
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1943/2006

z dnia 12 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 876/2002 ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

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
rozporządzeniem (WE) nr 876/2002 (3) z dnia 21 maja
2002 r. w celu wdrożenia fazy rozwojowej
i przygotowania kolejnych faz programu Galileo.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 876/2002 przewiduje, że
wspólne przedsiębiorstwo Galileo zostaje ustanowione
na okres czterech lat, odpowiadający czasowi trwania
fazy rozwojowej; okres ten miał wstępnie obejmować
lata 2002–2005 włącznie.

(3) Jednak w obecnej sytuacji programu Galileo faza rozwo-
jowa nie zostanie zamknięta przed końcem 2008 r. Co
więcej, przesunięcie w czasie istnienia wspólnego przed-
siębiorstwa Galileo poza rok 2006 wydaje się niepo-
trzebne i kosztowne, ponieważ Europejski Organ
Nadzoru GNSS (*) ustanowiony rozporządzeniem (WE)
nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. (4) będzie
w stanie stopniowo przejąć w 2006 roku zadania wspól-
nego przedsiębiorstwa Galileo, a następnie zrealizować
wszystkie prowadzone przez nie obecnie działania.

(*) GNSS: Europejska strategia dla Globalnego Systemu Nawigacji Sate-
litarnej.

(1) Opinia wydana dnia 24 października 2006 r. (dotychczas nieopu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia wydana dnia 12 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.

(4) W celu umożliwienia Europejskiemu Organowi Nadzoru
GNSS przejęcia działań wspólnego przedsiębiorstwa
Galileo w optymalny sposób, pożądane byłoby wspó-
łistnienie dwóch struktur przez kilka miesięcy oraz ścisłe
włączenie Europejskiego Organu Nadzoru GNSS
w działania wspólnego przedsiębiorstwa Galileo w tym
okresie.

(5) Należy zatem przewidzieć zaprzestanie działalności
wspólnego przedsiębiorstwa Galileo z dniem 31 grudnia
2006 r.

(6) Ponadto w celu sprostowania statutu wspólnego przed-
siębiorstwa Galileo przyjętego rozporządzeniem (WE)
nr 876/2002, który zawiera kilka błędnych lub
dwuznacznych przepisów, statut ten powinien zostać
zmieniony.

(7) Zastosowano stosowne procedury wprowadzania zmian
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 876/2002.

(8) Rozporządzenie (WE) nr 876/2002 powinno zatem
zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 876/2002
sformułowanie „na okres czterech lat” zastępuje się sformuło-
waniem „do dnia 31 grudnia 2006 r.”.

Artykuł 2

Statut wspólnego przedsiębiorstwa Galileo załączony do rozpo-
rządzenia (WE) nr 876/2002 otrzymuje brzmienie:

1) artykuł 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kapitał Wspólnego Przedsiębiorstwa składa się
z wkładów wniesionych przez jego członków. Mogą być
wniesione aktywa rzeczowe. Podlegają one ocenie pod
względem ich wartości i ich przydatności do prowadzenia
działalności przez Wspólne Przedsiębiorstwo.
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Członkowie założyciele wpłacają swoje wkłady kapitałowe
do wysokości kwot wskazanych w ich odpowiednich zobo-
wiązaniach: 520 milionów EUR dla Wspólnoty Europejskiej
i 50 milionów EUR dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Mogą oni, w razie potrzeby, wnosić dodatkowe wkłady
w celu finansowania fazy rozwojowej.

Z chwilą powiadomienia Rady przez Komisję o wyniku
procedury przetargowej rada administracyjna niezwłocznie
wzywa przedsiębiorstwa wymienione w ust. 3 lit. b) tiret
drugie do dokonania wpłaty. Od przedsiębiorstw wymagana
jest wpłata 5 milionów EUR w ciągu jednego roku. Kwota ta
jest zmniejszona do 250 000 EUR dla przedsiębiorstw,
dokonujących wpłaty indywidualnie lub zbiorowo, które
można uważać za przedsiębiorstwa małe lub średnie
w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 3 kwietnia 1996 r.
dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw (*).

Rada administracyjna decyduje o wysokości tych wkładów,
które powinny być wniesione proporcjonalnie do wkładu
kapitałowego wniesionego przez każdego członka. Każdy
członek Wspólnego Przedsiębiorstwa, który nie wypełnia
swoich zobowiązań dotyczących wniesienia aktywów
rzeczowych lub nie uwalnia kwot wymaganych
w wyznaczonym terminie zostaje, w pierwszej kolejności,
wykluczony z głosowania w radzie administracyjnej, a po
sześciu miesiącach jego członkostwo zostaje uchylone do
czasu wypełnienia jego zobowiązań.

Finansowe zobowiązania Wspólnego Przedsiębiorstwa nie
mogą przekroczyć wielkości wkładów, którymi dysponuje.

___________
(*) Dz.U. L 107 z 30.4.1996, str. 4.”;

2) w art. 8 ust. 1 lit. b) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Każdy członek Wspólnego Przedsiębiorstwa dysponuje
liczbą głosów proporcjonalną do wniesionego przez niego
wkładu.”;

3) artykuł 20 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 20

Wspólne Przedsiębiorstwo ustanowione zostaje na okres,
który rozpoczyna się dnia 28 maja 2002 r. i kończy dnia
31 grudnia 2006 r.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli-
kowania 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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