
gazdálkodás elvének megfelelően 
tájékoztatja az e rendelet 35. cikkének 
(1) bekezdésében említett bizottságot
azokról a hatásokról, melyeket jelen 
bekezdés alkalmazása gyakorolhat a 
Galileo programra.

(2) A tagállamok további finanszírozást 
nyújthatnak a Galileo programhoz. Az 
ilyen hozzájárulásokból származó 
bevételek a 2002/1605/EK, Euratom 
rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében 
említett, célhoz kötött bevételeknek 
minősülnek. A Bizottság az átlátható 
gazdálkodás elvének megfelelően 
tájékoztatja a költségvetési hatóságot
azokról a hatásokról, melyeket jelen 
bekezdés alkalmazása gyakorolhat a 
Galileo programra.

Or. en

Módosítás 131
Philippe Lamberts
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok további finanszírozást 
nyújthatnak a Galileo programhoz. Az 
ilyen hozzájárulásokból származó 
bevételek a 2002/1605/EK, Euratom 
rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében 
említett, célhoz kötött bevételeknek 
minősülnek. A Bizottság az átlátható
gazdálkodás elvének megfelelően 
tájékoztatja az e rendelet 35. cikkének 
(1) bekezdésében említett bizottságot 
azokról a hatásokról, melyeket jelen 
bekezdés alkalmazása gyakorolhat a 
Galileo programra.

(2) A tagállamok további finanszírozást 
nyújthatnak a Galileo programhoz. Az 
ilyen hozzájárulásokból származó 
bevételek a 2002/1605/EK, Euratom 
rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében 
említett, célhoz kötött bevételeknek 
minősülnek. A Bizottság az átlátható 
gazdálkodás elvének megfelelően 
tájékoztatja az Európai Parlamentet, a 
Tanácsot és az e rendelet 35. cikkének 
(1) bekezdésében említett bizottságot 
azokról a hatásokról, melyeket jelen 
bekezdés alkalmazása gyakorolhat a 
Galileo programra.

Or. en

Módosítás 132
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok további finanszírozást 
nyújthatnak az EGNOS programhoz. Az 
ilyen hozzájárulásokból származó 
bevételek a 2002/1605/EK, Euratom 
rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében 
említett, célhoz kötött bevételeknek 
minősülnek. A Bizottság az átlátható 
gazdálkodás elvének megfelelően 
tájékoztatja az e rendelet 35. cikkének 
(1) bekezdésében említett bizottságot 
azokról a hatásokról, melyeket jelen 
bekezdés alkalmazása gyakorolhat az 
EGNOS programra.

(2) A tagállamok további finanszírozást 
nyújthatnak az EGNOS programhoz. Az 
ilyen hozzájárulásokból származó 
bevételek a 2002/1605/EK, Euratom 
rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében 
említett, célhoz kötött bevételeknek 
minősülnek. A Bizottság az átlátható 
gazdálkodás elvének megfelelően 
tájékoztatja az Európai Parlamentet, a 
Tanácsot és az e rendelet 35. cikkének 
(1) bekezdésében említett bizottságot 
azokról a hatásokról, melyeket jelen 
bekezdés alkalmazása gyakorolhat az 
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EGNOS programra.

Or. en

Módosítás 133
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programok egyes szakaszaira 
elkülönített pénzeszközöket – ideértve a 
rendkívüli tartalékalapot alkotó 
pénzeszközöket is – előre meg kell 
határozni.

Or. en

Módosítás 134
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a telepítési és üzemeltetési 
kockázatokra (a műholdak 
meghibásodására, fellövési kockázatokra, 
késésekre, az üzemeltetéshez kapcsolódó 
váratlan eseményekre) elkülönített és e 
célra fel nem használt előirányzatokat 
átcsoportosíthatja az alkalmazások 
fejlesztésére.

Or. de

Módosítás 135
Angelika Niebler
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság a 7. cikk (1) 
bekezdésének a)–c) pontjában 
meghatározottak szerint pénzeszközöket 
csoportosíthat át valamely kiadási 
kategóriából egy másikba, az (1) 
bekezdésben említett összeg legfeljebb 
25%-áig. Amennyiben a pénzeszközök 
ilyen átcsoportosításának összege 
meghaladja az (1) bekezdésben említett 
összeg 25%-át, a Bizottság végrehajtási 
aktust fogad el. Ezt a végrehajtási aktust a 
35. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Az ilyen váratlan rendkívüli helyzetek – például műhold meghibásodás vagy fellövési késés –
esetén magas fokú rugalmasságra van szükség az eseményekre való megfelelő reagálás és a 
kiegészítő források rendelkezésre bocsátása érdekében.

Módosítás 136
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett összeg a 
következőképpen oszlik meg:
a) folyó áron X millió EUR a 7. cikk (1) 
bekezdésének a) és b) pontjában említett 
tevékenységekre;
b) folyó áron Y millió EUR a 7. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
tevékenységekre;
c) folyó áron Z millió EUR a rendkívüli 
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tartalékalap számára.
A Bizottság a kiépítési és üzemeltetési 
kockázatokra (a műholdak 
meghibásodására, fellövési kockázatokra, 
késésekre, az üzemeltetéshez kapcsolódó 
váratlan eseményekre) elkülönített és e 
célra fel nem használt előirányzatokat 
átcsoportosíthatja a programok 
társadalmi-gazdasági előnyeinek 
maximalizálására irányuló 
tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 137
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés – bevezető rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett összeg a 
következőképpen oszlik meg1:
__________________
1 A felosztás a bizottsági javaslat 10. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
számadaton (azaz 7897 millió EUR) 
alapul. Amennyiben ez az összeg a 
többéves pénzügyi keretről folytatott 
megbeszélések során módosul, 
szükségszerű a programok 
tevékenységeinek, és különösképp a 
költségvetési források relatív elosztásának 
újragondolása. 

Or. en

Módosítás 138
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Európai Bizottság az (1a) 
bekezdés a), b) és c) pontjában 
meghatározottak szerint pénzeszközöket 
csoportosíthat át valamely kiadási 
kategóriából egy másikba, az (1) 
bekezdésben említett összeg legfeljebb 
10%-áig. Amennyiben az ilyen 
átcsoportosítás összege nagyobb az (1) 
bekezdésben említett összeg 10%-ánál, a 
Bizottságnak a 35. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban konzultálnia kell a 35. cikk 
(1) bekezdésében említett bizottsággal.

Or. en

Módosítás 139
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A Bizottság az (1a) és (1b) 
bekezdésben említett átcsoportosításokról 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

Or. en

Módosítás 140
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ezen cikk (1) bekezdésében 
szereplő pénzügyi forrásokat a Bizottság 
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átlátható és költséghatékony módon 
kezeli. A Bizottság évente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
költségkezelési stratégiájáról.

Or. en

Módosítás 141
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szolgáltatás bármilyen védelmi célú 
tagállami felhasználásából, illetve az 
alkalmazások igénybe vételéből származó 
bevételek az Uniót illetik, a bevételeket az 
Unió költségvetésébe kell befizetni, és a 
programok céljára kell elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 142
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A magánszektor vállalkozásaival kötött 
szerződések bevétel-megosztási 
mechanizmust írhatnak elő.

(2) A bevétel-megosztási
mechanizmusokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 294. cikkével 
összhangban kell elfogadni. A 
magánszektor vállalkozásaival kötött 
szerződések előírhatnak ilyen bevétel-
megosztási mechanizmust.

Or. en
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Módosítás 143
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A magánszektor vállalkozásaival kötött 
szerződések bevétel-megosztási 
mechanizmust írhatnak elő.

(2) A magánszektor vállalkozásaival kötött 
szerződések bevétel-megosztási 
mechanizmust írhatnak elő, amelynek 
arányosnak kell lennie a köz- és 
magánszereplők által eszközölt 
beruházásokkal. 

Or. en

Módosítás 144
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programok lebonyolításáért a 
Bizottság felel. A Bizottság kezeli a 
programokra e rendelettel összhangban 
elkülönített pénzeszközöket, és ügyel a 
programokkal összefüggő valamennyi 
tevékenység elvégzésére.

(1) A programok lebonyolításáért a 
Bizottság felel. A Bizottság kezeli a 
programokra e rendelettel összhangban 
elkülönített pénzeszközöket, és ügyel a 
programokkal összefüggő valamennyi 
tevékenység kellő időben történő 
elvégzésére.

Or. en

Módosítás 145
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kialakítja azokat az eszközöket, továbbá 
meghozza azokat a strukturális 
intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenek 
a programokkal összefüggő kockázatok, 
köztük a költség- és ütemtervkockázatok 
feltérképezéséhez, kézben tartásához, 
enyhítéséhez és figyeléséhez,

b) kialakítja azokat az eszközöket, továbbá 
meghozza azokat a strukturális 
intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenek 
a programokkal összefüggő kockázatok, 
köztük a költség- és ütemtervkockázatok 
feltérképezéséhez, kézben tartásához, 
enyhítéséhez és figyeléséhez annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
programokat kellő időben és a 
költségvetési kereteken belül valósítsák 
meg,

Or. en

Módosítás 146
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) értékeli – az európai GNSS rendszerek 
bevezetésének és üzemeltetésének 
népszerűsítése és más szereplők 
ösztönzésének céljából – az európai GNSS 
szolgáltatásoknak a vonatkozó 
szolgáltatások pályáztatása során történő 
használatának és nagyléptékű 
kezdeményezésekben és kampányokban 
való részvételnek a lehetőségét. 

Or. en

Módosítás 147
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a Galileo és EGNOS rendszerek 
továbbfejlesztésére vonatkozó célkitűzések 
lefektetése.

Or. en

Módosítás 148
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E végrehajtási jogi aktusok végrehajtására 
a 35. cikk (3) bekezdésében írt vizsgálati 
eljárással összhangban kerül sor.

Az a) pont vonatkozásában előírt 
intézkedéseket a 35. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

A b) és c) pont vonatkozásában előírt 
intézkedéseket a 34. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 149
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság bevált gyakorlatokon 
alapuló projektirányítási rendszereket és 
technikákat használ a programok 
végrehajtásának felügyelete során.

Or. en
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Módosítás 150
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság bevált gyakorlatokon 
alapuló projektirányítási rendszereket és 
technikákat használ a programok 
végrehajtásának felügyelete során.

Or. en

Módosítás 151
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottság évente független értékelő 
által készített jelentést nyújt be az Európai 
Parlament és a 35. cikk (1) bekezdésében 
említett bizottság részére a Bizottság 
programirányítási rendszereinek és 
technikáinak minőségi szintjéről.

Or. en

Módosítás 152
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszerek és működésük 
biztonságos.

(1) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a
rendszerek és működésük biztonságos
legyen.
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Or. ro

Módosítás 153
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a 912/2010/EU rendelet III. fejezetével 
összhangban legkésőbb 2016. június 30-ig 
a biztonsági akkreditáció elvégzése; 
evégett elindítja és felügyeli a biztonsági 
eljárások végrehajtását, valamint 
rendszerbiztonsági átvilágításokat végez;

i. a 912/2010/EU rendelet III. fejezetével 
összhangban legkésőbb 2014. január 1-ig
a biztonsági akkreditáció elvégzése; 
evégett elindítja és felügyeli a biztonsági 
eljárások végrehajtását, valamint 
rendszerbiztonsági átvilágításokat végez. 
Az európai GNSS program irányítása 
tekintetében egyértelműen el kell 
különíteni a biztonsági akkreditációs 
tevékenységeket és az Európai GNSS 
Ügynökség feladatait.  Következésképpen 
2014. január 1-ig megfelelő 
rendelkezéseket kell életbe léptetni, 
kiváltképp annak biztosítására, hogy 
egyértelmű funkcionális és strukturális 
elkülönülés valósuljon meg az ilyen 
tevékenységek és a GSA tevékenységei 
között. Ezen túlmenően a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács elnöke a biztonsági 
akkreditációs tevékenységek kapcsán 
kizárólagos kapcsolattartóként jár el, 
különös tekintettel a tanács által az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
benyújtott biztonsági akkreditációs 
eredményjelentésekre. 

Or. fr

Módosítás 154
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendszerek üzemeltetésének keretében 
– többek között a szükséges piacelemzések 
elvégzése révén – hozzájárul a 
szolgáltatások forgalomba hozatalához;

c) többek között a szükséges 
piacelemzések elvégzése révén, elvégzi a 
szolgáltatások forgalomba hozatalát;

Or. en

Módosítás 155
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendszerek üzemeltetésének keretében 
– többek között a szükséges piacelemzések 
elvégzése révén – hozzájárul a 
szolgáltatások forgalomba hozatalához;

c) a rendszerek üzemeltetésének keretében 
– többek között a szükséges piacelemzések 
elvégzése révén – hozzájárul a 
szolgáltatások forgalomba hozatalához, 
valamint biztosítja a társadalmi-gazdasági 
előnyök maximalizálását;

Or. en

Módosítás 156
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) többek között az alábbiak révén 
gondoskodik a programok társadalmi-
gazdasági előnyeinek maximalizálásáról:
i. a különböző alkalmazási piacok 
prioritásai alapján az alkalmazási 
területek szerinti elfogadási ütemtervet 
meghatározó terv elkészítése és annak 
irányítása;
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ii. azon területek meghatározása, ahol a 
GNSS alkalmazása társadalmi-gazdasági 
előnyökkel járhat, valamint olyan 
szabályozási intézkedésekre vonatkozó 
iránymutatásoknak a Bizottság elé 
terjesztése, amelyek uniós szintű 
bevezetése vagy elfogadása elősegítheti 
ezeknek az előnyöknek a kihasználását;
iii. uniós érdekek esetén szabványosítási 
és hitelesítési ütemterv kidolgozása és 
ennek végrehajtása a szabványügyi 
szervezetekkel és bejelentett szervezetekkel 
együttműködve;
iv. az EGNSS célzott K+F forrásainak 
kezelése, amelyek a műholdas 
rádiónavigációs piacra és különösen a 
kkv-knak szánt alkalmazások és 
szolgáltatások fejlesztésére és 
használatára fordíthatók, többek között a 
Horizont 2020 keretében e célra 
rendelkezésre bocsátott forrásokkal 
együtt;
v. az EGNSS alkalmazásoknak az Unió 
területén történő bevezetésére irányuló 
tevékenységek elvégzése, az európai GNSS 
alkalmazások és szolgáltatások egyes 
szektoraival foglalkozó európai kiválósági 
központok meghatározása és 
összekapcsolása, a központok hálózatának 
irányítása, valamint a hatóságok, 
egyetemek, kutatóközpontok, felhasználói 
közösségek és az ágazat tapasztalatainak 
felhasználása, különös tekintettel a kkv-
kra.

Or. en

Módosítás 157
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) gondoskodik a programok társadalmi-
gazdasági előnyeinek maximalizálásáról a 
következők révén:
i. egyeztetés és folyamatos párbeszéd 
fenntartása az érintett bizottsági 
főigazgatóságokkal és uniós 
ügynökségekkel az EGNOS/Galileo 
vonatkozó uniós szakpolitikák – többek 
tenger-, közlekedés-, energia- és polgári 
katasztrófavédelmi politikák – keretében 
történő üzemeltetésére irányuló szinergiák 
kialakítása érdekében;
ii. olyan intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása, amelyek alkalmasak az 
alkalmazások kifejlesztésének iparágak 
közötti serkentésére (ágazatközi 
termékeny együttműködés), különösen az 
űrszektoron kívüli szereplők általi 
használatra, és így alkalmasak az 
értékesítési piac európai szintű 
fejlődésének felgyorsítására;
iii. szinergiák biztosítása a vonatkozó 
uniós szakpolitikákkal és 
kezdeményezésekkel, többek között olyan 
megállapodások megkötése révén, 
amelyek kötelezik az érintett uniós 
szervezeteket a GNSS-technológiák 
használatának megfontolására;

Or. en

Módosítás 158
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ellát más, a programokhoz kapcsolódó 
olyan különleges feladatokat is, melyekkel 
a Bizottság az 1605/2002/EK, Euratom 
rendelet 54. cikke (2) bekezdésének 

d) ellát más, a programokhoz kapcsolódó 
olyan különleges feladatokat is, melyekkel 
a Bizottság az 1605/2002/EK, Euratom 
rendelet 54. cikke (2) bekezdésének 
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b) pontjával összhangban hatáskör-
átruházási határozat alapján elfogadott 
hatáskör-átruházási megállapodás útján 
megbízhatja, és melyekbe a következők 
tartoznak:

b) pontjával összhangban hatáskör-
átruházási határozat alapján [e rendelet 
hatálybalépésétől számított 18 hónapon] 
belül elfogadott hatáskör-átruházási 
megállapodás útján megbízhatja, és 
melyekbe a következők tartoznak:

Or. en

Módosítás 159
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai GNSS Ügynökség évente 
független értékelő által készített jelentést 
nyújt be a Bizottság részére az Ügynökség 
programirányítási rendszereinek és 
technikáinak minőségi szintjéről.

Or. en

Módosítás 160
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai GNSS Ügynökség bevált 
gyakorlatokon alapuló projektirányítási 
rendszereket és technikákat használ 
feladatai végrehajtásának felügyelete 
során.

Or. en
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Módosítás 161
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Európai GNSS Ügynökség évente 
független értékelő által készített jelentést 
nyújt be az Európai Parlament és a 35. 
cikk (1) bekezdésében említett bizottság 
részére az Ügynökség programirányítási 
rendszereinek és technikáinak minőségi 
szintjéről.

Or. en

Módosítás 162
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e cikk (1) bekezdésének 
d) pontjában említett hatáskör-átruházási 
határozatról a 35. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban konzultálni kell a 35. cikk 
(1) bekezdésében említett bizottsággal. A 
bizottság tájékoztatást kap a Bizottság által 
képviselt Unió, valamint az Európai GNSS 
Ügynökség között kötendő hatáskör-
átruházási megállapodásokról.

(3) Az e cikk (1) bekezdésének 
d) pontjában említett hatáskör-átruházási 
határozatról a 35. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban konzultálni kell a 35. cikk 
(1) bekezdésében említett bizottsággal. Az 
Európai Parlament és a bizottság 
tájékoztatást kap a Bizottság által képviselt 
Unió, valamint az Európai GNSS 
Ügynökség között kötendő hatáskör-
átruházási megállapodásokról.

Or. en

Módosítás 163
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot a főbb 
közbeszerzési eljárások értékelésének 
időközi és végleges eredményéről, továbbá 
az Európai GNSS Ügynökség és a 
vállalkozások között kötendő 
szerződésekről.

Or. en

Módosítás 164
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság által az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 54. cikke 
(2) bekezdésének megfelelően elfogadott 
hatáskör-átruházási határozat alapján a 
Bizottság többéves hatáskör-átruházási 
megállapodást köt az Európai 
Űrügynökséggel. A megállapodás hatálya a 
programok megvalósítása keretében 
átruházott feladatok és költségvetés 
végrehajtására és különösen a Galileo 
program alapján létrehozott infrastruktúra 
kiépítésének befejezésére terjed ki.

(1) A Galileo program kiépítési szakasza 
tekintetében a Bizottság olyan hatáskör-
átruházási megállapodást köt az Európai 
Űrügynökséggel, amely meghatározza ez 
utóbbi feladatait, különös tekintettel a 
rendszer tervezésére és beszerzésére. Az 
Európai Űrügynökséggel való 
megállapodás megkötésére a Bizottság 
által az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 
54. cikke (2) bekezdésének megfelelően 
elfogadott hatáskör-átruházási határozat 
alapján kerül sor.

Or. en

Módosítás 165
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság által az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 54. cikke 
(2) bekezdésének megfelelően elfogadott 
hatáskör-átruházási határozat alapján a 
Bizottság többéves hatáskör-átruházási 
megállapodást köt az Európai 
Űrügynökséggel. A megállapodás hatálya a 
programok megvalósítása keretében 
átruházott feladatok és költségvetés 
végrehajtására és különösen a Galileo 
program alapján létrehozott infrastruktúra 
kiépítésének befejezésére terjed ki.

(1) A Bizottság által az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 54. cikke 
(2) bekezdésének megfelelően elfogadott 
hatáskör-átruházási határozat alapján a 
Bizottság [e rendelet hatálybalépésétől 
számított 18 hónapon] belül többéves 
hatáskör-átruházási megállapodást köt az 
Európai Űrügynökséggel. A megállapodás 
hatálya a programok megvalósítása 
keretében átruházott feladatok és 
költségvetés végrehajtására és különösen a 
Galileo program alapján létrehozott 
infrastruktúra kiépítésének befejezésére 
terjed ki.

Or. en

Módosítás 166
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyomonkövetési és ellenőrző 
intézkedések közé tartozik egy előzetes 
költségbecslés összeállítása, a Bizottság 
rendszeres tájékoztatása a költségek 
alakulásáról, továbbá a költségvetési 
előirányzat és a lekötött költségek közötti 
eltérés esetén az odaítélt költségvetések 
korlátain belül az infrastruktúrák 
megvalósítását garantáló korrigáló 
intézkedések meghozatala.

A nyomonkövetési és ellenőrző 
intézkedések közé tartozik egy előzetes 
költségbecslés összeállítása, a Bizottság 
által az Európai Parlamentnek nyújtott 
rendszeres tájékoztatás a költségek 
alakulásáról, továbbá a költségvetési 
előirányzat és a lekötött költségek közötti 
eltérés esetén az odaítélt költségvetések 
korlátain belül az infrastruktúrák 
megvalósítását garantáló korrigáló
intézkedések meghozatala.

Or. ro

Módosítás 167
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A programok üzemeltetési szakasza 
tekintetében az Európai GNSS Ügynökség 
munkamegállapodásokat köt az Európai 
Űrügynökséggel annak érdekében, hogy 
el tudják látni az e rendelet szerint e 
szakaszban elvégzendő feladataikat. E 
megállapodások foglalkoznak az Európai 
Űrügynökségnek e szakaszban betöltött 
szerepével, valamint az Európai GNSS 
Ügynökséggel folytatott 
együttműködésével, különös tekintettel az 
alábbiakra:
a) a rendszerek jövőbeli generációinak 
kifejlesztése keretében történő kidolgozás, 
tervezés, nyomon követés, tesztelés és 
beszerzés;
b) a rendszerek jelenlegi generációinak 
üzemeltetése és karbantartása keretében 
történő műszaki segítségnyújtás.
A munkamegállapodásokról és azok 
módosításairól a Bizottság értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Or. en

Módosítás 168
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Űrügynökség és az 
Európai GNSS Ügynökség közötti 
együttműködés munkamegállapodásokra 
alapszik, többek között az Európai GNSS 
Ügynökség által az Európai 
Űrügynökségre ruházott teljes hatáskörök 
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alapján. Ezek a munkamegállapodás-ok
különösen az Európai Űrügynökségnek a 
következők vonatkozásában betöltött 
szerepét határozzák meg:
a) a rendszerek jövőbeli generációinak
kifejlesztése keretében történő kidolgozás, 
tervezés, beszerzés, nyomon követés és 
tesztelés;
b) a rendszerek jelenlegi generációinak 
üzemeltetése és karbantartása keretében 
történő műszaki segítségnyújtás.
A munkamegállapodásokról és azok 
módosításairól értesítik az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

Or. en

Módosítás 169
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
hatáskör-átruházási határozatról a 35. cikk 
(2) bekezdésében írt tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban konzultálni kell a 
35. cikk (1) bekezdésében említett 
bizottsággal. A bizottság tájékoztatást kap 
a Bizottság és az Európai Űrügynökség 
között kötendő többéves hatáskör-
átruházási megállapodásról.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
hatáskör-átruházási határozatról a 35. cikk 
(2) bekezdésében írt tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban konzultálni kell a 
35. cikk (1) bekezdésében említett 
bizottsággal. A bizottság és az Európai 
Parlament tájékoztatást kap a Bizottság és 
az Európai Űrügynökség között kötendő 
többéves hatáskör-átruházási 
megállapodásról.

Or. ro

Módosítás 170
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
hatáskör-átruházási határozatról a 35. cikk 
(2) bekezdésében írt tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban konzultálni kell a 
35. cikk (1) bekezdésében említett 
bizottsággal. A bizottság tájékoztatást kap 
a Bizottság és az Európai Űrügynökség 
között kötendő többéves hatáskör-
átruházási megállapodásról.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
hatáskör-átruházási határozatról a 35. cikk 
(2) bekezdésében írt tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban konzultálni kell a 
35. cikk (1) bekezdésében említett 
bizottsággal. Az Európai Parlament és a
bizottság tájékoztatást kap a Bizottság és 
az Európai Űrügynökség között kötendő 
többéves hatáskör-átruházási 
megállapodásról.

Or. en

Módosítás 171
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság tájékoztatja a 35. cikk 
(1) bekezdésében említett bizottságot a 
közbeszerzési eljárások értékelésének 
köztes és végleges eredményéről, továbbá 
az Európai Űrügynökség és a vállalkozások 
között kötendő szerződésekről.

(4) A Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot a főbb 
közbeszerzési eljárások értékelésének 
időközi és végleges eredményéről, továbbá 
az Európai Űrügynökség és a vállalkozások 
között kötendő főbb szerződésekről.

Or. en

Módosítás 172
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság tájékoztatja a 35. cikk 
(1) bekezdésében említett bizottságot a 
közbeszerzési eljárások értékelésének 

(4) A Bizottság tájékoztatja a költségvetési 
hatóságot a közbeszerzési eljárások 
értékelésének köztes és végleges 
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köztes és végleges eredményéről, továbbá 
az Európai Űrügynökség és a vállalkozások 
között kötendő szerződésekről.

eredményéről, továbbá az Európai 
Űrügynökség és a vállalkozások között 
kötendő szerződésekről.

Or. en

Módosítás 173
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) el kell kerülni az erőfölénnyel való 
esetleges visszaéléseket és az egyetlen 
beszállítótól való tartós függést;

b) el kell kerülni az erőfölénnyel való 
esetleges visszaéléseket és az egyetlen 
beszállítótól való függést;

Or. ro

Módosítás 174
Christine De Veyrac

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) adott esetben törekedni kell a kettős 
forrásból való beszerzés formájában 
megvalósuló többféle forrásból való 
beszerzésre; ezt a módszert – lehetőség 
szerint és adott esetben – külön 
kiválasztási feltételként kell meghatározni 
az ajánlati felhívásban.

Or. fr

Indokolás

Az előadó módosítását helyénvaló jóváhagyni. Ugyanakkor az átláthatóság kedvéért ki kell 
kötni, hogy az ajánlati felhívás közzétételekor valamennyi érdekelt felet értesíteni kell az ilyen 
módszer alkalmazásáról.
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Módosítás 175
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) lehetőség szerint többféle beszerzési 
forráshoz kell folyamodni;

Or. en

Módosítás 176
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A feltételhez kötött sávos közbeszerzési 
szerződés egy költségvetési 
kötelezettségvállalással kísért rögzített 
sávból, továbbá egy vagy több, feltételhez 
kötött sávból áll. A pályázati feltételek 
megjelölik a feltételhez kötött sávos 
szerződésekhez tartozó elemeket. A kiírás 
minden egyes sávra meghatározza annak 
tárgyát, árát vagy az ár kialakításának 
módozatait, valamint a szolgáltatások 
teljesítésének részleteit.

(2) A feltételhez kötött sávos közbeszerzési 
szerződés egy költségvetési 
kötelezettségvállalással és az adott sávra 
szerződött munkák és szolgáltatások 
teljesítésére vonatkozó biztos 
kötelezettségvállalással kísért rögzített 
sávból, továbbá egy vagy több,
költségvetési és teljesítési szempontból
feltételhez kötött sávból áll. A pályázati 
feltételek megjelölik a feltételhez kötött 
sávos szerződésekhez tartozó elemeket. A 
kiírás minden egyes sávra meghatározza 
annak tárgyát, árát vagy az ár 
kialakításának módozatait, valamint a 
szolgáltatások teljesítésének részleteit.

Or. ro

Módosítás 177
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben egy adott sáv 
tekintetében az ajánlatkérő megjegyzi, 
hogy az adott sávra vállalt munkák és 
szolgáltatások nem teljesültek, kártérítést 
követelhet és felmondhatja a szerződést.

Or. ro

Módosítás 178
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy hagyományos szerződéssel 
ellentétben, amely az eredményt díjazza, és 
amelyben az árat vagy az ár kialakításának 
részleteit a közbeszerzési szerződés 
dokumentumai rögzítik, az ellenőrzött 
kiadásokkal díjazott közbeszerzési 
szerződés a felhasznált eszközöket, nem 
pedig a terméket vagy a kész szolgáltatást 
díjazza. A fizetendő ár a szerződés 
teljesítésének folyományaképpen a 
fővállalkozó által viselt összes tényleges 
kiadás megtérítéséből áll: ilyenek például a 
szerződés teljesítéséhez szükséges, a 
munkaerővel kapcsolatos, az anyagjellegű 
és fogyóeszköz-kiadások, valamint a 
berendezések és infrastruktúrák 
használatával összefüggő kiadások. E 
kiadásokhoz vagy egy, az általános 
költségeket és a nyereséget fedező 
átalányösszeg, vagy pedig egy, az általános 
költségeket fedező, valamint az 
eredménycélok és az ütemterv 
célkitűzéseinek betartásától függő 
érdekeltséget megtestesítő felár járul.

Egy hagyományos szerződéssel 
ellentétben, amely az eredményt díjazza, és 
amelyben az árat vagy az ár kialakításának 
részleteit a közbeszerzési szerződés 
dokumentumai rögzítik, az ellenőrzött 
kiadásokkal díjazott közbeszerzési 
szerződés a felhasznált eszközöket, nem 
pedig a terméket vagy a kész szolgáltatást 
díjazza. A fizetendő ár a szerződés 
teljesítésének folyományaképpen a 
fővállalkozó által viselt összes tényleges 
kiadás megtérítéséből áll: ilyenek például a 
szerződés teljesítéséhez szükséges, a 
munkaerővel kapcsolatos, az anyagjellegű 
és fogyóeszköz-kiadások, valamint a 
berendezések és infrastruktúrák 
használatával összefüggő kiadások. E 
kiadásokhoz az általános költségeket 
fedező átalányösszeg járul.
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Or. ro

Módosítás 179
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A teljesen vagy részben ellenőrzött 
kiadásokkal díjazott szerződés legfelső 
összeghatára a kifizethető legmagasabb 
összeg. Ez az összeg csak kivételes, 
kellően indokolt esetekben és az 
ajánlatkérő előzetes beleegyezésével 
léphető túl.

(3) A teljesen vagy részben ellenőrzött 
kiadásokkal díjazott szerződés legfelső 
összeghatára a kifizethető legmagasabb 
összeg.

Or. ro

Módosítás 180
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szerződés értéke legfeljebb az 
eredetileg megállapított összeg 15%-ával 
nő;

Or. ro

Módosítás 181
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő minden egyes 
ajánlattevőt felkérhet arra, hogy a 
közbeszerzés egy részét adja ki különböző 
szintű alvállalkozásba olyan gazdasági 
társaságoknak, amelyek nem tartoznak 
ahhoz a vállalatcsoporthoz, melynek tagjai 
közül valamelyik a fővállalkozó. Ez a 
minimális alvállalkozási rész egy 
minimumarányt és egy maximumarányt 
tartalmazó skála formájában nyer 
kifejezést. A skála a beszerzés tárgyával és 
értékével, valamint az érintett 
tevékenységi ágazat jellegével, 
nevezetesen a megfigyelt versenyhelyzettel 
és szakmai potenciállal arányos.

(1) Az ajánlatkérő felkéri az ajánlattevőt 
arra, hogy a közbeszerzés egy részét 
versenytárgyalás keretében adja ki 
megfelelő szintű alvállalkozásba olyan 
gazdasági társaságoknak, amelyek nem 
tartoznak az ajánlattevő 
vállalatcsoportjához.

Or. en

Módosítás 182
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság többéves munkatervet készít, 
amely tartalmazza a Galileo és EGNOS 
programnak a első cikk (4) és 
(5) bekezdésében megállapított célkitűzései 
eléréséhez szükséges főbb intézkedéseket, 
előzetes költségvetést és ütemtervet.

A Bizottság a 34. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén többéves munkatervet készít, amely 
tartalmazza a Galileo és EGNOS 
programnak a első cikk (4) és 
(5) bekezdésében megállapított célkitűzései 
eléréséhez szükséges főbb intézkedéseket, 
előzetes költségvetést és ütemtervet.

Or. en

Módosítás 183
Marian-Jean Marinescu
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többéves munkaterv alapján a Bizottság 
éves munkatervet készít, amely a többéves 
munkaterv megvalósításának tervét és a 
kapcsolódó finanszírozást tartalmazza.

A többéves munkaterv alapján a Bizottság
a 35. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
éves munkatervet fogad el, amely a 
többéves munkaterv megvalósításának 
tervét és a kapcsolódó finanszírozást 
tartalmazza.

Or. en

Módosítás 184
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E végrehajtási jogi aktusok 
végrehajtására a 35. cikk 
(3) bekezdésében írt vizsgálati eljárással 
összhangban kerül sor.

törölve

Or. en

Módosítás 185
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 13. cikk (2) bekezdésében írt technikai 
jellegű feladatok ellátásához a Bizottság 
kellő segítséget vehet igénybe, főként az 
űrtechnika területén szakértelemmel bíró 
nemzeti ügynökségek és független 
szakértők, továbbá olyan szervek 

A 13. cikk (2) bekezdésében írt technikai 
jellegű feladatok ellátásához a Bizottság 
kellő segítséget vehet igénybe, főként az 
űrtechnika területén szakértelemmel bíró 
nemzeti ügynökségek képességeit és 
szaktudását és független szakértők, 
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segítségét, melyek a programok menetéről 
képesek elfogulatlan elemzések és 
vélemények összeállítására.

továbbá olyan szervek segítségét, melyek a 
programok menetéről képesek elfogulatlan 
elemzések és vélemények összeállítására.

Or. fr

Módosítás 186
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszerek megtervezése és
kialakítása folyamán a Bizottság 
gondoskodik a személyes adatok és a 
magánélet védelméről, továbbá kellő 
biztosítékok beépítéséről.

(1) A rendszerek megtervezése, kialakítása
és üzemeltetése folyamán a Bizottság 
mindenkor gondoskodik a személyes 
adatok és a magánélet védelméről, továbbá 
kellő biztosítékok beépítéséről.

Or. en

Módosítás 187
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik e rendelet 
végrehajtásáról. Minden évben, az előzetes 
költségvetési tervezet előterjesztése során 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz a programok 
végrehajtásáról.

A Bizottság gondoskodik e rendelet 
végrehajtásáról. Minden évben, az előzetes 
költségvetési tervezet előterjesztése során 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz a programok 
végrehajtásáról. A jelentésnek 
tartalmaznia kell a program
végrehajtásához kapcsolódó múltbéli és 
jövőbeli tevékenységek finanszírozásának 
részletes költségvetési bontását.

Or. en
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Módosítás 188
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik e rendelet 
végrehajtásáról. Minden évben, az előzetes 
költségvetési tervezet előterjesztése során 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz a programok 
végrehajtásáról.

A Bizottság gondoskodik e rendelet 
végrehajtásáról. Minden évben, az előzetes 
költségvetési tervezet előterjesztése során 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez
és a Tanácshoz a programok 
végrehajtásáról. A jelentés többek között a 
következőket tartalmazza:
a) a programok megvalósítása, valamint 
az 1. cikk (4) és (5) bekezdése szerint 
kitűzött célok teljesítése terén elért 
haladás értékelése;
b) a kockázatok értékelésének és 
kezelésének frissítése, valamint a 
kockázatok által a költségekben és az 
ütemtervben okozott lehetséges eltérések 
értékelése;
c) a 7. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk (2) 
bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése és a 16. 
cikk (4) bekezdése értelmében a 
költségvetési hatósághoz benyújtott 
valamennyi információ összefoglalása;
d) a 16. cikk (1) bekezdése szerint kötött 
többéves hatáskör-átruházási 
megállapodás működésére vonatkozó 
értékelés.

Or. en

Módosítás 189
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kellő időben előzetesen 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot, amennyiben úgy ítéli meg, hogy 
olyan ellenőrizhetetlen kockázatok, illetve 
egyéb tényezők merülhetnek fel, amelyek 
komoly eltéréseket okozhatnak a program 
költségei és ütemterve vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 190
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentéseknek tartalmazniuk kell a 
program kapcsán végzett kockázat- és 
költségkezelési stratégiára vonatkozó 
valamennyi releváns információt.

Or. en

Módosítás 191
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelés ezenkívül megvizsgálja 
valamennyi célkitűzés egyszerűsítési 
lehetőségeit, belső és külső koherenciáját 
és releváns voltát, továbbá az intézkedések 
hozzájárulását az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedési 
prioritásaihoz. Az értékelés figyelembe 
veszi a korábbi intézkedések hosszú távú 

Az értékelés ezenkívül megvizsgálja az e 
területen elért technológiai fejlődést,
valamennyi célkitűzés egyszerűsítési 
lehetőségeit, belső és külső koherenciáját 
és releváns voltát, továbbá az intézkedések 
hozzájárulását az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedési 
prioritásaihoz. Az értékelés figyelembe 
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hatásaira vonatkozó értékelések 
eredményeit is.

veszi a korábbi intézkedések hosszú távú 
hatásaira vonatkozó értékelések 
eredményeit is.

Or. ro

Módosítás 192
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2014. január 1-jétől kezdve
határozatlan időre szóló felhatalmazást 
kap az 5. és a 14. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására .

(2) A Bizottság 2014. január 1-jétől kezdve 
ötéves időtartamra szóló felhatalmazást 
kap az 5. és a 14. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal a hétéves időtartam vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazás 
gyakorlásáról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbinak megfelelő időtartamra, kivéve, 
ha az Európai Parlament vagy a Tanács 
legkésőbb három hónappal e rendelet 
hatálybalépésétől számított egyes 
időtartamok vége előtt kifogást emel a 
meghosszabbítás ellen.

Or. ro

Módosítás 193
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2014. január 1-jétől kezdve 
határozatlan időre szóló felhatalmazást kap 
az 5. és a 14. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(2) A Bizottság 2014. január 1-jétől kezdve 
határozatlan időre szóló felhatalmazást kap 
az 5., 6., 13., 14. és a 26. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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elfogadására . elfogadására .

Or. en

Módosítás 194
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 5. és a 
14. cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
visszavonás nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 5., 6., 13., 14. és 
26. cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
visszavonás nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 195
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 5. és a 14. cikk értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítéstől számított két hónapon belül 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emelt kifogást ellene, vagy ha az 
Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 

(5) A 5., 6., 13., 14. és 26. cikk értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítéstől számított két hónapon belül 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emelt kifogást ellene, vagy ha az 
Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
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emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 196
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai GNSS Ügynökség és az 
Európai Űrügynökség képviselői a 
bizottság belső szabályzatában 
meghatározott feltételekkel 
megfigyelőkként vehetnek részt a bizottság 
munkájában.

(4) Az Európai GNSS Ügynökség és az 
Európai Űrügynökség képviselői a 
bizottság belső szabályzatában 
meghatározott feltételekkel 
megfigyelőkként vesznek részt a bizottság 
munkájában.

Or. en


