
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1942/2006

z dnia 12 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania
europejskimi programami radionawigacyjnymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 171,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo zostało utworzone na
mocy rozporządzenia (WE) nr 876/2002 (3) w celu reali-
zacji fazy rozwojowej oraz przygotowania kolejnych faz
programu Galileo. Z obecnego stanu rozwoju programu
Galileo wynika, że faza rozwojowa nie zostanie zakoń-
czona przed końcem 2008 r.

(2) Europejski Organ Nadzoru GNSS (zwany dalej
„organem”) został utworzony na mocy rozporządzenia
(WE) nr 1321/2004 (4), w celu zarządzania kwestiami
interesu publicznego związanymi z europejskimi progra-
mami GNSS oraz w celu pełnienia przez niego roli
organu regulacyjnego dla potrzeb programu w fazach
rozmieszczania i w fazie operacyjnej programu Galileo.

(3) Organ ten jest w stanie przejąć w 2006 r., a następnie
realizować całość działań, którymi obecnie zajmuje się
Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo. Przedłużenie istnienia
Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo poza rok 2006
byłoby w związku z tym niepotrzebne i nieracjonalne
z ekonomicznego punktu widzenia. Należy zatem zakoń-
czyć działalność Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo po
przekazaniu jego zadań organowi przed zakończeniem
fazy rozwojowej.

(4) Należy wyraźnie przekazać organowi zadania
powierzone Wspólnemu Przedsiębiorstwu Galileo przed
jego likwidacją, jak również zadanie realizacji,

w odpowiednich przypadkach i zgodnie z decyzją Rady
Administracyjnej Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo,
czynności likwidacyjnych wspólnego przedsiębiorstwa
po dniu 31 grudnia 2006 r. Konieczne jest także
powierzenie organowi podjęcia wszelkich działań
w zakresie badań naukowych na rzecz europejskich
programów GNSS.

(5) Przejęcie zarządzania fazą rozwojową od Wspólnego
Przedsiębiorstwa Galileo nie jest jednak, zgodnie z
art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1321/2004, wyszczegól-
nione jako zadanie powierzone organowi; artykuł ten nie
obejmuje też działań lub prac badawczych, do których
podjęcia lub finansowania organ może być zmuszony,
zarówno w fazie rozwojowej, jak i w fazach rozmiesz-
czania i operacyjnej programu.

(6) W związku z powyższym w celu zapewnienia konty-
nuacji programu Galileo i właściwego przekazania orga-
nowi zadań Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo, art. 2
rozporządzenia (WE) nr 1321/2004 powinien zostać
zmieniony.

(7) W celu zapewnienia spójnego podejścia należy ponadto
przewidzieć, że organ stanie się właścicielem aktywów
materialnych i niematerialnych będących w posiadaniu
Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo w chwili jego likwi-
dacji, a nie po zakończeniu fazy rozwojowej. Poza tym
należy przewidzieć, że powinien on zostać właścicielem
aktywów materialnych i niematerialnych, które zostaną
utworzone lub rozwinięte w fazie rozwojowej po likwi-
dacji wspólnego przedsiębiorstwa. Ponadto należy usta-
nowić przepisy określające warunki ich przeniesienia.

(8) W celu uniknięcia ryzyka różnic w interpretacji zakresu
stosowania przepisów rozporządzenia (WE)
nr 1321/2004, konieczne jest również sprecyzowanie,
że aktywa materialne i niematerialne stworzone lub
rozwinięte w fazach rozmieszczania i operacyjnej przez
koncesjonariusza obejmują aktywa utworzone lub rozwi-
nięte przez jego podwykonawców lub przez przedsię-
biorstwa podlegające jego kontroli lub przez ich podwy-
konawców. Należy również sprecyzować, że własność
aktywów obejmuje prawa do znaków towarowych, jak
również wszystkie inne prawa własności intelektualnej
w rozumieniu art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 772/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii
porozumień o transferze technologii (5) oraz art. 2
Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Włas-
ności Intelektualnej z dnia 14 lipca 1967 r.
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(1) Opinia wydana dnia 12 października 2006 r. (dotychczas nieopu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia wydana dnia 26 października 2006 r. (dotychczas nieopu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 138 z 28.5.2002, str. 1.
(4) Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1. (5) Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 11.



(9) Biorąc pod uwagę podstawową rolę Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA) w opracowywaniu koncepcji i rozwoju
systemu, co wiąże się z uwzględnieniem wszystkich
aspektów ochrony i bezpieczeństwa tych systemów
oraz wiedzą o nich, ESA powinna być reprezentowana
jako obserwator na forum Rady Administracyjnej oraz
Komitetu ds. Zabezpieczenia i Bezpieczeństwa Systemu.
Ponadto należy ustanowić podobne przepisy odnoszące
się do przedstawiciela Sekretarza Generalnego/Wysokiego
Przedstawiciela (SG/HR) w Radzie Administracyjnej.

(10) Rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 powinno
w związku z tym zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1321/2004 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 dodaje się litery w brzmieniu:

„k) w celu zakończenia fazy rozwojowej programu Galileo,
nie później niż do końca istnienia Wspólnego Przedsię-
biorstwa Galileo, organ przejmuje zadania powierzone
wspólnemu przedsiębiorstwu na mocy art. 2, 3 i 4
załącznika do rozporządzenia (WE) nr 876/2002 (*).
Uczestniczy on, w odpowiednich przypadkach
i działając zgodnie z decyzją Rady Administracyjnej
Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo, w czynnościach
likwidacyjnych wspólnego przedsiębiorstwa po dniu
31 grudnia 2006 r.;

l) podejmuje wszelkie działania w zakresie badań nauko-
wych na rzecz rozwoju i promowania europejskich
programów GNSS.

___________
(*) Dz.U. L 138 z 28.5.2002, str. 1.”;

2) w art. 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Od momentu zakończenia działalności Wspólnego
Przedsiębiorstwa Galileo, o którym mowa w art. 1 rozpo-
rządzenia (WE) nr 876/2002 i w art. 20 załącznika do
niego, organ staje się właścicielem wszystkich aktywów
materialnych i niematerialnych stworzonych lub rozwinię-
tych w całej fazie rozwojowej, w tym aktywów, których
właścicielem było Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo zgodnie

z art. 6 załącznika tego rozporządzenia, oraz aktywów stwo-
rzonych lub rozwiniętych przez Europejską Agencję
Kosmiczną i przez jednostki, którym ta agencja lub Wspólne
Przedsiębiorstwo Galileo powierzyły obowiązki podjęcia
działań na rzecz rozwoju programu.

2. Organ jest właścicielem wszystkich aktywów material-
nych i niematerialnych stworzonych lub rozwiniętych
w fazach rozmieszczania i operacyjnej przez koncesjona-
riusza, w tym przez jego podwykonawców lub przez przed-
siębiorstwa podlegające jego kontroli lub przez podwyko-
nawców tych przedsiębiorstw.

3. Prawo własności obejmuje wszelkie prawa własności
intelektualnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 772/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii
porozumień o transferze technologii (*) oraz wszelkie prawa
własności w rozumieniu art. 2 Konwencji o ustanowieniu
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z dnia
14 lipca 1967 r., w szczególności prawa do znaków towa-
rowych.

4. Warunki przeniesienia aktywów materialnych
i niematerialnych będących własnością Wspólnego Przedsię-
biorstwa Galileo zgodnie z art. 6 załącznika do rozporzą-
dzenia (WE) nr 876/2002, zostaną określone podczas czyn-
ności likwidacyjnych, zgodnie z art. 21 załącznika do tego
rozporządzenia.

5. Umowa zawarta pomiędzy organem a Europejską
Agencją Kosmiczną (ESA), zgodnie z art. 3 załącznika do
rozporządzenia (WE) nr 876/2002, może przewidywać
warunki wykonywania przez ESA w imieniu organu prawa
własności nadanego organowi przepisami ust. 1.

6. Umowa koncesyjna może przewidywać warunki wyko-
nywania przez koncesjonariusza w imieniu organu nadzoru
prawa własności nadanego organowi przepisami ust. 1.

___________
(*) Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 11.”;

3) art. 3 ust. 3 otrzymuje oznaczenie art. 3 ust. 7;

4) w art. 5 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Przedstawiciel SG/WP oraz przedstawiciel ESA uczestniczą
w posiedzeniach rady jako obserwatorzy.”;
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5) art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Administracyjna ustanawia Komitet ds. Zabezpieczenia i Bezpieczeństwa Systemu. Składa się
on z przedstawicieli państw członkowskich, po jednym z każdego państwa członkowskiego, oraz
z przedstawiciela Komisji wybranych spomiędzy uznanych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa.
Przedstawiciel SG/WP oraz przedstawiciel ESA uczestniczą w posiedzeniach komitetu jako obserwa-
torzy.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady
S. HUOVINEN

Przewodniczący
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