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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai műholdas rádiónavigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló 
európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0814),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0464/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi 
Bizottság, a Költségvetési Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai műholdas rádiónavigációs 
politika célja, hogy az Unió két műholdas 
rádiónavigációs rendszerrel: a Galileo 
program keretében megvalósított 
rendszerrel és az EGNOS rendszerrel (a 
továbbiakban: rendszerek) rendelkezzen. E 
rendszerek egyrészt a Galileo, másrészt az 
EGNOS program keretében (a 
továbbiakban: programok) valósulnak meg. 

(1) Az európai műholdas rádiónavigációs 
politika célja, hogy az Unió két műholdas 
rádiónavigációs rendszerrel: a Galileo 
program keretében megvalósított 
rendszerrel és az EGNOS rendszerrel (a 
továbbiakban: rendszerek) rendelkezzen. E 
rendszerek egyrészt a Galileo, másrészt az 
EGNOS program keretében (a 
továbbiakban: programok) valósulnak meg. 
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Mindkét infrastruktúra műholdakat és egy 
földiállomás-hálózatot foglal magában.

Mindkét infrastruktúra műholdakat és egy 
földiállomás-hálózatot használ.

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EGNOS program célja a meglévő
globális navigációs műholdrendszerekből 
(a továbbiakban: GNSS) érkező jelek 
minőségének javítása.

(3) Az EGNOS program célja a különböző
globális navigációs műholdrendszerekből 
(a továbbiakban: GNSS) érkező jelek 
minőségének javítása.

Or. en

Módosítás 3
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 
„életbiztonság” szolgáltatását 
2009 októberében, illetve 
2011 márciusában működőképesnek 
nyilvánították.

(10) Az EGNOS program már üzemeltetési 
szakaszba lépett azóta, hogy nyílt 
szolgáltatását és úgynevezett 
„életbiztonság” szolgáltatását 
2009 októberében, illetve 
2011 márciusában működőképesnek 
nyilvánították. A hiányos földrajzi 
lefedettség miatt ugyanakkor számos 
uniós térség nem részesülhet az EGNOS 
keretében nyújtott szolgáltatásokból. 
Ennélfogva kiemelt prioritásként kell 
biztosítani a tagállamok területének 
lefedettségét. Ezenfelül helyénvaló volna a
lefedettséget különösen az egységes 
európai égbolt programban és az európai 
szomszédságpolitikában részt vevő 
tagjelölt országok és harmadik országok 
területére is kiterjeszteni. A harmadik 
országokra történő kiterjesztés nem 
hátráltathatja a lefedettség Európai 
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Unión belüli kiterjesztését.

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Mindenképpen gondoskodni kell a 
két program keretében nyújtott 
szolgáltatások bevezetését gátló akadályok 
kiküszöböléséről. Ilyen akadályt jelentene, 
ha egyes szolgáltatások igénybevételéért 
díjat számítanának fel. A fentiekre 
figyelemmel az életbiztonsági 
szolgáltatásokat díjmentesen kell nyújtani. 
Ugyanezt a megközelítést kell alkalmazni 
a tagállamok és egyes európai uniós 
szervek által nyújtott, hatóságilag 
szabályozott szolgáltatások igénybevétele 
esetén.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Mivel a programok teljes 
finanszírozását főszabályként az Unió 
biztosítja, rendelkezni kell arról, hogy a 
programok keretében létrehozott vagy 
kifejlesztett valamennyi tárgyi eszköz vagy 
immateriális javak tulajdonjoga az Uniót 
illesse. A tulajdonjogi alapjogok teljes 
tiszteletben tartása érdekében, és különösen 
az infrastruktúrák lényeges részei és 
biztonsága vonatkozásában a jelenlegi 
tulajdonosokkal meg kell állapodni. Annak 
érdekében, hogy a piacok könnyen 

(12) Mivel a programok teljes 
finanszírozását főszabályként az Unió 
biztosítja, rendelkezni kell arról, hogy a 
programok keretében létrehozott vagy 
kifejlesztett valamennyi tárgyi eszköz vagy 
immateriális javak tulajdonjoga az Uniót 
illesse. A tulajdonjogi alapjogok teljes 
tiszteletben tartása érdekében, és különösen 
az infrastruktúrák lényeges részei és 
biztonsága vonatkozásában a jelenlegi 
tulajdonosokkal meg kell állapodni. Annak 
érdekében, hogy a piacok könnyen 
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elfogadják a műholdas rádiónavigációs 
rendszereket, biztosítani kell, hogy 
harmadik személyek főként gazdasági-
társadalmi téren optimális módon 
élhessenek különösen a programok 
keretében létrejövő és az Unió tulajdonát 
képező szellemi tulajdonjogokkal.

elfogadják a műholdas rádiónavigációs 
rendszereket, biztosítani kell, hogy 
harmadik személyek főként gazdasági-
társadalmi téren optimális módon 
élhessenek különösen a programok 
keretében létrejövő és az Unió tulajdonát 
képező szellemi tulajdonjogokkal. A 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy a 
programok keretében végzett munka 
során létrejövő szellemi tulajdonjogokat 
harmadik személyekre átruházhassa, 
illetve azok használatát részükre 
engedélyezhesse, ha ezt eseti mérlegelés 
alapján megfelelőnek ítéli.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az e rendeletben szereplő 
tulajdonjogi rendelkezések nem érintik a 
programoktól függetlenül létrehozott vagy 
kifejlesztett eszközöket. Előfordulhat 
azonban, hogy az ilyen eszközök 
kapcsolódnak a programok 
teljesítményéhez. Annak érdekében, hogy 
elősegítse az új technológiák programon 
kívüli fejlesztését, a Bizottságnak 
ösztönöznie kell a harmadik feleket arra, 
hogy a figyelmébe ajánlják az ilyen 
érintett eszközöket, és amennyiben ez a 
program szempontjából előnyös, 
tárgyalnia kell azok megfelelő 
felhasználásáról. 

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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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) 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.

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság 2011. június 29-i javaslata 
alapján [úgy döntött], hogy folyó áron 
legfeljebb [7 897] millió eurót különít el a 
programokkal kapcsolatos 
tevékenységeknek a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakban 
történő finanszírozására. Helyénvaló 
megjegyezni, hogy ezek a tevékenységek a 
rendszerek és működésük védelmére is 
kiterjednek, a műholdak fellövése során is. 
Ezen a jogcímen a szolgáltatások – többek 
között a világűr-megfigyelési rendszerek 
(mint például a „Space Situational 
Awareness”, SSA rendszer) által nyújtott 
szolgáltatások – igénybevételével járó 
költségekhez való hozzájárulást a 
programokra előirányzott költségvetésből 
lehetne finanszírozni, amennyiben – az 
előzőekben említett és a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló pénzügyi keret 
megállapításáról szóló XYZ tanácsi 
rendelet [x]. cikkében megállapított 
összeget betartva – a szigorú 

(15) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság 2011. június 29-i javaslata 
alapján [úgy döntött], hogy folyó áron 
legfeljebb [7 897] millió eurót különít el a 
programokkal kapcsolatos 
tevékenységeknek a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakban 
történő finanszírozására. Az egyértelműség 
és a költségek ellenőrzésének elősegítése 
érdekében a teljes összeget különböző 
kategóriákra kell bontani. Mindazonáltal 
a rugalmasság kedvéért a Bizottságot fel 
kell jogosítani arra, hogy az egyik 
kategóriából egy másik kategóriába 
forrásokat csoportosítson át. A 
programtevékenységeknek magukban kell 
foglalniuk a rendszerek és működésük 
védelmét is, a műholdak fellövése során is. 
Ezen a jogcímen a szolgáltatások – többek 
között a világűr-megfigyelési rendszerek 
(mint például a „Space Situational 
Awareness”, SSA rendszer) által nyújtott 
szolgáltatások – igénybevételével járó 
költségekhez való hozzájárulást a 
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költséggazdálkodás eredményeként erre 
fedezet áll rendelkezésre. E rendelet az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között a költségvetési kérdésekben 
folytatott együttműködésről és a helyes 
pénzügyi gazdálkodásról szóló, 
201x.yy.xx-i intézményközi megállapodás 
[17.] pontja, valamint a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló, [2011. június 29-i tanácsi 
rendeletjavaslat[12 ] 14. cikke értelmében a 
programok folytatásához kiemelt 
referenciának tekintett pénzügyi 
keretösszeget állapít meg.

programokra előirányzott költségvetésből 
lehetne finanszírozni, amennyiben – az 
előzőekben említett és a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló pénzügyi keret 
megállapításáról szóló XYZ tanácsi 
rendelet [x]. cikkében megállapított 
összeget betartva – a szigorú 
költséggazdálkodás eredményeként erre 
fedezet áll rendelkezésre. E rendelet az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között a költségvetési kérdésekben 
folytatott együttműködésről és a helyes 
pénzügyi gazdálkodásról szóló, 
201x.yy.xx-i intézményközi megállapodás 
[17.] pontja, valamint a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló, [2011. június 29-i tanácsi 
rendeletjavaslat[12 ] 14. cikke értelmében a 
programok folytatásához kiemelt 
referenciának tekintett pénzügyi 
keretösszeget állapít meg.

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Meg kell nevezni azokat a 
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 

(16) Meg kell nevezni azokat a 
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 
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előirányzatokat a programok 
lebonyolításához és céljainak 
megvalósításához szükséges egyes egyéb 
tevékenységek finanszírozásához is meg 
kell adni.

előirányzatokat a programok társadalmi-
gazdasági előnyeinek maximalizálására 
irányuló tevékenységek támogatásához, 
valamint a programok lebonyolításához és 
céljainak megvalósításához szükséges 
egyes egyéb tevékenységek 
finanszírozásához is meg kell adni.

Or. en

Módosítás 10
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 
beruházásoknak a társadalmi és gazdasági 
előnyök terén való megfelelő megtérülését, 
továbbá az uniós vállalkozásoknak a 
műholdas navigációs technológia 
tekintetében meglévő tudásának 
gyarapítását teszik lehetővé.

Nagy jelentőséggel bír a programok 
keretében nyújtott szolgáltatások 
kihasználásának optimalizálása, az Unió 
által eszközölt beruházások társadalmi és 
gazdasági előnyök terén való megfelelő 
megtérülésének biztosítása, továbbá az 
uniós vállalkozások műholdas 
rádiónavigációs technológia tekintetében 
meglévő tudásának gyarapítása. Ezt kell 
kitűzni a programok társadalmi-gazdasági 
előnyeinek maximalizálására irányuló 
tevékenységek céljául, amelyeknek 
magukban kell foglalniuk a Horizont 
2020 kutatási és innovációs keretprogram 
révén finanszírozott és a programokhoz 
kapcsolódóan végrehajtott munkát is.

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A rendszerek által generált 
bevételeknek egyébként az Uniót kell 

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

illetniük, és azokat a programok 
támogatására kell felhasználni. E 
bevételeket különösen olyan 
tevékenységek finanszírozására kell 
fordítani, amelyek célja a programok 
társadalmi-gazdasági előnyeinek 
maximalizálása. Ezenfelül a 
magánvállalkozásokkal kötött 
szerződésekben bevételmegosztási 
mechanizmust lehet kikötni.

Or. en

Módosítás 12
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 rendelet14 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 

(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 
népszerűsítésével és kereskedelmi
hasznosításával összefüggő egyes 
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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 navigációs 
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.

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-
gazdasági előnyeinek maximalizálását 
célzó feladatokat kell végeznie. 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. 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 13
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 

(24) A Galileo program kiépítési szakaszát 
illetően az Uniónak az Európai 
Űrügynökséggel az Ügynökség erre a 
szakaszra vonatkozó feladatait 
meghatározó hatáskör-átruházási 
megállapodást kell kötnie. Annak 
érdekében, hogy az Uniót képviselő 
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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.

Bizottság teljes körűen gyakorolhassa 
ellenőrzési jogkörét, a hatáskör-átruházási 
megállapodásnak tartalmaznia kell az 
Európai Űrügynökségre bízott 
pénzeszközökkel való gazdálkodás 
általános feltételeit, és egyúttal kellő 
rugalmasságot kell biztosítania ahhoz, 
hogy az Ügynökség technikai feladatait 
hatékonyan végezhesse. 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.

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A programok üzemeltetési szakaszát 
illetően az Európai GNSS Ügynökségnek 
munkamegállapodásokat kell kötnie az 
Európai Űrügynökséggel, amelyek 
meghatározzák utóbbinak a rendszerek új 
generációjának fejlesztéséhez és az azok 
jelenlegi generációjával összefüggő 
technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó 
feladatait. Ebben az összefüggésben meg 
kell jegyezni, hogy a rendszerek 
fejlesztéséhez kapcsolódó kutatási és 
technológiafejlesztési tevékenységeket a 
Horizont 2020 programból kell 
finanszírozni.

Or. en

Módosítás 15
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 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. Az űrágazat sajátos 
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struktúrájára, valamint annak stratégiai 
jelentőségére is figyelemmel a 
közbeszerzési folyamat során ügyelni kell 
arra is, hogy egyúttal fontos fenntartani 
az uniós űrszektor ágazati kapacitását.

Or. en

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A rendszerek más műholdas 
navigációs 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 
navigációs rendszerekkel, valamint 
hagyományos rádiónavigációs eszközökkel 
való kompatibilitásának és 
interoperabilitásának garantálásához 
szükséges intézkedések meghatározása, a 
rendszerek és működésük biztonságának 
szavatolása, továbbá a szellemi 
tulajdonjogok kezelésére vonatkozó keret 
létrehozása 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 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása folyamán a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról.

Or. en
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Módosítás 17
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 a Galileo európai 
műholdas rádiónavigációs programok 
magukban foglalnak minden olyan 
tevékenységet, amely a két európai 
műholdas navigációs 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

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Galileo program keretében 
létrehozott rendszer egy önálló globális 
műholdas rádiónavigációs (GNSS) 
infrastruktúra, amely műholdak 
összességét és földi állomások világméretű 
hálózatát foglalja magában.

(2) A Galileo program keretében 
létrehozott rendszer egy kifejezetten 
polgári felhasználásra tervezett, önálló 
globális navigációs műholdrendszer 
(GNSS) infrastruktúra, amely műholdak 
konstellációját és földi állomások globális 
hálózatát foglalja magában.

Or. en

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EGNOS-rendszer olyan 
infrastruktúra, amely a meglévő globális 

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

műholdas navigációs rendszerek által 
kibocsátott jelek korrekcióját és 
tökéletesítését biztosítja. Földi állomások 
és geostacionárius műholdakon elhelyezett 
több jeladó alkotja.

Or. en

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „életbiztonsági szolgáltatás” (Safety-of-
LIFE Service vagy SoL) nyújtása, mely 
olyan felhasználókat céloz meg, akik 
számára a biztonság elengedhetetlen. Ez a 
szolgáltatás az egyes ágazatok számára 
fontos folyamatosság, hozzáférhetőség és 
pontosság követelményét is kielégíti, 
valamint olyan integritásinformációs 
funkcióval rendelkezik, amely a rendszer 
működési zavarai esetén képes 
figyelmeztetni a felhasználót;

b) „életbiztonsági szolgáltatás” (Safety-of-
LIFE Service vagy SoL) nyújtása 
díjmentesen, olyan felhasználókat 
megcélozva, akik számára a biztonság 
elengedhetetlen. Ez a szolgáltatás az egyes 
ágazatok számára fontos folyamatosság, 
hozzáférhetőség és pontosság 
követelményét is kielégíti, valamint olyan 
integritásinformációs funkcióval 
rendelkezik, amely a rendszer működési 
zavarai esetén képes figyelmeztetni a 
felhasználót;

Or. en

Módosítás 21
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 kormányzati 
szervezetek által engedélyezett 
felhasználók részére, olyan érzékeny 
alkalmazások céljaira van fenntartva, 
amelyek a szolgáltatás magas szintű 
folyamatosságát igénylik. A „hatóságilag 
szabályozott szolgáltatás” erős és kódolt 
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jeleket használ, és azt díjmentesen 
biztosítják a tagállamok és az uniós 
intézmények, többek között az Európai 
Külügyi Szolgálat részére;

Or. en

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „életbiztonsági szolgáltatás” (Safety-of-
LIFE Service vagy SoL) nyújtása, mely 
olyan felhasználókat céloz meg, akik 
számára a biztonság elengedhetetlen. Ez a 
szolgáltatás az egyes ágazatok számára 
fontos folyamatosság, hozzáférhetőség és 
pontosság követelményét is kielégíti, 
valamint olyan integritásinformációs 
funkcióval rendelkezik, amely a rendszer 
által lefedett területen a rendszer működési 
zavarai esetén képes figyelmeztetni a 
felhasználót.

c) „életbiztonsági szolgáltatás” (Safety-of-
LIFE Service vagy SoL) nyújtása 
díjmentesen, amely olyan felhasználókat 
céloz meg, akik számára a biztonság 
elengedhetetlen. Ez a szolgáltatás az egyes 
ágazatok számára fontos folyamatosság, 
hozzáférhetőség és pontosság 
követelményét is kielégíti, valamint olyan 
integritásinformációs funkcióval 
rendelkezik, amely a rendszer által lefedett 
területen a rendszer működési zavarai 
esetén képes figyelmeztetni a felhasználót.

Or. en

Módosítás 23
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, valamint a műszaki kötöttségek 
határain belül és nemzetközi 
megállapodások alapján a világ más 
térségeire, többek között azon tagjelölt 
országok és harmadik országok területére 
való lehető leghamarabbi kiterjesztése, 
amelyekre kiterjed az egységes európai 



PE489.561v02-00 20/53 PR\904241HU.doc

HU

égbolt és az európai szomszédságpolitika.

Or. en

Módosítás 24
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 létrehozására és 
üzemeltetésére, közöttük az uniós 
irányításra és pénzügyi hozzájárulásra 
vonatkozó szabályokat állapítja meg.

Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) fejlesztési és tesztelési szakasz, amely 
magában foglalja az első műholdak 
megépítését és fellövését, az első földi 
infrastruktúrák kialakítását, valamint a 
rendszer keringési pályán való 
teszteléséhez szükséges valamennyi 
munkálatot és műveletet; ez a szakasz a 
tervek szerint 2013-ban ér véget;

b) az ütemezés szerint 2013-ban véget érő 
fejlesztési és tesztelési szakasz, amely 
magában foglalja az első műholdak 
megépítését és fellövését, az első földi 
infrastruktúrák kialakítását, valamint a 
rendszer keringési pályán való 
teszteléséhez szükséges valamennyi 
munkálatot és műveletet;

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kiépítési szakasz, amely az összes űrbeli 
és földi infrastruktúra kialakításából és 
védelméből, valamint a kialakítással 
összefüggő műveletekből áll, és amelybe 
beletartoznak az üzemeltetési szakasz 
előkészületei is; ez a 2008-ban elindult 
szakasz a tervek szerint 2020-ban zárul;

c) a tervek szerint 2020-ban lezáruló 
kiépítési szakasz, amely az összes űrbeli és 
földi infrastruktúra kialakításából és 
védelméből, valamint a kialakítással 
összefüggő műveletekből áll, és amelybe 
beletartoznak az üzemeltetési szakasz 
előkészületei is;

Or. en

Módosítás 27
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 kidolgozását, 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 operatív 
tevékenységeket foglal magában, ideértve 
az infrastruktúra irányítását, a rendszer 
karbantartását, folyamatos tökéletesítését
és védelmét, a programhoz kapcsolódó 
hitelesítési és szabványosítási műveleteket,
valamint az 1. cikk (4) bekezdésében 
említett szolgáltatások és az e 
szolgáltatások alapján kifejlesztett 
alkalmazások és szolgáltatások nyújtását, 
népszerűsítését és forgalmazását, a 
rendszerek tökélesedésével és következő 
generációival kapcsolatos fejlesztési és 
telepítési tevékenységeket, ideértve a 
beszerzési tevékenységeket is, továbbá 
minden egyéb, a rendszer fejlesztéséhez és 
a program megfelelő lefolytatásához 
szükséges tevékenységet. Ez a szakasz 
2014-ben a kezdeti szolgáltatások 
nyújtásával indul. A teljes üzemképességet 
2020-ra éri el.

Or. en
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Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EGNOS-rendszer üzemeltetése (A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 29
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 üzemeltetési tevékenységek 
tartoznak, többek között az infrastruktúra 
irányítása, a rendszer karbantartása, 
folyamatos tökéletesítése és védelme, a 
programhoz kapcsolódó hitelesítési és 
szabványosítási műveletek, valamint az 1. 
cikk (4) bekezdésében említett 
szolgáltatások 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, a rendszer és üzemeltetése 
megbízhatóságát igazoló összes tényező, 
valamint a szolgáltatások földrajzi 
lefedettségének az 1. cikk (5) bekezdése 
szerinti kiterjesztése.

Or. en

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság különösen ügyel az Unió 
szellemi tulajdonjogainak optimális 
felhasználására.

A Bizottság ügyel az (1) bekezdésben 
említett eszközök optimális 
felhasználására. Különösen a lehető 
leghatékonyabban kezeli a programok 
keretében végzett munka során létrejövő 
szellemi tulajdonjogokat, figyelembe véve 
valamennyi érintett fél érdekeit, valamint 
azt, hogy biztosítani kell a piacok és az új 
technológiák összehangolt fejlődését. E 
célból gondoskodik arról, hogy a program 
értelmében kötött szerződések lehetőséget 
adjanak a programok keretében végzett 
munka során létrejövő szellemi 
tulajdonjogok harmadik személyekre 
történő átruházására vagy e jogok 
használatának a részükre történő 
engedélyezésére. 

Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 34. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
létrehozza a (2) bekezdésben említett 
szellemi tulajdonjogok kezelésére 
vonatkozó keretet.

Or. en

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Galileo program kiépítési szakaszához a) a Galileo program szintre hozási és 
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kötődő tevékenységek, beleértve e szakasz 
irányítási és nyomonkövetési műveleteit;

űrszegmenséhez kötődő tevékenységek, 
többek között a referenciakonstelláció 
szükséges tartalék műholdakkal történő 
kiépítése, a kapcsolódó fellövések, az 
elavulás miatti szintre hozás és a 
műholdak új generációjának kifejlesztése;

Or. en

Módosítás 33
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 18-ről 24 műholdra 
történő kibővítése, az életbiztonsági és a 
kereskedelmi szolgáltatás 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 
hálózat üzemeltetése és 
rendszertámogatás; a program 
társadalmi-gazdasági előnyeinek 
maximalizálására irányuló tevékenységek;

Or. en

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az EGNOS rendszer üzemeltetésével 
összefüggő tevékenységek.

c) az EGNOS rendszer üzemeltetésével 
összefüggő tevékenységek, többek között a 
rendszerüzemeltetési és -karbantartási 
szerződés, a technológia korszerűsítése és 
elavulása, figyelembe véve a rendszer 
különböző verzióit, a jeladókra vonatkozó 
üzemeltetési szerződés és a szolgáltatások 
földrajzi kiterjesztése; a program 
társadalmi-gazdasági előnyeinek 
maximalizálására irányuló 
tevékenységek;

Or. en

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a programok irányításával összefüggő 
tevékenységek, többek között a kialakítás 
és a közbeszerzés, a rendszerirányítás, a 
biztonsági központ irányítása, 
üzemeltetésirányítás és az adminisztratív 
költségek.

Or. en

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kiépítési és üzemeltetési szakaszt a 
10. cikk (1) bekezdésének megfelelően, 
valamint e cikk (2) és (3) bekezdésének 
sérelme nélkül az Unió finanszírozza.

(1)A Galileo programhoz kapcsolódó, a 7. 
cikk (1) bekezdésének a), b) és ca) 
pontjában és a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett tevékenységeket a 10. cikk 
(1) bekezdésének és (1a) bekezdése a), b) 
és d) pontjának megfelelően, valamint e 
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cikk (2) és (3) bekezdésének sérelme 
nélkül az Unió finanszírozza.

Or. en

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EGNOS rendszer üzemeltetésének 
finanszírozása

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 10. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően és többek között a jelen cikk 
(2) és (3) bekezdésében írt egyéb 
forrásokból származó hozzájárulások 
sérelme nélkül az EGNOS rendszer 
üzemeltetésének finanszírozásáról az Unió 
gondoskodik.

(1) A 10. cikk (1) bekezdésének és (1a) 
bekezdése c) és d) pontjának megfelelően 
és többek között a jelen cikk (2) és 
(3) bekezdésében írt egyéb forrásokból 
származó hozzájárulások sérelme nélkül az 
EGNOS rendszer üzemeltetéséhez 
kapcsolódó, a 7. cikk (1) bekezdésének c) 
és ca) pontjában és a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett tevékenységek
finanszírozásáról az Unió gondoskodik.

Or. en

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett összeg a 
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következőképpen oszlik meg:

Or. en

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) folyó áron [2340] millió EUR a 7. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
tevékenységekre;

Or. en

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) folyó áron [3242] millió EUR a 7. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában említett 
tevékenységekre, amelynek legalább 7%-
át a program társadalmi-gazdasági 
előnyeinek maximalizálására irányuló, a 
7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett tevékenységekre fordítják;

Or. en

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) folyó áron [1698] millió EUR a 7. cikk 
(1) bekezdésének c) pontjában említett 
tevékenységekre, amelynek legalább 4%-
át a program társadalmi-gazdasági 
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előnyeinek maximalizálására irányuló, a 
7. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
említett tevékenységekre fordítják;

Or. en

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) folyó áron [617] millió EUR a 7. cikk 
(1) bekezdésének ca) pontjában és a 7. 
cikk (2) bekezdésében említett 
tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden kiadási kategória tartalmazza a 
különböző kockázattípusok 
ellentételezéséhez szükséges fedezetet. 

Or. en

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés – 3 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a kiépítési és üzemeltetési 
kockázatokra (a műholdak 
meghibásodására, fellövési kockázatokra, 
késésekre, az üzemeltetéshez kapcsolódó 
váratlan eseményekre) elkülönített és e 
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célra fel nem használt előirányzatokat 
átcsoportosíthatja a programok 
társadalmi-gazdasági előnyeinek 
maximalizálására irányuló 
tevékenységekre. 

Or. en

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottság – az (1) bekezdésben 
említett összeg legfeljebb 10%-áig –
forrásokat csoportosíthat át az (1a) 
bekezdés a)–d) pontjában szereplő 
valamely kiadási kategóriából egy másik 
kiadási kategóriába. Amennyiben az ilyen 
átcsoportosítás összege meghaladja az (1) 
bekezdésben szereplő összeg 10%-át, a 
Bizottság a 35. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban konzultál a 35. cikk (1) 
bekezdése szerinti bizottsággal. 

Or. en

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk – (1c) 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
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Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszerek üzemeltetéséből származó 
bevételek az Uniót illetik, a bevételeket az 
Unió költségvetésébe kell befizetni, és a 
programok céljára kell elkülöníteni. 
Amennyiben a bevétel meghaladja a 
programok üzemeltetési szakaszának 
finanszírozásához szükséges összeget, az 
elkülönítés elvének bármilyen kiigazítását 
a Bizottság javaslata alapján a 
költségvetési hatóság hagyja jóvá.

(1) A rendszerek üzemeltetéséből származó 
bevételek az Uniót illetik, a bevételeket az 
Unió költségvetésébe kell befizetni, és a 
programok céljára, különösen azok 
társadalmi-gazdasági előnyeinek 
maximalizálására kell elkülöníteni. 
Amennyiben a bevétel meghaladja a 
programok üzemeltetési szakaszának 
finanszírozásához szükséges összeget, az 
elkülönítés elvének bármilyen kiigazítását 
a Bizottság javaslata alapján a 
költségvetési hatóság hagyja jóvá.

Or. en

Módosítás 49
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 programokért vállalt általános 
felelősség a Bizottságot terheli. A 
Bizottság kezeli a programokra e 
rendelettel összhangban elkülönített 
pénzeszközöket, és ügyel a programokkal 
összefüggő valamennyi tevékenység 
elvégzésére.

Or. en

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt általános (2) Az (1) bekezdésben előírt általános 
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feladatokon és az e rendelet más 
rendelkezéseiben előírt feladatokon kívül a 
Bizottság e rendelet keretében a következő 
különleges feladatokat látja el:

feladatokon és az e rendelet más 
rendelkezéseiben előírt feladatokon kívül a 
Bizottság: 

Or. en

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) gondoskodik a programokban részt vevő 
különböző szervek közötti világos 
feladatmegosztásról, és evégett az Európai 
GNSS Ügynökséget és az Európai 
Űrügynökséget hatáskör-átruházási 
megállapodások útján megbízza a 15. cikk 
(1) bekezdésének d) pontjában, továbbá a 
16. cikkben előírt feladatokkal,

a) gondoskodik a programokban részt vevő 
különböző szervek közötti világos 
feladatmegosztásról, és evégett az Európai 
GNSS Ügynökséget és az Európai 
Űrügynökséget hatáskör-átruházási 
megállapodások útján megbízza a 15. cikk 
(1a) bekezdésében, továbbá a 16. cikkben
előírt feladatokkal,

Or. en

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont

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) gondoskodik arról, hogy a 
programokat a 10. cikkben foglalt 
költségvetési kereten belül, az 1. cikkben 
említett célkitűzésekkel összhangban és 
időben hajtsák végre. E célból 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,

Or. en
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Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unió nevében és saját hatáskörén 
belül intézi a harmadik országokkal és a 
nemzetközi szervezetekkel fenntartott 
kapcsolatokat,

(A magyar nyelvi változatot nem érinti)

Or. en

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) gondoskodik a programok biztonságáról, 
és a különböző részt vevő szervek között 
koordinációs mechanizmusokat alakít ki.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor a Galileo programnak a 3. cikkben 
említett egyes szakaszai rendes 
lebonyolítása, valamint az EGNOS 
rendszernek a 4. cikkben említett 
üzemeltetése ezt szükségessé teszi, a 
Bizottság meghozza a szükséges 
intézkedéseket a következő célból:

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en



PR\904241HU.doc 33/53 PE489.561v02-00

HU

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszerek és működésük 
biztonságos.

(1) A 13. cikk (2) bekezdésének d) 
pontjával összhangban a Bizottság 
feladata a rendszerek és működésük 
biztonságának szavatolása.

Or. en

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programok céljainak megvalósítása 
érdekében az Európai GNSS Ügynökség 
hozzájárul a programok végrehajtásához, 
és a Bizottság által megfogalmazott 
iránymutatásoknak megfelelően ellátja a 
következő feladatokat:

(1)Az Európai GNSS Ügynökség a 
Bizottság által megfogalmazott 
iránymutatásoknak megfelelően ellátja a 
következő feladatokat:

Or. en

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a programok biztonsága 
vonatkozásában, valamint a 14. és 17. cikk 
sérelme nélkül gondoskodik a 
következőkről:

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 59
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 2016. június 30-ig 
a biztonsági akkreditáció elvégzése az 
Ügynökség Biztonsági Akkreditációs 
Tanácsa keretében; evégett elindítja és 
felügyeli a biztonsági eljárások 
végrehajtását, valamint rendszerbiztonsági 
átvilágításokat végez;

Or. en

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az Európai GNSS 
Ügynökséget felelős PRS-hatóságként 
jelölik ki, ellátja a felelős PRS-hatóság 
számára az 1104/2011/EU határozat 
5. cikkében előírt feladatokat, továbbá az 
ugyanezen határozat 8. cikkének 
(6) bekezdésével összhangban segíti a 
Bizottságot a közös minimumszabályok 
betartásának nyomon követésében;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 61
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 

c) többek között a szükséges 
piacelemzések elvégzése, a felhasználói 
igényekre és a műholdas rádiónavigációs 
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szolgáltatások forgalomba hozatalához; piac fejleményeire vonatkozó információk 
gyűjtése, valamint az európai GNSS 
felhasználóival és lehetséges 
felhasználóival kialakított szoros 
kapcsolatok révén népszerűsíti és 
forgalomba hozza az 1. cikk (4) és (5) 
bekezdésében említet szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 62
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;
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. az alkalmazások tesztelésének és 
hitelesítésének elvégzése, amennyiben ez 
az Unió érdekét szolgálja;
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;
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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 63
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont 

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 
b) pontjával összhangban hatáskör-
átruházási határozat alapján elfogadott 
hatáskör-átruházási megállapodás útján 
megbízhatja, és melyekbe a következők
tartoznak:

(1a) Az Európai GNSS Ügynökség ellát 
más, a programokhoz kapcsolódó 
különleges feladatokat is. A Bizottság az 
Ügynökséget az 1605/2002/EK, Euratom 
rendelet 54. cikke (2) bekezdésének 
b) pontjával összhangban hatáskör-
átruházási határozat alapján elfogadott 
hatáskör-átruházási megállapodás útján 
bízza meg ezekkel a feladatokkal, 
amelyekbe a következők tartoznak:

Or. en

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a programoknak a 3. cikk d) pontja és a 
4. cikk szerinti üzemeltetési szakaszával 
összefüggésben: 

i. az infrastruktúra irányításával, a i. operatív tevékenységek, többek között az 
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rendszerek karbantartásával, folyamatos 
tökéletesítésével, megújításával, a 
programokhoz kapcsolódó hitelesítési és 
szabványosítási műveletekkel, a 
szolgáltatások nyújtásával összefüggő, a 
3. cikk d) pontjában, valamint a 4. cikkben
említett operatív tevékenységek;

infrastruktúra irányítása, a rendszerek 
karbantartása és folyamatos tökéletesítése, 
a hitelesítési és szabványosítási műveletek, 
valamint az 1. cikk (4) és (5) bekezdésében
említett szolgáltatások nyújtása;

ii. a rendszerek tökélesedésével és 
következő generációival kapcsolatos 
fejlesztési és telepítési tevékenységek, 
ideértve a beszerzési tevékenységeket is;

Or. en

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a műholdas rádiónavigációs piacon az 
alkalmazások és szolgáltatások 
népszerűsítése.

b) a műholdas rádiónavigációs piacon az 
alkalmazások és szolgáltatások 
népszerűsítése.

Or. en

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai GNSS Ügynökség az 
(1) bekezdésben írt feladatokon kívül és 
küldetésének keretei között szakértelmével 
segíti a Bizottságot, és minden információt 
megad a Bizottságnak az e rendelet 
keretében megállapított feladatainak az 
ellátásához.

(2) Az Európai GNSS Ügynökség az (1) és 
az (1a) bekezdésben írt feladatokon kívül 
és küldetésének keretei között 
szakértelmével segíti a Bizottságot, és 
minden információt megad a Bizottságnak 
az e rendelet keretében megállapított 
feladatainak az ellátásához.

Or. en
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Módosítás 67
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 (1a) bekezdésében említett 
hatáskör-átruházási határozatról 
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 68
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 közbeszerzési 
eljárások értékelésének köztes és végleges 
eredményéről, továbbá az Európai GNSS 
Ügynökség és a vállalkozások között 
kötendő szerződésekről.

Or. en

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Űrügynökség szerepe Megállapodások az Európai 
Űrügynökséggel

Or. en
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Módosítás 70
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 Bizottság az 1605/2002/EK, Euratom 
rendelet 54. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott hatáskör-átruházási 
határozat alapján a Galileo program 
szintre hozási és űrszegmense keretében 
folyó kiépítésre vonatkozó hatáskör-
átruházási megállapodást köt az Európai 
Űrügynökséggel, amely ismerteti 
utóbbinak az e szakaszhoz kapcsolódó 
feladatait. 

Or. en

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 72
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 
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 hatáskör-
átruházási megállapodásról.

Or. en

Módosítás 73
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 közbeszerzési 
eljárások értékelésének köztes és végleges 
eredményéről, továbbá az Európai 
Űrügynökség és a vállalkozások között 
kötendő szerződésekről.

Or. en
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Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) fenn kell tartani az uniós űrszektor 
ágazati kapacitását;

Or. en

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) szükség esetén többféle beszerzési 
forráshoz kell folyamodni;

Or. en

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

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 minden egyes 
ajánlattevőt felkérhet arra, hogy a 
közbeszerzés egy részét adja ki különböző 
szintű alvállalkozásba olyan gazdasági 
társaságoknak, amelyek nem tartoznak az 
ajánlattevő vállalatcsoportjához,
különösen kkv-knak vagy új piaci 
belépőknek. 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. 
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Or. en

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha az ajánlattevő az ajánlatában 
feltünteti, hogy a szerződés semmilyen 
részét sem szándékozik alvállalkozásba 
adni, kkv-knak vagy új piaci belépőknek 
sem, illetve hogy csupán az (1) 
bekezdésben említett minimumaránynál 
kisebb részt szándékozik alvállalkozásba 
adni, ezt meg kell indokolnia az 
ajánlatkérő számára. Az ajánlatkérő 
továbbítja ezt az információt a Bizottság 
számára.

Or. en

Módosítás 78
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 az Európai GNSS Ügynökség 
javaslata alapján többéves munkatervet 
készít, amely tartalmazza a Galileo és 
EGNOS programnak az első cikk (4) és 
(5) bekezdésében megállapított célkitűzései 
eléréséhez szükséges főbb intézkedéseket, 
előzetes költségvetést és ütemtervet.

Or. en

Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés
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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.

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

Or. en

Módosítás 80
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 
segítségét, melyek a programok menetéről 
képesek elfogulatlan elemzések és 
vélemények összeállítására.

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

Or. en

Módosítás 81
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 a következőket 
foglalja magában:
a) a programokhoz kapcsolódó 
valamennyi releváns információ, 
különösen a kockázatkezelés, a teljes 
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költség, a Galileo infrastruktúra egyes 
lényeges elemeinek éves üzemeltetési 
költségei, a bevételek, az ütemezés és a 
teljesítmény tekintetében;
b) a programok társadalmi-gazdasági 
előnyeinek maximalizálása érdekében 
hozott intézkedések értékelése.

Or. en

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2018. június 30-
ig értékelő jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz az e rendelet 
alkalmazásában hozott intézkedések 
meghosszabbításáról, módosításáról vagy 
felfüggesztéséről szóló határozat 
meghozatala céljából, mely a következőkre 
terjed ki:

(1) A Bizottság legkésőbb 2017. június 30-
ig értékelő jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz az e rendelet 
alkalmazásában hozott intézkedések 
meghosszabbításáról, módosításáról vagy 
felfüggesztéséről szóló határozat 
meghozatala céljából, mely a következőkre 
terjed ki:

Or. en

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Galileo esetében: a működő műholdak 
száma, a kiépített földi infrastruktúra 
verziója, valamint a nyújtott 
szolgáltatások száma;

a) a Galileo esetében:

Or. en
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Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a működő műholdak száma, a kiépített 
földi infrastruktúra verziója, valamint a 
nyújtott szolgáltatások száma;

Or. en

Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a műholdas rádiónavigációs piacra 
szánt, újonnan kifejlesztett és bevezetett 
alkalmazások és szolgáltatások 
mennyisége.

Or. en

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az EGNOS esetében: a hitelesítési 
hatóságokkal ismertetett szolgáltatási 
specifikációk alakulásának száma.

b) az EGNOS esetében:

Or. en

Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – b pont – i pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a hitelesítési hatóságokkal ismertetett 
szolgáltatási specifikációk alakulásának 
száma;

Or. en

Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a szolgáltatások földrajzi 
lefedettségének kiterjesztése;

Or. en

Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az EGNOS szolgáltatásokat használó 
repülőterek száma.

Or. en

Módosítás 90
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 
határozatlan időre szóló felhatalmazást kap 
az 5., a 6. és a 14. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására .
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Or. en

Módosítás 91
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. 
cikkekben 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 az 5., a 6. és a 14. 
cikkekben 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 92
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 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

(5) Az 5., a 6. 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 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az európai műholdas rádiónavigációs politika két műholdas rádiónavigációs rendszert biztosít 
az Unió számára: a Galileo program keretében megvalósított rendszert és az EGNOS 
rendszert. Azáltal, hogy igen megbízhatóan, pontosan tudják bemérni a pozíciót, sebességet és 
időt, a globális navigációs műholdrendszer (GNSS) technológiák alapvetően fontos szerepet 
játszanak számos gazdasági ágazatban és a polgárok mindennapi életének számos területén a 
hatékonyság növelésében.

A Galileo program – a tervezettel ellentétben – 2013-ra nem lép teljes körűen működésbe. 
Mivel a 2008. évi GNSS rendelet nem határozza meg a Galileo és az EGNOS programok 
finanszírozási és irányítási keretét a 2013 utáni időszakra, új jogalap szükséges a rendszerek 
hosszú távú üzemeltetéséhez, karbantartásához és kezeléséhez.

Az előadó határozottan támogatja a Galileo program azon célját, hogy létrehozza az első 
polgári felügyelet alatt álló, a meglévő rendszerektől teljesen független és más navigációs 
rendszerekkel interoperábilis globális műholdas navigációs és helymeghatározó rendszert 
(GNSS), amely folyamatos GNSS szolgáltatást képes biztosítani.
Az európai közlekedésben és iparban már ma is nélkülözhetetlen a műholdas navigáció, és 
fontos, hogy a helymeghatározás, a navigáció és az idő tekintetében megszűnjön az amerikai 
GPS és az orosz GLONASS rendszertől való függés. Az európai GNSS-szolgáltatásokat 
európai infrastruktúrán kell nyújtani, amely a megbízhatóság tekintetében nem függ az 
Egyesült Államok, Oroszország vagy Kína hadseregének prioritásaitól.

Költségvetési hozzájárulás és mechanizmusok

A Bizottság GNSS-rendeletre vonatkozó költségvetési javaslata a 2014 és 2020 közötti hét 
évre (2011. évi árakon számolva) átlagosan évi 1 milliárd EUR-t irányoz elő.

Az előadó által javasolt költségvetési bontás a program egyes szegmenseit követi:

- a) a Galileo program szintre hozási és űrszegmenséhez kötődő tevékenységek, 
többek között a referenciakonstelláció szükséges tartalék műholdakkal történő 
kiépítése, a kapcsolódó fellövések, az elavulás miatti szintre hozás és a műholdak 
új generációjának kifejlesztése;

- a Galileo program földi és szolgáltatásnyújtási szegmenséhez kapcsolódó 
tevékenységek, többek között az irányítási kapacitás 18-ról 24 műholdra történő 
kibővítése, az életbiztonsági és a kereskedelmi szolgáltatás 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 
hálózat üzemeltetése és rendszertámogatás; a program társadalmi-gazdasági 
előnyeinek maximalizálására irányuló tevékenységek;

- az EGNOS rendszer üzemeltetésével összefüggő tevékenységek, többek között a 
rendszerüzemeltetési és -karbantartási szerződés, a technológia korszerűsítése és 
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elavulása, figyelembe véve a rendszer különböző verzióit; a jeladókra vonatkozó 
üzemeltetési szerződés és a szolgáltatások földrajzi kiterjesztése; a program 
társadalmi-gazdasági előnyeinek maximalizálására irányuló tevékenységek;

- a programok irányításával összefüggő tevékenységek, többek között a kialakítás 
és a közbeszerzés, a rendszerirányítás, a biztonsági központ irányítása, 
üzemeltetésirányítás és az adminisztratív költségek.

Forráskezelőként a Bizottságnak kellő rugalmassággal kell rendelkeznie a tekintetben, hogy 
legfeljebb a teljes összeg 10%-áig valamely szegmensből egy másik szegmensbe forrásokat 
csoportosítson át.

Az eredeti költségvetési bontás nem tartalmazott olyan tevékenységeket, amelyek az első 
Galileo-szolgáltatások 2014. évi elindítását követően a program alsóbb szintű alkalmazási 
piacokon megjelenő maximális társadalmi-gazdasági előnyeit hivatottak elősegíteni.

Az alkalmazásokhoz kapcsolódó szükséges támogatás összege hozzávetőleg 300 millió EUR 
(körülbelül 150 millió EUR kutatásra és fejlesztésre, valamint körülbelül 150 millió EUR az 
Unió egész területén az alkalmazások használatának és az EGNSS technológia bevezetésének 
népszerűsítésére). A kutatás-fejlesztési költségvetést a Horizont 2020 programon belül kell 
meghatározni.

A programok irányítása

A Bizottság szerepe

A Bizottságnak kezelnie kell a programokra elkülönített pénzeszközöket, és ügyelnie kell a 
programok valamennyi tevékenységének, többek között az Európai GNSS Ügynökségre 
(GSA) és az Európai Űrügynökségre (ESA) átruházott feladatoknak a végrehajtására.

A Bizottság, a GSA és az ESA feladatait a hatékonyság és az elszámoltathatóság érdekében 
egyértelműen és kölcsönösen kizáró jelleggel kell meghatározni. Kerülni kell a Bizottság 
szolgálatainál, az ESA-nál vagy a GSA-nál már meglévő képességek megkettőzését. A 
Bizottság feladata elsősorban a programok felügyelete, a főbb programcélkitűzések 
meghatározása, a pénzügyi és a közbeszerzési szabályok kialakítása, a legfontosabb pénzügyi 
források odaítélése, valamint az irányítási struktúra meghatározása és ellenőrzése. 

A Bizottság munkáját a GSA a felhasználókkal való kapcsolattartás biztosításáért, a 
szolgáltatásnyújtásért, az infrastruktúra üzemeltetéséért, az alkalmazások fejlesztéséért és 
számos területen a GNSS bevezetéséért közvetlenül felelős GNSS üzemeltetőként eljárva 
segíti.
A szabályozásnak lehetővé kell tennie a fokozatos végrehajtás elindítását, amelynek során a 
halaszthatatlan és sürgős tevékenységeket (az EGNOS és a Galileo biztonsági központok 
műveleteit) követően kerül sor az egyéb, más jellegű technikai és programfeladatok átadására. 

A Bizottság munkáját az Európai Unió űrügynökségeként eljáró ESA segíti, amelyre a 
Bizottság a rendszerek tervezésére, a kutatási és technológiai kezdeményezésekre és azok 
végrehajtására, a fejlesztésre, a kiépítési tevékenységekre, valamint az infrastrukturális 
kérdésekben a GSA-nak biztosított technikai segítségnyújtásra vonatkozó (technikai és 
szerződéses) hatásköröket ruház. Az ESA-nál rendelkezésre áll az említett feladatok 
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ellátáshoz szükséges struktúra és szaktudás.

A GSA szerepe

A GSA a GNSS üzemeltetője, amelynek elsődleges tevékenységei a programok társadalmi-
gazdasági előnyeinek maximalizálására irányulnak. Forráskezelőként 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. 

A GSA:

- Biztonsági Akkreditációs Tanácsa keretében gondoskodik a biztonsági 
hitelesítésről és a Galileo biztonsági központ üzemeltetéséről;

- többek között a szükséges piacelemzések elvégzése, a felhasználói igényekre és a 
műholdas rádiónavigációs piac fejleményeire vonatkozó információk gyűjtése, 
valamint az EGNSS felhasználóival és lehetséges felhasználóival kialakított 
szoros kapcsolatok révén végzi a szolgáltatások népszerűsítését és forgalmazását.

A rendelet hatályát ki kell terjeszteni az alkalmazások használatát és az európai GNSS 
technológia bevezetését ösztönző tevékenységekre, amelyek az Európai GNSS Ügynökségre 
ruházott következő feladatokat foglalják magukban: 

- a különböző alkalmazási piacok prioritásai alapján az alkalmazási területek 
szerinti elfogadási ütemtervet meghatározó terv elkészítése és annak irányítása;

- 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; 

- az alkalmazások tesztelésének és hitelesítésének elvégzése, amennyiben ez az EU 
érdekét szolgálja;

- 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;

- 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.

Az ESA szerepe

Az ESA:
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- meghatározza és előterjeszti a program szükségleteinek megfelelő technikai 
megoldásokat;

- a program célkitűzéseivel összhangban irányítja az infrastruktúra fejlesztését;
- tárgyal az infrastruktúrát szállító vállalkozásokkal kötendő szerződésekről, és 

kezeli az ilyen szerződéseket;
- értékeli a többi nemzetközi rendszert;

- előterjeszti és végrehajtja a jövőre vonatkozó fejlesztési és előkészítő munkát;
- különösen kutatási és technológiai tevékenységek révén szinten tartja és 

tökéletesíti az európai technikai szakismereteket;
- tervezőként technikai segítségnyújtást és szakvéleményt biztosít az 

üzemeltetőnek az operatív tevékenységek ellátásához.

Az Európai Űrügynökség munkamegállapodások, többek között az Európai GNSS 
Ügynökség által az Európai Űrügynökségre ruházott teljes hatáskörök alapján együttműködik 
az Európai GNSS Ügynökséggel. 

Ezek a munkamegállapodások különösen az Európai Űrügynökségnek a következők 
vonatkozásában betöltött szerepét határozzák meg:

- a rendszerek jövőbeli generációinak kifejlesztése keretében történő kidolgozás, 
tervezés, nyomon követés és tesztelés;

- a rendszerek jelenlegi generációinak üzemeltetése és karbantartása keretében 
történő műszaki segítségnyújtás.

Záró megjegyzések:

Az EGNOS tekintetében az előadó úgy véli, hogy a tagállamok területének lefedettségét 
kiemelt prioritásként kell biztosítani. Az EGNOS-t az Unió egész területén a lehető 
leghamarabb elérhetővé kell tenni. Ezenfelül helyénvaló volna a lefedettséget az egységes 
európai égbolt programban és az európai szomszédságpolitikában részt vevő tagjelölt 
országok és harmadik országok területére is kiterjeszteni. 

Az ezt a rendeletjavaslatot kísérő hatásvizsgálat összefoglalója szerint az EU-27 GDP-jének 
már jelenleg is 6–7%-a, azaz 800 milliárd EUR függ az amerikai GPS rendszertől. Javasolt 
formájukban a GNSS programok a rendszer 2014–2034 közötti élettartama során (folyó áron, 
a hatásvizsgálatokra vonatkozó iránymutatás szerint) 68,63 milliárd EUR nettó hasznot 
jelentenek majd az Unió számára. Ennélfogva létfontosságú, hogy az Európai GNSS 
Ügynökség (GSA) a piac bővítését célzó üzleti tervet dolgozzon ki.

A Galileo és az EGNOS program sikere a felhasználók számában és elégedettségében 
mérhető. Üzemeltetési struktúrát kell létrehozni, amelynek részét képezi a szolgáltatás 
minőségéért és folytonosságáért felelős állandó és szervezett felhasználói kapcsolattartó 
egység. 

Az előadó hangsúlyozza, hogy el kell kerülni a késéseket, a költségemelkedést és az előnyök 
meghiúsulását.
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Ennélfogva nélkülözhetetlen a jó irányítás, valamint az európai GNSS rendszerrel kapcsolatos 
tájékoztatás és annak népszerűsítése a piacon.


