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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0814),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0464/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Budżetowej, jak również Komisji Transportu i
Turystyki (A7–0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Europejska polityka radionawigacji 
satelitarnej ma na celu utworzenie w Unii 
dwóch systemów radionawigacji 
satelitarnej, systemu stworzonego w 
ramach programu Galileo i systemu 
EGNOS (zwanych dalej „systemami”). 
Systemy te utworzono odpowiednio w 
ramach programów Galileo i EGNOS 
(zwanych dalej „programami”). Każda z 

(1) Europejska polityka radionawigacji 
satelitarnej ma na celu utworzenie w Unii 
dwóch systemów radionawigacji 
satelitarnej, systemu stworzonego w 
ramach programu Galileo i systemu 
EGNOS (zwanych dalej „systemami”). 
Systemy te utworzono odpowiednio w 
ramach programów Galileo i EGNOS 
(zwanych dalej „programami”). Każda z 
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dwóch infrastruktur obejmuje satelity i sieć 
stacji naziemnych.

dwóch infrastruktur wykorzystuje satelity i 
sieć stacji naziemnych.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Program EGNOS ma na celu poprawę
jakości sygnałów emitowanych przez 
istniejące globalne systemy radionawigacji 
satelitarnej (zwane dalej „GNSS” od 
Global Navigation Satellite Systems).

(3) Program EGNOS ma na celu poprawę 
jakości sygnałów emitowanych przez 
różne globalne systemy radionawigacji 
satelitarnej (zwane dalej „GNSS” od 
Global Navigation Satellite Systems).

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Program EGNOS jest w fazie 
eksploatacyjnej, odkąd jego usługę otwartą 
i jego usługę zwaną „Safety of Life” 
uznano za operacyjne odpowiednio w 
październiku 2009 r. i w marcu 2011 r.

(10) Program EGNOS jest w fazie 
eksploatacyjnej, odkąd jego usługę otwartą 
i jego usługę zwaną „Safety of Life” 
uznano za operacyjne odpowiednio w 
październiku 2009 r. i w marcu 2011 r.
Jednak niepełny zasięg geograficzny 
uniemożliwia korzystanie z usług 
oferowanych przez program EGNOS w 
wielu regionach Unii. W związku z tym 
absolutne pierwszeństwo należy nadać 
kwestii objęcia zasięgiem terytoriów 
państw członkowskich. Należałoby 
również rozszerzyć zasięg, w szczególności 
na terytoria państw kandydujących oraz 
państw trzecich należących do jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej i 
objętych europejską polityką sąsiedztwa. 
Takie rozszerzenie zasięgu na państwa 
trzecie nie powinno opóźnić rozszerzenia 
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zasięgu na terytorium Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Ważną sprawą jest zadbanie o 
usunięcie przeszkód w korzystaniu z usług 
oferowanych w ramach obu programów. 
Jedną z takich przeszkód stanowiłoby 
pobieranie opłat za korzystanie z 
niektórych usług. Z uwagi na to usługi 
bezpieczeństwa życia powinny być 
bezpłatne. Podobne podejście należałoby 
przyjąć w odniesieniu do korzystania przez 
państwa członkowskie i niektóre organy 
Unii Europejskiej z usługi regulowanej 
publicznie.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ponieważ Unia zasadniczo zapewnia 
całość finansowania programów, należy 
przewidzieć, aby była ona właścicielem 
wszystkich rzeczowych aktywów trwałych 
i wartości niematerialnych stworzonych 
lub rozbudowanych w ramach programów. 
Należy jednak dokonać odpowiednich 
ustaleń z obecnymi właścicielami, w 
szczególności w odniesieniu do istotnych 
części infrastruktury i ich bezpieczeństwa, 
aby w pełni przestrzegać wszelkich 
podstawowych praw związanych z 
własnością. W celu ułatwienia przyjęcia 

(12) Ponieważ Unia zasadniczo zapewnia 
całość finansowania programów, należy 
przewidzieć, aby była ona właścicielem 
wszystkich rzeczowych aktywów trwałych 
i wartości niematerialnych stworzonych 
lub rozbudowanych w ramach programów. 
Należy jednak dokonać odpowiednich 
ustaleń z obecnymi właścicielami, w 
szczególności w odniesieniu do istotnych 
części infrastruktury i ich bezpieczeństwa, 
aby w pełni przestrzegać wszelkich 
podstawowych praw związanych z 
własnością. W celu ułatwienia przyjęcia 
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radionawigacji satelitarnej przez rynki 
należy zapewnić optymalne korzystanie 
przez osoby trzecie szczególnie z praw 
własności intelektualnej wynikających z 
programów i należących do Unii, w 
szczególności w dziedzinie społeczno-
gospodarczej.

radionawigacji satelitarnej przez rynki 
należy zapewnić optymalne korzystanie 
przez osoby trzecie szczególnie z praw 
własności intelektualnej wynikających z 
programów należących do Unii, w 
szczególności w dziedzinie społeczno-
gospodarczej. Komisja powinna zadbać o 
możliwość przekazywania praw własności 
intelektualnej wynikających z pracy w 
ramach programów lub udzielania 
koncesji na korzystanie z tych praw 
stronom trzecim, jeśli po każdorazowym 
przeanalizowaniu danego przypadku 
uznane zostanie to za właściwe.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Postanowienia dotyczące własności 
ustanowione w niniejszym rozporządzeniu 
nie mają wpływu na aktywa stworzone lub 
opracowane poza programami. Jednak 
takie aktywa mogą w pewnych 
przypadkach być istotne dla 
funkcjonowania programów. W celu 
pobudzenia rozwoju nowych technologii 
poza programami Komisja powinna 
zachęcać strony trzecie do zwrócenia 
uwagi na takie istotne aktywa oraz, tam 
gdzie jest to korzystne dla programów, 
powinna negocjować ich właściwe 
wykorzystywanie.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu zagwarantowania dalszej 
realizacji programów niezbędne jest 
stworzenie odpowiednich ram finansowych 
pozwalających Unii na kontynuację 
finansowania tych programów. Należy 
także określić kwotę wymaganą w okresie 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. w celu finansowania 
ukończenia fazy rozmieszczania Galileo 
oraz eksploatacji systemów.

(14) W celu zagwarantowania dalszej 
realizacji programów niezbędne jest 
stworzenie odpowiednich ram finansowych 
pozwalających Unii na kontynuację 
finansowania tych programów. Należy 
także określić kwotę wymaganą w okresie 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. w celu finansowania 
ukończenia fazy uruchomiania programu
Galileo oraz eksploatacji systemów.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Parlament Europejski i Rada, na 
wniosek Komisji z dnia 29 czerwca 2011 
r., [zdecydowały] o przyznaniu 
maksymalnej kwoty [7 897] mln EUR w 
cenach rynkowych na sfinansowanie 
działań związanych z programami 
trwającymi w okresie od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Należy 
sprecyzować, że działania te obejmują 
również ochronę systemów i ich 
funkcjonowania, także w czasie 
wynoszenia satelitów na orbitę. Dlatego też 
udział w kosztach wymagany w przypadku 
korzystania z usług umożliwiających 
zapewnienie ochrony, między innymi usług 
systemów informujących o sytuacji w 
przestrzeni kosmicznej („Space Situational 
Awareness” lub „SSA”) mógłby być 
finansowany z budżetu przeznaczonego na 
programy w miarę możliwości 
wynikających z rygorystycznego 
zarządzania kosztami oraz respektując 
wskazaną powyżej całkowitą kwotę 
ustanowioną w art. [x] rozporządzenia 

(15) Parlament Europejski i Rada, na 
wniosek Komisji z dnia 29 czerwca 2011 
r., [zdecydowały] o przyznaniu 
maksymalnej kwoty [7 897] mln EUR w 
cenach rynkowych na sfinansowanie 
działań związanych z programami 
trwającymi w okresie od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. W celu 
zachowania przejrzystości i lepszego 
kontrolowania kosztów kwotę łączną 
należy rozbić na różne kategorie. 
Niemniej jednak, aby zachować 
elastyczność, Komisja powinna mieć 
możliwość przenoszenia środków z jednej 
kategorii do drugiej. Działania w ramach 
programów powinny obejmować również 
ochronę systemów i ich funkcjonowania, 
także w czasie wynoszenia satelitów na 
orbitę. Dlatego też udział w kosztach 
wymagany w przypadku korzystania z 
usług umożliwiających zapewnienie 
ochrony, między innymi usług systemów 
informujących o sytuacji w przestrzeni 
kosmicznej („Space Situational 
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Rady XYZ ustanawiającego ramy 
finansowe na lata 2014-2020. Niniejsze 
rozporządzenie ustanawia na cały dalszy 
okres realizacji programów kopertę 
finansową stanowiącą odniesienie 
uprzywilejowane w rozumieniu pkt [17] 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia xx/yy/201z r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją o współpracy 
w sprawach budżetowych i o należytym 
zarządzaniu finansowym w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami i w rozumieniu art. 
14 [wniosku w sprawie rozporządzenia 
Rady z dnia 29 czerwca 2011 r.] 
określającego wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2014-202012.

Awareness” lub „SSA”) mógłby być 
finansowany z budżetu przeznaczonego na 
programy w miarę możliwości 
wynikających z rygorystycznego 
zarządzania kosztami oraz respektując 
wskazaną powyżej całkowitą kwotę 
ustanowioną w art. [x] rozporządzenia 
Rady XYZ ustanawiającego ramy 
finansowe na lata 2014-2020. Niniejsze 
rozporządzenie ustanawia na cały dalszy 
okres realizacji programów kopertę 
finansową stanowiącą odniesienie 
uprzywilejowane w rozumieniu pkt [17] 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia xx/yy/201z r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją o współpracy 
w sprawach budżetowych i o należytym 
zarządzaniu finansowym w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami i w rozumieniu art. 
14 [wniosku w sprawie rozporządzenia 
Rady z dnia 29 czerwca 2011 r.] 
określającego wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2014-202012.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy określić działania, na które 
przyznano środki budżetowe Unii na mocy 
niniejszego rozporządzenia na rzecz 
programów na lata 2014-2020. Środki te 
należy zasadniczo przyznać na działania 
związane z fazą rozmieszczania programu 
Galileo, w tym na działania w zakresie 
zarządzania i monitorowania tej fazy, i na 
działania związane z eksploatacją systemu 
stworzonego na podstawie programu 
Galileo, w tym na działania poprzedzające 
lub przygotowujące tę fazę, i systemu 
EGNOS. Należy je również przyznać na 

(16) Należy określić działania, na które 
przyznano środki budżetowe Unii na mocy 
niniejszego rozporządzenia na rzecz 
programów na lata 2014-2020. Środki te 
należy zasadniczo przyznać na działania 
związane z fazą uruchomiania programu 
Galileo, w tym na działania w zakresie 
zarządzania i monitorowania tej fazy, i na 
działania związane z eksploatacją systemu 
stworzonego na podstawie programu 
Galileo, w tym na działania poprzedzające 
lub przygotowujące tę fazę, i z eksploatacją 
systemu EGNOS. Należy je również 
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finansowanie pewnych działań 
koniecznych do zarządzania celami 
programów i do ich realizacji.

przyznać na działania związane z 
maksymalizacją korzyści społeczno-
ekonomicznych wynikających z 
programów oraz na finansowanie 
pewnych innych działań koniecznych do 
zarządzania celami programów i do ich 
realizacji.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy również podkreślić, że środki 
budżetowe przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu nie obejmują prac 
finansowanych ze środków przydzielonych 
na działania w ramach programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji „Horyzont 2020”, takich jak 
działania związane z rozwojem 
zastosowań pochodzących z systemów. 
Prace te umożliwią optymalizację 
korzystania z usług oferowanych w ramach 
programów, zapewnienie właściwego 
zwrotu z inwestycji poniesionych przez 
Unię w zakresie korzyści społecznych i 
gospodarczych oraz zwiększenie know-
how przedsiębiorstw unijnych w zakresie 
technologii radionawigacji satelitarnej.

(18) Wielkie znaczenie ma optymalizacja
korzystania z usług oferowanych w ramach 
programów, zapewnienie właściwego 
zwrotu z inwestycji poniesionych przez 
Unię w zakresie korzyści społecznych i 
gospodarczych oraz zwiększenie know-
how przedsiębiorstw unijnych w zakresie 
technologii radionawigacji satelitarnej.
Powinno to być celem działań związanych 
z maksymalizacją korzyści społeczno-
ekonomicznych wynikających z 
programów, które powinny obejmować 
prace finansowane w ramach programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji „Horyzont 2020, wykonane w 
związku z tymi programami. 

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Unia powinna również uzyskiwać
dochody z systemów w celu zapewnienia 

(19) Unia powinna również gromadzić 
wszystkie dochody z systemów i 
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zrekompensowania inwestycji uprzednio 
przez nią poniesionych. Ponadto we 
wszelkich umowach zawartych z 
podmiotami sektora prywatnego można 
przewidzieć mechanizm podziału 
dochodów.

wykorzystywać je do wspierania 
programów. W szczególności dochody te 
należy wykorzystywać w celu 
finansowania działań służących 
maksymalizacji korzyści społeczno-
ekonomicznych wynikających z 
programów. Ponadto we wszelkich 
umowach zawartych z podmiotami sektora 
prywatnego można przewidzieć 
mechanizm podziału dochodów.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Agencja Europejskiego GNSS została 
ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z 
dnia 22 września 2010 r. ustanawiającym 
Agencję Europejskiego GNSS, 
uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 
1321/2004 w sprawie ustanowienia 
struktur zarządzania europejskimi 
programami radionawigacyjnymi i 
zmieniającym rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/200814, 
aby realizować cele programów Galileo i 
EGNOS oraz wykonywać zadania 
związane z przebiegiem programów. Jest 
ona agencją unijną, która jako organ w 
rozumieniu art. 185 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 podlega 
obowiązkom mającym zastosowanie do 
agencji unijnych. Należy przyznać jej 
pewne zadania związane z 
bezpieczeństwem programów, z jej 
ewentualnym wyznaczeniem jako organu 
odpowiedzialnego za usługi publiczne o 
regulowanym dostępie i z jej wkładem w 
komercjalizację systemów. Musi się ona 
również wykonywać zadania, które 
Komisja może jej powierzyć w drodze 

(23) Agencja Europejskiego GNSS została 
ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z 
dnia 22 września 2010 r. ustanawiającym 
Agencję Europejskiego GNSS, 
uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 
1321/2004 w sprawie ustanowienia 
struktur zarządzania europejskimi 
programami radionawigacyjnymi i 
zmieniającym rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008, 
aby realizować cele programów Galileo i 
EGNOS oraz wykonywać zadania 
związane z przebiegiem programów. Jest 
ona agencją unijną, która jako organ w 
rozumieniu art. 185 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 podlega 
obowiązkom mającym zastosowanie do 
agencji unijnych. Należy przyznać jej 
pewne zadania związane z 
bezpieczeństwem programów, z jej 
ewentualnym wyznaczeniem jako organu 
odpowiedzialnego za usługi publiczne o 
regulowanym dostępie i z promocją i 
marketingiem oferowanych usług.
Agencja powinna również nawiązać 
bliskie kontakty z użytkownikami i 
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porozumienia w sprawie delegowania 
obejmującego różne inne zadania 
szczegółowe związane z programami, m. 
in. zadania związane z fazami eksploatacji 
systemów i promowanie aplikacji i usług 
na rynku radionawigacji satelitarnej. W 
celu umożliwienia Komisji, reprezentującej 
Unię, pełnego wykonywania jej uprawnień 
kontrolnych te porozumienia w sprawie 
delegowania powinny w szczególności 
zawierać ogólne warunki zarządzania 
środkami powierzonymi Agencji 
Europejskiego GNSS.

potencjalnymi użytkownikami usług 
oferowanych w ramach programów oraz 
gromadzić informacje na temat ich 
wymagań oraz rozwoju sytuacji na rynku 
radionawigacji satelitarnej. Ponadto 
powinna zwracać uwagę na obszary, w 
których można by dostosować lub 
wprowadzić uregulowania, aby skorzystać 
z zalet GNSS, a także powinna wykonywać 
zadania mające na celu maksymalizację 
korzyści społeczno-ekonomicznych 
wynikających z programów. Poza tym 
musi ona również wykonywać zadania, 
które Komisja może jej powierzyć w 
drodze porozumienia w sprawie 
delegowania obejmującego różne inne 
zadania szczegółowe związane z 
programami, m. in. zadania związane z 
fazami eksploatacji systemów. W celu 
umożliwienia Komisji, reprezentującej 
Unię, pełnego wykonywania jej uprawnień 
kontrolnych te porozumienia w sprawie 
delegowania powinny w szczególności 
zawierać ogólne warunki zarządzania 
środkami powierzonymi Agencji 
Europejskiego GNSS.

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Unia powinna zawrzeć z Europejską 
Agencją Kosmiczną wieloletnie
porozumienie w sprawie delegowania 
obejmujące aspekty techniczne i aspekty 
związane z programowaniem. W celu 
umożliwienia Komisji, reprezentującej 
Unię, pełnego wykonywania jej uprawnień 
kontrolnych porozumienie w sprawie 
delegowania powinno w szczególności 
zawierać ogólne warunki zarządzania 
środkami powierzonymi Europejskiej 

(24) Na czas fazy uruchomiania 
programu Galileo Unia powinna zawrzeć z 
Europejską Agencją Kosmiczną 
porozumienie w sprawie delegowania 
określające zadania Agencji w tej fazie. W 
celu umożliwienia Komisji, reprezentującej 
Unię, pełnego wykonywania jej uprawnień 
kontrolnych porozumienie w sprawie 
delegowania powinno w szczególności 
zawierać ogólne warunki zarządzania 
środkami powierzonymi Europejskiej 
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Agencji Kosmicznej. W odniesieniu do 
działań finansowanych wyłącznie przez 
Unię jego warunki powinny gwarantować 
stopień kontroli porównywalny ze 
stopniem, który byłby wymagany, gdyby 
Europejska Agencja Kosmiczna była 
agencją unijną.

Agencji Kosmicznej, a jednocześnie 
zapewniać Agencji wystarczającą 
elastyczność, aby mogła skutecznie 
wykonywać swoje zadania techniczne. W 
odniesieniu do działań finansowanych 
wyłącznie przez Unię jego warunki 
powinny gwarantować stopień kontroli 
porównywalny ze stopniem, który byłby 
wymagany, gdyby Europejska Agencja 
Kosmiczna była agencją unijną.

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Na czas fazy eksploatacji 
programów Agencja Europejskiego GNSS 
powinna uzgodnić z Europejską Agencją 
Kosmiczną ustalenia robocze określające 
zadania Europejskiej Agencji Kosmicznej 
związane z rozwojem systemów 
następnych generacji i z zapewnieniem 
wsparcia technicznego w odniesieniu do 
systemów obecnej generacji. W związku z 
tym należy zauważyć, że działania z 
zakresu badań i rozwoju technologicznego 
dotyczące ewolucji systemów mają zostać 
sfinansowane w ramach programu 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Biorąc pod uwagę, że programy będą
zasadniczo finansowane przez Unię, 

(28) Biorąc pod uwagę, że programy będą 
zasadniczo finansowane przez Unię, 



PR\904241PL.doc 15/51 PE489.561v02-00

PL

udzielanie zamówień publicznych w 
ramach tych programów powinno być 
zgodne z zasadami Unii dotyczącymi 
zamówień publicznych oraz powinno mieć 
przede wszystkim na celu optymalne 
wykorzystanie zasobów, kontrolowanie 
kosztów, ograniczenie ryzyka, poprawę 
skuteczności i zmniejszenie zależności od 
jednego dostawcy. Należy dążyć do 
zapewnienia otwartej i sprawiedliwej 
konkurencji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw, aby zapewnić 
zrównoważone możliwości uczestnictwa 
dla różnych sektorów przemysłu na 
wszystkich poziomach, w tym w 
szczególności dla nowych podmiotów oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(zwanych dalej „MŚP”). Należy unikać 
możliwego nadużywania dominującej 
pozycji dostawców i długotrwałej 
zależności od jednego dostawcy. W miarę 
potrzeb należy korzystać z wielu źródeł 
dostaw, tak aby ograniczyć ryzyko 
związane z programem, uniknąć zależności 
od jednego dostawcy i zapewnić lepszą 
ogólną kontrolę programów oraz ich 
kosztów i harmonogramu. Unijne sektory 
przemysłu powinny mieć możliwość 
oparcia się na źródłach pochodzących 
spoza Unii w odniesieniu do niektórych 
elementów i usług, w przypadku gdy 
wykazane zostaną znaczne korzyści pod 
względem jakości i kosztów, 
uwzględniając jednakże strategiczny 
charakter programów oraz wymogów Unii 
w zakresie bezpieczeństwa i kontroli 
wywozu. Należy wykorzystywać 
inwestycje oraz doświadczenia i 
kompetencje przemysłu, w tym 
doświadczenia zdobyte podczas fazy 
definicji oraz fazy rozwoju i walidacji 
programów, dbając jednocześni, aby nie 
naruszać zasad konkurencyjnych 
przetargów.

udzielanie zamówień publicznych w 
ramach tych programów powinno być 
zgodne z zasadami Unii dotyczącymi 
zamówień publicznych oraz powinno mieć 
przede wszystkim na celu optymalne 
wykorzystanie zasobów, kontrolowanie 
kosztów, ograniczenie ryzyka, poprawę 
skuteczności i zmniejszenie zależności od 
jednego dostawcy. Należy dążyć do 
zapewnienia otwartej i sprawiedliwej 
konkurencji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw, aby zapewnić 
zrównoważone możliwości uczestnictwa 
dla różnych sektorów przemysłu na 
wszystkich poziomach, w tym w 
szczególności dla nowych podmiotów oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(zwanych dalej „MŚP”). Należy unikać 
możliwego nadużywania dominującej 
pozycji dostawców i długotrwałej 
zależności od jednego dostawcy. W miarę 
potrzeb należy korzystać z wielu źródeł 
dostaw, tak aby ograniczyć ryzyko 
związane z programem, uniknąć zależności 
od jednego dostawcy i zapewnić lepszą 
ogólną kontrolę programów oraz ich 
kosztów i harmonogramu. Unijne sektory 
przemysłu powinny mieć możliwość 
oparcia się na źródłach pochodzących 
spoza Unii w odniesieniu do niektórych 
elementów i usług, w przypadku gdy 
wykazane zostaną znaczne korzyści pod 
względem jakości i kosztów, 
uwzględniając jednakże strategiczny 
charakter programów oraz wymogów Unii 
w zakresie bezpieczeństwa i kontroli 
wywozu. Należy wykorzystywać 
inwestycje oraz doświadczenia i 
kompetencje przemysłu, w tym 
doświadczenia zdobyte podczas fazy 
definicji oraz fazy rozwoju i walidacji 
programów, dbając jednocześni, aby nie 
naruszać zasad konkurencyjnych 
przetargów. Ze względu na specyficzną 
strukturę przemysłu kosmicznego i jego 
wartość strategiczną konieczne jest także 
zwrócenie uwagi w procedurze udzielania 
zamówień na znaczenie, jakie ma 
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zachowanie zdolności przemysłowych w 
sektorze kosmicznym w Unii.

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W celu określenia środków 
koniecznych do zagwarantowania 
zgodności i interoperacyjności systemów z 
innymi systemami radionawigacji 
satelitarnej oraz z konwencjonalnymi 
systemami radionawigacji, oraz by 
zapewnić bezpieczeństwo systemów i ich 
funkcjonowania, należy przekazać Komisji 
uprawnienie do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
zakresie tych dwóch dziedzin kompetencji. 
Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym konsultacje z 
ekspertami. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(37) W celu określenia środków 
koniecznych do zagwarantowania 
zgodności i interoperacyjności systemów z 
innymi systemami radionawigacji 
satelitarnej oraz z konwencjonalnymi 
systemami radionawigacji, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa systemów i 
ich funkcjonowania oraz w celu 
ustanowienia ram zarządzania prawami 
własności intelektualnej należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do tych dwóch dziedzin 
kompetencji. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie..

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Programy EGNOS i Galileo obejmują 1. Europejskie programy radionawigacji 
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wszystkie działania konieczne do celów 
definiowania, rozwoju, walidacji, budowy, 
eksploatacji, odnawiania i udoskonalania 
obu europejskich systemów radionawigacji 
satelitarnej, tj. systemu utworzonego w 
ramach programu Galileo i systemu 
EGNOS oraz zapewniania ich 
bezpieczeństwa.

satelitarnej, EGNOS i Galileo, obejmują 
wszystkie działania konieczne do celów 
definiowania, rozwoju, walidacji, budowy, 
eksploatacji, odnawiania i udoskonalania 
obu europejskich systemów radionawigacji 
satelitarnej, tj. systemu utworzonego w 
ramach programu Galileo i systemu 
EGNOS oraz zapewniania ich 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System stworzony w ramach programu 
Galileo stanowi autonomiczną 
infrastrukturę globalnego systemu 
radionawigacji satelitarnej (GNSS) 
obejmującą konstelację satelitów i 
światową sieć stacji naziemnych.

2. System stworzony w ramach programu 
Galileo stanowi autonomiczną 
infrastrukturę globalnego systemu 
radionawigacji satelitarnej (GNSS), 
opracowaną specjalnie do celów 
cywilnych i obejmującą konstelację 
satelitów i światową sieć stacji 
naziemnych.

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. System EGNOS jest infrastrukturą 
monitorującą i korygującą sygnały 
emitowane przez istniejące globalne 
systemy radionawigacji satelitarnej. 
Obejmuje on stacje naziemne i kilka 
transponderów zainstalowanych na 
satelitach geostacjonarnych.

3. System EGNOS jest infrastrukturą 
dostarczającą skorygowane i poprawione
sygnały emitowane przez różne globalne 
systemy nawigacji satelitarnej. Obejmuje 
on stacje naziemne i kilka transponderów 
zainstalowanych na satelitach 
geostacjonarnych.

Or. en
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Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) oferowania „usługi bezpieczeństwa 
życia” (zwanej „Safety of Life Service” lub 
SoL), przeznaczonej dla użytkowników, 
dla których bezpieczeństwo ma zasadnicze 
znaczenie; usługa ta spełnia również 
wymogi niektórych sektorów dotyczące 
ciągłości, dostępności i dokładności i 
zawiera funkcję integralności pozwalającą 
na ostrzeganie użytkowników w przypadku 
zakłócenia funkcjonowania systemu;

b) oferowania bezpłatnie „usługi 
bezpieczeństwa życia” (zwanej „Safety of 
Life Service” lub SoL), przeznaczonej dla 
użytkowników, dla których 
bezpieczeństwo ma zasadnicze znaczenie; 
usługa ta spełnia również wymogi 
niektórych sektorów dotyczące ciągłości, 
dostępności i dokładności i zawiera funkcję 
integralności pozwalającą na ostrzeganie 
użytkowników w przypadku zakłócenia 
funkcjonowania systemu;

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) oferowania „usługi publicznej o 
regulowanym dostępie” (zwanej „Public 
Regulated Service” lub PRS) 
zarezerwowanej jedynie dla użytkowników 
upoważnionych przez władze publiczne, 
przeznaczonej do szczególnych 
zastosowań, które wymagają wysokiego 
poziomu ciągłości usług; usługa publiczna 
o regulowanym dostępie korzysta z 
silnych, zakodowanych sygnałów;

d) oferowania „usługi publicznej o 
regulowanym dostępie” (zwanej „Public 
Regulated Service” lub PRS) 
zarezerwowanej jedynie dla użytkowników 
upoważnionych przez władze publiczne, 
przeznaczonej do szczególnych 
zastosowań, które wymagają wysokiego 
poziomu ciągłości usług; usługa ta
korzysta z silnych, zakodowanych 
sygnałów i jest oferowana bezpłatnie 
państwom członkowskim, instytucjom 
Unii, w tym Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych;

Or. en
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Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) oferowania „usługi bezpieczeństwa 
życia” (zwanej „Safety of Life Service” lub 
SoL), przeznaczonej dla użytkowników, 
dla których bezpieczeństwo ma zasadnicze 
znaczenie; usługa ta spełnia w 
szczególności wymogi niektórych 
sektorów dotyczące ciągłości, dostępności i 
dokładności i zawiera funkcję integralności 
pozwalającą na ostrzeganie użytkowników 
w przypadku zakłócenia funkcjonowania 
systemu na obszarze nim objętym.

c) oferowania bezpłatnie „usługi 
bezpieczeństwa życia” (zwanej „Safety of 
Life Service” lub SoL), przeznaczonej dla 
użytkowników, dla których 
bezpieczeństwo ma zasadnicze znaczenie; 
usługa ta spełnia w szczególności wymogi 
niektórych sektorów dotyczące ciągłości, 
dostępności i dokładności i zawiera funkcję 
integralności pozwalającą na ostrzeganie 
użytkowników w przypadku zakłócenia 
funkcjonowania systemu na obszarze nim 
objętym.

Or. en

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem szczegółowym programu EGNOS 
jest również rozszerzenie zakresu 
geograficznego tych usług na całe 
terytorium Unii i, w zależności od 
wymogów technicznych i w oparciu o 
porozumienia międzynarodowe, na inne 
regiony świata, w szczególności na 
terytoria państw trzecich, nad którymi 
rozciąga się jednolita europejska przestrzeń 
powietrzna.

Celem szczegółowym programu EGNOS 
jest również jak najszybsze rozszerzenie 
zakresu geograficznego tych usług na całe 
terytorium Unii i, w zależności od 
wymogów technicznych i w oparciu o 
porozumienia międzynarodowe, na inne 
regiony świata, w szczególności na 
terytoria państw kandydujących i państw 
trzecich, nad którymi rozciąga się jednolita 
europejska przestrzeń powietrzna i 
objętych europejską polityką sąsiedztwa.

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady 
realizacji i eksploatacji systemów w 
ramach europejskich programów 
radionawigacji satelitarnej, w 
szczególności zasady dotyczące 
zarządzania i wkładu finansowego Unii.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) fazę rozwoju i walidacji obejmującą 
budowę i umieszczenie na orbicie 
pierwszych satelitów, zainstalowanie 
pierwszych elementów infrastruktury 
naziemnej oraz wszystkie prace i działania 
niezbędne do przeprowadzenia walidacji 
systemu na orbicie; zakończenie tej fazy 
planuje się na 2013 rok;

b) fazę rozwoju i walidacji, której 
zakończenie zaplanowano na rok 2013, 
obejmującą budowę i umieszczenie na 
orbicie pierwszych satelitów, 
zainstalowanie pierwszych elementów 
infrastruktury naziemnej oraz wszystkie 
prace i działania niezbędne do 
przeprowadzenia walidacji systemu na 
orbicie;

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) fazę rozmieszczania, która obejmuje 
budowę i ochronę całej infrastruktury 
kosmicznej i naziemnej oraz działania z 
tym związane i która obejmuje 
przygotowania do fazy eksploatacji;
zakończenie tej fazy, rozpoczętej w 2008 
r., planuje się na 2020 r.;

c) fazę rozmieszczania, która ma zostać 
zakończona w roku 2020 i która obejmuje 
budowę i ochronę całej infrastruktury 
kosmicznej i naziemnej oraz działania z 
tym związane i która obejmuje 
przygotowania do fazy eksploatacji;
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Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) fazę eksploatacji obejmującą 
zarządzanie infrastrukturą, utrzymanie, 
stałe doskonalenie, odnowę i ochronę 
systemu, związane z programem działania 
w zakresie certyfikacji i normalizacji, 
świadczenie usług i wprowadzenie ich do 
obrotu oraz wszystkie inne działania 
niezbędne dla rozwoju systemu i 
zapewnienia właściwego przebiegu 
programu; stopniowe rozpoczęcie tej fazy 
planuje się w latach 2014-2015 wraz z 
rozpoczęciem świadczenia pierwszych 
usług.

d) fazę eksploatacji obejmującą działania 
operacyjne, w tym zarządzanie 
infrastrukturą, utrzymanie, stałe 
doskonalenie i ochronę systemu, związane 
z programem działania w zakresie 
certyfikacji i normalizacji, a także 
świadczenie, promocję i marketing usług, 
o których mowa w art. 1 ust. 4, oraz 
zastosowań i usług opracowanych w 
oparciu o te usługi, działania rozwojowe i 
wdrożeniowe związane z ewolucją 
systemów i systemami następnych 
generacji, w tym zamówienia publiczne, 
oraz wszystkie inne działania niezbędne 
dla rozwoju systemu i zapewnienia 
właściwego przebiegu programu. 
Rozpoczęcie tej fazy nastąpi w roku 2014 
wraz z rozpoczęciem świadczenia 
pierwszych usług. Pełna zdolność 
operacyjna zostanie osiągnięta do roku 
2020.

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Eksploatacja systemu EGNOS Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en
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Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Eksploatacja systemu EGNOS obejmuje 
głównie zarządzanie infrastrukturą, 
utrzymanie, stałe doskonalenie, odnowę i 
ochronę systemu, homologację, 
certyfikację i normalizację związane z 
programem, wszystkie elementy 
uzasadniające niezawodność systemu i 
jego eksploatacji oraz świadczenie usług i 
wprowadzenie ich do obrotu.

Eksploatacja systemu EGNOS obejmuje 
głównie działania operacyjne, w tym 
zarządzanie infrastrukturą, utrzymanie, 
stałe doskonalenie i ochronę systemu, 
certyfikację i normalizację związane z 
programem, a także świadczenie, promocję 
i marketing usług, o których mowa w art. 
1 ust. 5, oraz zastosowań i usług 
opracowanych w oparciu o te usługi, 
działania rozwojowe i wdrożeniowe 
związane z ewolucją systemów i systemami 
następnych generacji, w tym zamówienia 
publiczne, wszystkie elementy 
uzasadniające niezawodność systemu i 
jego eksploatacji oraz rozszerzenie zasięgu 
geograficznego usług z zachowaniem 
zgodności z art. 1 ust. 5.

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja czuwa nad optymalnym 
korzystaniem w szczególności z praw 
własności intelektualnej Unii.

Komisja czuwa nad optymalnym 
korzystaniem z aktywów, o których mowa 
w akapicie pierwszym. W szczególności w 
jak najbardziej skuteczny sposób zarządza 
prawami własności intelektualnej 
wynikającymi z pracy w ramach 
programów, z uwzględnieniem interesów 
wszystkich zainteresowanych stron i 
konieczności zapewnienia harmonijnego 
rozwoju rynków i nowych technologii. W 
tym celu Komisja dopilnowuje, aby 
umowy zawierane w ramach programów 
przewidywały możliwość przekazania praw 
własności intelektualnej wynikających z
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pracy w ramach programów lub 
udzielenia koncesji na korzystanie z tych 
praw stronom trzecim.

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 34 ramy 
zarządzania prawami własności 
intelektualnej, o których mowa w akapicie 
drugim.

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działań związanych z fazą 
rozmieszczania programu Galileo, w tym 
działań związanych z zarządzaniem tą fazą 
i jej monitorowaniem;

a) działań związanych z segmentami 
kosmicznymi i uzupełniającymi programu 
Galileo, w tym, ale nie wyłącznie,
rozmieszczenia konstelacji referencyjnej 
wraz z niezbędnymi częściami 
zapasowymi, dodatkowego wynoszenia na 
orbitę, uzupełniania w związku ze 
zużyciem oraz rozwojem satelitów nowej 
generacji;

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działań związanych z eksploatacją 
systemu stworzonego w ramach programu 
Galileo, w tym działań poprzedzających 
lub przygotowujących tę fazę;

b) działań związanych z segmentami 
naziemnymi i świadczeniem usług 
programu Galileo, w tym, ale nie 
wyłącznie, rozwoju zdolności zarządzania 
od 18 do 24 satelitami, zmiany profilu 
usługi bezpieczeństwa życia i usługi 
komercyjnej, uruchomienia i eksploatacji 
strony, eksploatacji stacji, rozmieszczenia 
i eksploatacji centrów obsługi 
infrastruktury (w tym centrum działania, 
geodezji i pomiaru czasu), centrum usług, 
utrzymania terenu, personelu centrum, 
utrzymania segmentu kosmicznego, 
eksploatacji sieci telekomunikacyjnej oraz 
wsparcia systemu; działań związanych z 
maksymalizacją korzyści społeczno-
ekonomicznych wynikających z 
programu;

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działań związanych z eksploatacją 
systemu EGNOS.

c) działań związanych z eksploatacją 
systemu EGNOS, w tym, ale nie 
wyłącznie, umowy eksploatacyjnej na 
obsługę i utrzymanie systemu, aktualizacji 
technologii i usuwania elementów 
przestarzałych z uwzględnieniem różnych 
wersji systemu, umowy o eksploatację 
transponderów oraz rozszerzenia 
geograficznego zasięgu usług; działań 
związanych z maksymalizacją korzyści 
społeczno-ekonomicznych wynikających z 
programu;

Or. en
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Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) działań związanych z zarządzaniem 
programami, w tym, ale nie wyłącznie, 
projektowania zamówień, pełnej zdolności 
systemu, centrum zarządzania 
bezpieczeństwem, zarządzania 
eksploatacją i kosztów administracyjnych.

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Faza rozmieszczania i eksploatacji jest 
finansowana przez Unię zgodnie z art. 10 
ust. 1, nie naruszając ust. 2 i 3 niniejszego 
artykułu.

1. Działania związane z programem 
Galileo, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit 
a), b) i ca) oraz art. 7 ust. 2 są 
finansowane przez Unię zgodnie z art. 10 
ust. 1 i 1a lit a), b) i d), nie naruszając ust. 
2 i 3 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie eksploatacji systemu 
EGNOS

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en
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Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unia zapewnia finansowanie 
eksploatacji systemu EGNOS zgodnie z 
art. 10 ust. 1, bez uszczerbku dla 
ewentualnego wkładu z innych źródeł, a 
zwłaszcza ze źródeł, o których mowa w 
ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

1. Unia zapewnia finansowanie działań 
związanych z eksploatacją systemu 
EGNOS, o których mowa w art. 7 ust. 1 
lit. c) i ca) oraz art. 7 ust. 2, zgodnie z art. 
10 ust. 1 i 1a lit. c) i d), bez uszczerbku dla 
ewentualnego wkładu z innych źródeł, a 
zwłaszcza ze źródeł, o których mowa w 
ust. 2 i 3 niniejszego artykułu

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kwota określona w ust. 1 rozłożona 
jest w następujący sposób:

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) na działania, o których mowa w art. 7 
ust. 1 lit. a) – [2340] milionów EUR w 
cenach bieżących;

Or. en
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Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) na działania, o których mowa w art. 7 
ust. 1 lit. b) – [3242] miliony EUR w 
cenach bieżących, z czego co najmniej 7% 
przeznacza się na działania związane z 
maksymalizacją korzyści społeczno-
ekonomicznych wynikających z programu 
zgodnie z art. 7 ust. 1 lit b);

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) na działania, o których mowa w art. 7 
ust. 1 lit. c) – [1698] milionów EUR w 
cenach bieżących, z czego co najmniej 4% 
przeznacza się na działania związane z 
maksymalizacją korzyści społeczno-
ekonomicznych wynikających z programu 
zgodnie z art. 7 ust. 1 lit c);

Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) na działania, o których mowa w art. 7 
ust. 1 lit. ca) i art. 7 ust. 2 – [617] 
milionów EUR w cenach bieżących.

Or. en
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Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każda kategoria wydatków zawiera 
margines na pokrycie różnych rodzajów 
ryzyka.

Or. en

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a – akapit trzeci (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przenieść środki 
przeznaczone na sfinansowanie 
uruchomienia oraz ryzyka związanego z 
eksploatacją (awarie satelitów, ryzyko 
związane z wynoszeniem na orbitę, 
opóźnienia, nieprzewidziane zdarzenia 
związane z eksploatacją), które nie zostały 
wykorzystane na te cele, na sfinansowanie 
działań związanych z maksymalizacją 
korzyści społeczno-ekonomicznych 
wynikających z programów.

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja może przenieść środki – do 
pułapu w wysokości 10% kwoty, o której 
mowa w ust. 1 – z jednej kategorii 
wydatków, określonych w ust. 1a lit. a)-d), 
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do innej. Jeżeli takie przeniesienie dotyczy 
kwoty wyższej niż 10% kwoty, o której
mowa w ust. 1, Komisja konsultuje się z 
komitetem, o którym mowa w art. 35 ust. 
1, zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 35 ust. 2.

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Komisja informuje Parlament 
Europejski i Radę o każdym przeniesieniu 
środków, o którym mowa w ust. 1a i 1b.

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dochody generowane w wyniku 
eksploatacji systemów są pobierane przez 
Unię, przekazywane do budżetu Unii i 
przeznaczane na programy. Jeżeli dochody 
okazują się wyższe od kwoty koniecznej 
do finansowania faz eksploatacji 
programów, wszelkie dostosowanie zasady 
przydziału podlega zatwierdzeniu przez 
władzę budżetową na podstawie wniosku 
Komisji.

1. Dochody generowane w wyniku 
eksploatacji systemów są pobierane przez 
Unię, przekazywane do budżetu Unii i 
przeznaczane na programy, a w 
szczególności na maksymalizację korzyści 
społeczno-ekonomicznych z nich 
wynikających. Jeżeli dochody okazują się 
wyższe od kwoty koniecznej do 
finansowania faz eksploatacji programów, 
wszelkie dostosowanie zasady przydziału 
podlega zatwierdzeniu przez władzę 
budżetową na podstawie wniosku Komisji.

Or. en
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Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest odpowiedzialna za 
przebieg programów. Zajmuje się
zarządzaniem środkami, które są 
przeznaczane na te programy na mocy 
niniejszego rozporządzenia i czuwa nad 
realizacją wszystkich działań programów.

1. Na Komisji spoczywa ogólna 
odpowiedzialność za programy. Komisja 
zajmuje się zarządzaniem środkami, które 
są przeznaczane na te programy na mocy 
niniejszego rozporządzenia i czuwa nad 
realizacją wszystkich działań programów.

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poza zadaniami ogólnymi, o których 
mowa w ust. 1, i zadaniami, o których 
mowa w innych przepisach niniejszego 
rozporządzenia, do zadań Komisji należą 
na mocy niniejszego rozporządzenia 
następujące zadania szczegółowe:

2. Poza zadaniami ogólnymi, o których 
mowa w ust. 1, i zadaniami, o których 
mowa w innych przepisach niniejszego 
rozporządzenia, Komisja: 

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnia przejrzysty przydział zadań 
między różne podmioty zaangażowane w 
programy i w tym celu powierza – w 
szczególności w drodze porozumień w 
sprawie delegowania – Agencji 
Europejskiego GNSS i Europejskiej 
Agencji Kosmicznej zadania, o których 
mowa odpowiednio w art. 15 ust. 1 lit. d) i 

a) zapewnia przejrzysty przydział zadań 
między różne podmioty zaangażowane w 
programy i w tym celu powierza – w 
szczególności w drodze porozumień w 
sprawie delegowania – Agencji 
Europejskiego GNSS i Europejskiej 
Agencji Kosmicznej zadania, o których 
mowa odpowiednio w art. 15 ust. 1a i art. 
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art. 16; 16;

Or. en

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wprowadza odpowiednie instrumenty i 
środki strukturalne w celu rejestrowania, 
kontroli, ograniczania i monitorowania 
ryzyka związanego z programami, w 
szczególności w zakresie kosztów i 
harmonogramu;

b) zapewnia wdrożenie programów we 
właściwym czasie w ramach budżetowych 
określonych w art. 10 i zgodnie z 
założeniami określonymi w art. 1; z myślą 
o tym wprowadza odpowiednie 
instrumenty i środki strukturalne w celu 
rejestrowania, kontroli, ograniczania i 
monitorowania ryzyka związanego z 
programami, w szczególności w zakresie 
kosztów i harmonogramu;

Or. en

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zarządza – w imieniu Unii i w ramach 
jej kompetencji – stosunkami z państwami 
trzecimi i z organizacjami 
międzynarodowymi;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnia bezpieczeństwo programów i 
ustanawia mechanizmy koordynacji 
między różnymi zaangażowanymi 
podmiotami.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z potrzebą właściwego 
przebiegu faz programu Galileo i 
eksploatacji systemu EGNOS, o których 
mowa w art. 3 i 4, Komisja określa środki 
konieczne w celu:

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Systemy i ich funkcjonowanie są 
bezpieczne.

1. Systemy i ich funkcjonowanie są 
bezpieczne, za co ponosi odpowiedzialność 
Komisja zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d.

Or. en

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby osiągnąć cele programów, Agencja 
Europejskiego GNSS przyczynia się do 
realizacji programów i wykonuje 
następujące zadania zgodnie z 
wytycznymi Komisji:

1. Agencja Europejskiego GNSS, zgodnie 
z wytycznymi określonymi przez Komisję:

Or. en

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w kwestii bezpieczeństwa programów i 
bez uszczerbku dla art. 14 i 17 zapewnia:

a) zapewnia, w kwestii bezpieczeństwa 
programów i bez uszczerbku dla art. 14 i 
17:

Or. en

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r. 
akredytację systemów w zakresie 
bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem III 
rozporządzenia (UE) nr 912/2010; w tym 
celu wprowadza procedury bezpieczeństwa 
i nadzoruje ich stosowanie oraz 
przeprowadza audyty bezpieczeństwa 
systemu;

(i) poprzez Radę Akredytacji w zakresie 
Bezpieczeństwa, najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2016 r. akredytację systemów w 
zakresie bezpieczeństwa zgodnie z 
rozdziałem III rozporządzenia (UE) nr 
912/2010; w tym celu wprowadza 
procedury bezpieczeństwa i nadzoruje ich 
stosowanie oraz przeprowadza audyty 
bezpieczeństwa systemu;

Or. en
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Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykonuje zadania organu 
odpowiedzialnego za usługi publiczne o 
regulowanym dostępie, o których mowa w 
art. 5 decyzji nr 1104/2011/UE, jeżeli 
zostaje wyznaczona do tej roli, i wspiera 
Komisję w monitorowaniu przestrzegania 
minimalnych norm wspólnych zgodnie z 
art. 8 ust. 6 wspomnianej decyzji;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ramach eksploatacji systemów 
przyczynia się do wprowadzenia usług do 
obrotu, w tym przez przeprowadzenie 
niezbędnej analizy rynku;

c) promuje i sprzedaje usługi, o których 
mowa w art. 14 ust. 4 i 5, w tym przez 
przeprowadzenie analizy rynku, 
gromadzenie informacji o potrzebach 
użytkowników i rozwoju sytuacji na rynku 
radionawigacji satelitarnej, nawiązywanie 
bliskich kontaktów z użytkownikami i 
potencjalnymi użytkownikami 
europejskiego GNSS;

Or. en

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewnia maksymalizację korzyści 
społeczno-ekonomicznych wynikających z 
programów, w tym przez:
(i) sporządzenie planu i zarządzanie nim, 
opartego na priorytetach różnych rynków 
zastosowań, ustalającego harmonogram 
przyjmowania według obszarów 
zastosowań;
(ii) określenie obszarów, w których 
korzystanie z GNSS mogłoby dostarczyć 
korzyści społeczno-ekonomiczne i 
przedstawienie Komisji wytycznych 
dotyczących środków regulacyjnych, jakie 
można by wprowadzić lub dostosować na 
szczeblu UE, aby skorzystać z tych zalet;
(iii) przeprowadzenie testów i certyfikacji 
zastosowań, gdy leży to w interesie Unii;
(iv) zarządzanie specjalnymi funduszami 
przeznaczonymi na badania i rozwój 
europejskiego GNSS mającymi na celu 
rozwój i korzystanie z zastosowań i usług 
rynku radionawigacji satelitarnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, w tym 
za pomocą środków udostępnionych na 
ten cel w ramach programu „Horyzont 
2020”;
(v) prowadzenie działań służących 
przyjęciu zastosowań europejskiego GNSS 
na całym terytorium Unii, określenie i 
połączenie europejskich centrów 
doskonałości specjalizujących się w 
konkretnych sektorach zastosowań i usług 
europejskiego GNSS, zarządzanie siecią 
centrów i korzystanie z wiedzy fachowej 
władz publicznych, uniwersytetów, 
centrów badawczych, społeczności 
użytkowników i przemysłu, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP.

Or. en
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Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wykonuje także inne szczegółowe 
zadania związane z programem, które 
mogą zostać przydzielone jej przez 
Komisję w drodze porozumienia w sprawie 
delegowania przyjętego w oparciu o 
decyzję o delegowaniu, zgodnie z art. 54 
ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 i które obejmują:

1a. Agencja Europejskiego GNSS
wykonuje także inne szczegółowe zadania 
związane z programami. Zadania te 
przydziela jej Komisja w drodze 
porozumienia w sprawie delegowania 
przyjętego w oparciu o decyzję o 
delegowaniu, zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002 i które obejmują:

Or. en

Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w związku z fazą eksploatacji 
programów, o której mowa w art. 3 lit. d) i 
art. 4:

(i) działania operacyjne związane z 
zarządzaniem infrastrukturą, utrzymaniem, 
stałym doskonaleniem i odnową
systemów, z działaniami w zakresie 
certyfikacji i normalizacji w ramach 
programów oraz świadczenie usług, o 
których mowa w art. 3 lit. d) i art. 4;

(i) działania operacyjne, w tym zarządzanie
infrastrukturą, utrzymanie i stałe 
doskonalenie systemów, działania w 
zakresie certyfikacji i normalizacji oraz 
świadczenie usług, o których mowa w art. 
1 ust. 4 i 5;

(ii) działania rozwojowe i wdrożeniowe 
związane z ewolucją systemów i systemami 
następnych generacji, w tym zamówienia 
publiczne;

Or. en
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Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowanie zastosowań i usług na 
rynku radionawigacji satelitarnej.

b) promowanie zastosowań i usług na 
rynku radionawigacji satelitarnej.

Or. en

Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poza zadaniami przewidzianymi w ust. 1
i w granicach swoich uprawnień Agencja 
Europejskiego GNSS udostępnia Komisji 
swoją techniczną wiedzę specjalistyczną i 
dostarcza jej wszelkie informacje 
niezbędne do wykonywania jej zadań w 
ramach niniejszego rozporządzenia.

2. Poza zadaniami przewidzianymi w ust. 1 
i 1a i w granicach swoich uprawnień 
Agencja Europejskiego GNSS udostępnia 
Komisji swoją techniczną wiedzę 
specjalistyczną i dostarcza jej wszelkie 
informacje niezbędne do wykonywania jej 
zadań w ramach niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do decyzji o 
delegowaniu, o której mowa w ust. 1 lit d)
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
konsultacje z komitetem, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1, zgodnie z procedurą 
konsultacji, o której mowa w art. 35 ust. 2. 
Komitet jest informowany o 
porozumieniach w sprawie delegowania, 
które mają zostać zawarte przez Unię, 
reprezentowaną przez Komisję, i Agencję 

3. W odniesieniu do decyzji o 
delegowaniu, o której mowa w ust. 1a
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
konsultacje z komitetem, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1. Parlament Europejski i 
komitet są informowani o porozumieniach 
w sprawie delegowania, które mają zostać 
zawarte przez Unię, reprezentowaną przez 
Komisję, i Agencję Europejskiego GNSS.
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Europejskiego GNSS.

Or. en

Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja informuje Parlament 
Europejski i Radę o pośrednich i 
końcowych wynikach oceny wszelkich 
ofert przetargowych i o wszelkich 
zamówieniach, które mają zostać 
udzielone jednostkom sektora prywatnego 
przez Agencję Europejskiego GNSS.

Or. en

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rola Europejskiej Agencji Kosmicznej Uzgodnienia z Europejską Agencją 
Kosmiczną 

Or. en

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zawiera wieloletnie 
porozumienie w sprawie delegowania z 
Europejską Agencją Kosmiczną w oparciu 
o decyzję o delegowaniu przyjętą przez 
Komisję zgodnie z art. 54 ust. 2 

1. W oparciu o decyzję o delegowaniu 
przyjętą przez Komisję zgodnie z art. 54 
ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002 Komisja zawiera z Europejską 
Agencją Kosmiczną porozumienie w 
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rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002. Porozumienie to obejmuje 
wykonywanie zadań i budżetu będących 
przedmiotem delegowania w ramach 
realizacji programów, w szczególności 
ukończenie infrastruktury stworzonej w 
ramach programu Galileo.

sprawie delegowania dotyczące 
uruchomienia w ramach segmentów 
kosmicznych i uzupełniających programu 
Galileo oraz przedstawiające szczegółowo 
zadania agencji w tej fazie.

Or. en

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Europejska Agencja Kosmiczna 
współpracuje z Agencją Europejskiego 
GNSS w oparciu o ustalenia robocze, w 
tym pełne upoważnienie Europejskiej 
Agencji Kosmicznej przez Agencję 
Europejskiej GNSS. Te ustalenia robocze 
w szczególności dotyczą roli Europejskiej 
Agencji Kosmicznej w zakresie:
a) koncepcji, projektu, monitorowania i 
walidacji w ramach rozwoju systemów 
następnych generacji;
b) wsparcia technicznego w ramach 
eksploatacji i konserwacji systemów 
obecnej generacji.
O tych ustaleniach roboczych i wszelkich 
ich zmianach powiadamia się Parlament 
Europejski i Radę.

Or. en

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do decyzji o 3. W odniesieniu do decyzji o 
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delegowaniu, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
konsultacje z komitetem, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1, zgodnie z procedurą 
konsultacji, o której mowa w art. 35 ust. 2. 
Komitet jest informowany o wieloletnim
porozumieniu w sprawie delegowania, 
które ma zostać zawarte przez Komisję i 
Europejską Agencję Kosmiczną.

delegowaniu, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przeprowadza się 
konsultacje z komitetem, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1. Parlament Europejski i 
komitet są informowani o porozumieniu w 
sprawie delegowania, które ma zostać 
zawarte przez Komisję i Europejską 
Agencję Kosmiczną.

Or. en

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komitet, o którym mowa w art. 35 ust. 
1, jest informowany przez Komisję o 
pośrednich i końcowych wynikach oceny 
ofert przetargowych i umów, które mają 
zostać zawarte przez Europejską Agencję 
Kosmiczną z przedsiębiorstwami.

4. Komisja informuje Parlament 
Europejski i Radę o pośrednich i 
końcowych wynikach oceny wszelkich
ofert przetargowych i wszelkich umów, 
które mają zostać zawarte przez 
Europejską Agencję Kosmiczną z 
przedsiębiorstwami.

Or. en

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zachowania zdolności przemysłowych 
w sektorze kosmicznym Unii;

Or. en

Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dążenia, w stosownych przypadkach, 
do korzystania z wielu źródeł;

Or. en

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zamawiająca może zażądać od 
każdego wykonawcy zlecenia realizacji 
części zamówienia, na różnych poziomach, 
spółkom nienależącym do grupy, do której 
on należy. Ten minimalny poziom 
podwykonawstwa jest wyrażony w formie 
przedziału zawierającego minimalną i 
maksymalną wartość procentową. 
Wspomniany przedział jest proporcjonalny 
do przedmiotu zamówienia i do wartości 
zamówienia oraz do charakteru danego 
sektora działalności, a w szczególności do 
zaobserwowanego stanu konkurencji i 
potencjału przemysłowego. 

1. Instytucja zamawiająca może zażądać od 
każdego wykonawcy zlecenia realizacji 
części zamówienia, na różnych poziomach, 
spółkom nienależącym do grupy 
oferentów, a w szczególności MŚP i 
nowym podmiotom. Ten minimalny 
poziom podwykonawstwa jest wyrażony w 
formie przedziału zawierającego 
minimalną i maksymalną wartość 
procentową. Wspomniany przedział jest 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia 
i do wartości zamówienia oraz do 
charakteru danego sektora działalności, a w 
szczególności do zaobserwowanego stanu 
konkurencji i potencjału przemysłowego. 

Or. en

Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli oferent wskaże w swojej ofercie, 
że nie zamierza zlecać podwykonawcom 
wykonania żadnej części zamówienia, ani 
nie zamierza zlecać podwykonawstwa 
MŚP lub nowym podmiotom, ani nie 
zamierza zlecać podwykonawstwa poniżej 
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minimalnej wartości procentowej, o której 
mowa w ust. 1, przedstawia on instytucji 
zamawiającej powody rezygnacji z 
podwykonawstwa. Instytucja zamawiająca 
przekazuje tę informację Komisji.

Or. en

Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia wieloletni program 
prac obejmujący główne działania, 
zakładany budżet oraz harmonogram, które 
są niezbędne do osiągnięcia celów 
programów Galileo i EGNOS określonych 
w art. 1 ust. 4 i 5.

W oparciu o propozycję Agencji 
Europejskiego GNSS Komisja ustanawia 
wieloletni program prac obejmujący 
główne działania, zakładany budżet oraz 
harmonogram, które są niezbędne do 
osiągnięcia celów programów Galileo i 
EGNOS określonych w art. 1 ust. 4 i 5.

Or. en

Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wieloletniego programu prac 
Komisja przyjmuje roczny program prac 
zawierający plan wykonania programu 
wieloletniego oraz informacje o 
odpowiednim finansowaniu.

Na podstawie tego wieloletniego programu 
prac Komisja przyjmuje roczny program 
prac zawierający plan wykonania 
programu wieloletniego oraz informacje o 
odpowiednim finansowaniu.

Or. en

Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów realizacji zadań o charakterze 
technicznym, o których mowa w art. 13 
ust. 2, Komisja może skorzystać z 
niezbędnej pomocy, w szczególności z 
pomocy ekspertów z właściwych agencji 
krajowych do spraw przestrzeni 
kosmicznej, niezależnych ekspertów oraz 
podmiotów mogących przedstawić 
bezstronne analizy i opinie dotyczące 
przebiegu programów.

Do celów realizacji zadań o charakterze 
technicznym, o których mowa w art. 13 
ust. 2, Komisja może skorzystać z 
niezbędnej pomocy technicznej, w 
szczególności z pomocy ekspertów z 
właściwych agencji krajowych do spraw 
przestrzeni kosmicznej, niezależnych 
ekspertów oraz podmiotów mogących 
przedstawić bezstronne analizy i opinie 
dotyczące przebiegu programów.

Or. en

Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia wykonanie niniejszego 
rozporządzenia. Każdego roku, 
przedstawiając wstępny projekt budżetu, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
wykonania programów.

Komisja zapewnia wykonanie niniejszego 
rozporządzenia. Każdego roku, 
przedstawiając wstępny projekt budżetu, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
wykonania programów. Sprawozdanie to 
zawiera:
a) wszystkie istotne informacje dotyczące 
programów, w szczególności dotyczące 
zarządzania ryzykiem, kosztów ogólnych, 
rocznych kosztów operacyjnych każdej z 
ważnych części infrastruktury Galileo, 
dochodów, harmonogramu i wyników;
b) ocenę środków podjętych w celu 
maksymalizacji korzyści społeczno-
ekonomicznych wynikających z 
programów.

Or. en
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Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, najpóźniej dnia 
30 czerwca 2018 r., sprawozdanie z oceny 
w celu podjęcia decyzji w sprawie 
przedłużenia obowiązywania, zmiany lub 
zawieszenia środków podjętych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
dotyczące:

1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, najpóźniej dnia 
30 czerwca 2017 r., sprawozdanie z oceny 
w celu podjęcia decyzji w sprawie 
przedłużenia obowiązywania, zmiany lub 
zawieszenia środków podjętych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
dotyczące:

Or. en

Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli chodzi o Galileo: liczba satelitów 
operacyjnych, wersja rozmieszczonej 
infrastruktury naziemnej oraz liczba 
świadczonych usług;

a) jeżeli chodzi o Galileo:

Or. en

Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera a) – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) liczba satelitów operacyjnych, wersja 
rozmieszczonej infrastruktury naziemnej 
oraz liczba świadczonych usług;

Or. en



PR\904241PL.doc 45/51 PE489.561v02-00

PL

Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera a) – podpunkt (ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) liczba nowych aplikacji i usług 
opracowanych i wdrożonych na rynku 
radionawigacji satelitarnej.

Or. en

Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli chodzi o EGNOS: liczba zmian w 
specyfikacjach usług przedstawionych 
instytucjom certyfikującym.

b) jeżeli chodzi o EGNOS:

Or. en

Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) liczba zmian w specyfikacjach usług 
przedstawionych instytucjom 
certyfikującym;

Or. en

Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozszerzenie geograficznego zasięgu 
usług;

Or. en

Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (iii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) liczba lotnisk korzystających z usług 
EGNOS.

Or. en

Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5 i 
14, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5, 6 
i 14, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia 1 stycznia 2014 r.

Or. en

Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 5 i 14, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 5, 6 i 14, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu 
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o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

kończy przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 5 i 14 wchodzi w życie 
tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada 
nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 5, 6 i 14 wchodzi w życie 
tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada 
nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en
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UZASADNIENIE

Dzięki europejskiej polityce radionawigacji satelitarnej Unia zyska dwa systemy 
radionawigacji satelitarnej, system stworzony w ramach programu Galileo i system EGNOS. 
Technologie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) – dzięki możliwości 
przeprowadzania przy ich pomocy dokładnych pomiarów położenia, prędkości i czasu o 
wysokim stopniu wiarygodności – mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wydajności w 
wielu sektorach gospodarki oraz w wielu dziedzinach codziennego życia obywateli.

Program Galileo nie osiągnie pełnej operacyjności w 2013 r., jak planowano. Ponieważ w 
rozporządzeniu w sprawie GNSS z 2008 r. nie określa się ram finansowania i zarządzania dla 
programów Galileo i EGNOS po 2013 r., konieczne jest przyjęcie nowej podstawy prawnej, 
aby zapewnić operacyjność i obsługę systemów oraz zarządzanie nimi w perspektywie 
długoterminowej.

Sprawozdawca zdecydowanie popiera cel programu Galileo, jakim jest stworzenie 
pierwszego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) pod cywilną kontrolą, który 
ma być całkowicie niezależny od innych istniejących systemów, ma współdziałać z innymi 
różnymi systemami radionawigacji i zapewniać nieprzerwane usługi GNSS.

Radionawigacja satelitarna ma już podstawowe znaczenie dla europejskiego transportu i 
przemysłu, stąd istotne jest uniezależnienie się od amerykańskiego GPS i rosyjskiego 
GLONASS do celów pozycjonowania, nawigacji i określania czasu. Usługi europejskiego 
GNSS należy świadczyć w oparciu o własną infrastrukturę, której wiarygodność nie będzie 
uzależniona od priorytetów armii amerykańskiej, rosyjskiej czy chińskiej.

Wkład i mechanizmy budżetowe

Zaproponowany przez Komisję w rozporządzeniu w sprawie GNSS budżet przewiduje 
średnio 1 miliard EUR rocznie (w cenach z 2011 r.) przez siedem lat na finansowanie w 
latach 2014-2020.

Podziału budżetu zaproponowanego przez sprawozdawcę dokonano według różnych 
segmentów programów:

- działania związane z segmentami kosmicznymi i uzupełniającymi programu 
Galileo, w tym, ale nie wyłącznie, rozmieszczenie konstelacji referencyjnej wraz 
z niezbędnymi częściami zapasowymi, dodatkowe wynoszenie na orbitę, 
uzupełnianie w związku ze zużyciem oraz rozwój satelitów nowej generacji;

- działania związane z segmentami naziemnymi i świadczeniem usług programu 
Galileo, w tym, ale nie wyłącznie, rozwój zdolności zarządzania od 18 do 24 
satelitami, zmiana profilu usługi bezpieczeństwa życia i usługi komercyjnej, 
uruchomienie i eksploatacja strony, eksploatacja stacji, rozmieszczenie i 
eksploatacja centrów obsługi infrastruktury (w tym centrum działania, geodezji i 
pomiaru czasu), centrum usług, utrzymanie terenu, personel centrum, utrzymanie 
segmentu kosmicznego, eksploatacja sieci telekomunikacyjnej oraz wsparcie 
systemu; działania związane z maksymalizacją korzyści społeczno-
ekonomicznych wynikających z programu;
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- działania związane z eksploatacją systemu EGNOS, w tym, ale nie wyłącznie, 
umowa eksploatacyjna na obsługę i utrzymanie systemu, aktualizacja technologii 
i usuwanie elementów przestarzałych z uwzględnieniem różnych wersji systemu, 
umowa o eksploatację transponderów oraz rozszerzenie geograficznego zasięgu 
usług; działania związane z maksymalizacją korzyści społeczno-ekonomicznych 
wynikających z programu;

- działania związane z zarządzaniem programami, w tym, ale nie wyłącznie, 
projektowanie zamówień, pełna zdolność systemu, centrum zarządzania 
bezpieczeństwem, zarządzanie eksploatacją i koszty administracyjne.

Komisja, jako zarządca środków, powinna dysponować niezbędną elastycznością, aby być w 
stanie przenosić środki z jednego segmentu do innego, do pułapu w wysokości 10% łącznej 
kwoty.

W pierwotnym rozdziale budżetu nie przewidziano działań służących maksymalizacji 
korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających z programów na rynkach zastosowań 
niższego szczebla od uruchomienia pierwszych usług Galileo w 2014 r.

Potrzebne wsparcie aplikacji wynosi około 300 milionów EUR (około 150 milionów EUR na 
badania i rozwój i około 150 milionów EUR na promocję korzystania z aplikacji i przyjęcie 
technologii europejskiego GNSS na całym terytorium UE).
 Budżet na badania i rozwój należy określić w programie „Horyzont 2020”.
Zarządzanie programami

Rola Komisji

Komisja musi zarządzać funduszami przydzielonymi na programy i czuwać nad wdrażaniem 
wszystkich działań w ramach programów, w tym zadań delegowanych Agencji Europejskiego 
GNSS (GSA) i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Zadania Komisji, GSA i ESA powinny być jasne i niepokrywające się, z korzyścią dla 
skuteczności i rozliczalności. Należy unikać duplikowania zdolności już dostępnych w 
służbach Komisji, GSA lub ESA. Komisja powinna skupić się na nadzorze nad programami, 
decydując o głównych założeniach programów, określając przepisy finansowe i zasady 
udzielania zamówień publicznych, przydzielając główne zasoby finansowe, określając i 
kontrolując strukturę zarządzania.

Komisja powinna powierzyć GSA, jako operatorowi GNSS, kontakty z użytkownikami, 
świadczenie usług, obsługę infrastruktury, opracowywanie zastosowań i zadanie 
wprowadzenia GNSS w różnorodnych dziedzinach.
W rozporządzeniu należy przewidzieć rozpoczęcie stopniowego wdrażania, poczynając od 
bezpośrednich i pilnych czynności (obsługa centrów bezpieczeństwa EGNOS i Galileo), 
zanim nastąpi przekazanie innych zadań programowych i technicznych o różnym charakterze.

Komisja powinna polegać na ESA, działającej jako agencja kosmiczna Unii Europejskiej, i 
powierzyć jej zadanie (techniczne i umowne) opracowania systemów, zaproponowania i 
wdrożenia badań i technologii, rozwoju, działania wdrożeniowe i zapewnianie wsparcia 
technicznego dla GSA w kwestiach związanych z infrastrukturą. ESA posiada już struktury i 
kompetencje do wykonania tych zadań.
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Rola GSA

GSA stanowi jednostkę eksploatacji GNSS, która skupi się na działaniach związanych z 
maksymalizacją korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających z programów. Komisja, 
działająca jako zarządca środków, powinna mieć możliwość przeniesienia środków 
przeznaczonych na sfinansowanie uruchomienia oraz ryzyka związanego z eksploatacją 
(awarie satelitów, ryzyko związane z wynoszeniem na orbitę, opóźnienia, nieprzewidziane 
zdarzenia związane z eksploatacją), które nie zostały wykorzystane na te cele, na 
sfinansowanie działań związanych z maksymalizacją korzyści społeczno-ekonomicznych 
wynikających z programów.

GSA:

- zapewnia poprzez Radę Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa akredytację 
systemów w zakresie bezpieczeństwa i obsługę centrum bezpieczeństwa Galileo;

- prowadzi promocję i marketing usług, w tym przez przeprowadzenie analizy 
rynku, gromadzenie informacji o potrzebach użytkowników i rozwoju sytuacji na 
rynku radionawigacji satelitarnej, nawiązywanie bliskich kontaktów z 
użytkownikami i potencjalnymi użytkownikami europejskiego GNSS.

Działania promujące korzystanie z zastosowań i przyjęcie technologii europejskiego GNSS 
powinny być objęte niniejszym rozporządzeniem i obejmować następujące zadania 
przydzielone Agencji Europejskiego GNSS: 

- sporządzenie planu i zarządzanie nim, opartego na priorytetach różnych rynków 
zastosowań, ustalającego harmonogram przyjmowania według obszarów 
zastosowań;

- określenie obszarów, w których korzystanie z GNSS mogłoby dostarczyć 
korzyści społeczno-ekonomiczne i przedstawienie Komisji wytycznych 
dotyczących środków regulacyjnych, jakie można by wprowadzić lub 
dostosować na szczeblu UE, aby skorzystać z tych zalet;

- przeprowadzenie testów i certyfikacji zastosowań, gdy wspiera to interesy Unii;
- zarządzanie specjalnymi funduszami przeznaczonymi na badania i rozwój 

europejskiego GNSS mającymi na celu rozwój i korzystanie z zastosowań i usług 
rynku radionawigacji satelitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, w tym 
za pomocą środków udostępnionych na ten cel w ramach programu „Horyzont 
2020”;

- prowadzenie działań służących przyjęciu zastosowań europejskiego GNSS na 
całym terytorium UE, określenie i połączenie europejskich centrów doskonałości 
specjalizujących się w konkretnych sektorach zastosowań i usług europejskiego 
GNSS, zarządzanie siecią centrów i korzystanie z wiedzy fachowej władz 
publicznych, uniwersytetów, centrów badawczych, społeczności użytkowników i 
przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.

Rola ESA 

ESA:
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- określa i proponuje rozwiązania techniczne, które odpowiadają potrzebom 
programów;

- zarządza rozwojem infrastruktury według założeń programu;
- negocjuje umowy z przedsiębiorstwami dostarczającymi infrastrukturę i zarządza 

tymi umowami;
- ocenia inne systemy międzynarodowe;

- proponuje i przeprowadza zmiany oraz prace przygotowawcze na przyszłość;
- utrzymuje i rozwija europejskie kompetencje techniczne, w szczególności przez 

działania w dziedzinie badań i technologii;
- jako architekt jednostki eksploatacyjnej zapewnia wsparcie techniczne i wydaje 

opinie dotyczące prowadzenia działań operacyjnych. 

Europejska Agencja Kosmiczna współpracuje z Agencją Europejskiego GNSS w oparciu o 
ustalenia robocze, w tym pełne upoważnienie Europejskiej Agencji Kosmicznej przez 
Agencję Europejskiej GNSS. 

Te ustalenia robocze w szczególności dotyczą roli Europejskiej Agencji Kosmicznej w 
zakresie:

- koncepcji, projektu, monitorowania i walidacji w ramach rozwoju systemów 
następnych generacji;

- wsparcia technicznego w ramach eksploatacji i konserwacji systemów obecnej 
generacji.

Uwagi podsumowujące

Sprawozdawca uważa, że jeśli chodzi o EGNOS, absolutne pierwszeństwo należy nadać 
kwestii objęcia zasięgiem terytoriów państw członkowskich. System EGNOS będzie dostępny 
w całej UE tak szybko jak jest to możliwe. Należałoby również rozszerzyć zasięg na terytoria 
państw kandydujących oraz państw trzecich należących do jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej i objętych europejską polityką sąsiedztwa.

W streszczeniu wykonawczym oceny wpływu dołączonym do niniejszego wniosku w sprawie 
rozporządzenia stwierdzono, że 6%-7% europejskiego PKB, tj. 800 miliardów EUR, zależy 
już od amerykańskiego systemu GPS. Proponowane programy GNSS przyniosą Unii 68,63 
miliardy EUR (w cenach bieżących, według wytycznych dotyczących oceny skutków) 
korzyści netto podczas cyklu życia w latach 2014-2020. Dlatego podstawowe znaczenie ma 
plan operacyjny rozwoju tego rynku przygotowany przez Agencję Europejskiego GNSS.

Miarą sukcesu Galileo i EGNOS będzie liczba użytkowników i ich zadowolenie. Podstawowe 
znaczenie ma wprowadzenie struktury eksploatacji posiadającej stałe i ustrukturyzowane 
łącze z użytkownikami, dbającej o jakość i ciągłość usługi.

Sprawozdawca podkreśla, że należy unikać opóźnień, eskalacji kosztów i utraty korzyści.
Z tego powodu podstawową sprawą jest dobre zarządzanie oraz promowanie wartości 
europejskiego GNSS na rynku i informowanie o tym systemie.


