
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 912/2010 

z dnia 22 września 2010 r. 

ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 
w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi 

i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 172, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego ( 1 ), 

po konsultacji z Komitetem Regionów, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Europejska polityka dotycząca radionawigacji satelitarnej 
jest obecnie realizowana za pomocą programów EGNOS 
i GALILEO (zwanych dalej „programami”). 

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 
12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarzą
dzania europejskimi programami radionawigacyjnymi ( 3 ) 
ustanowiło agencję wspólnotową nazwaną Organem 
Nadzoru Europejskiego GNSS (zwaną dalej „organem 
nadzoru”). 

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej 
realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej 
(EGNOS i Galileo) ( 4 ) określa nowe ramy publicznego 
zarządzania programami oraz ich finansowania. Usta
nawia ono zasadę ścisłego podziału zadań między Unię 
Europejską, reprezentowaną przez Komisję, organ 
nadzoru oraz Europejską Agencję Kosmiczną (zwaną 
dalej „ESA”), czyniąc Komisję odpowiedzialną za zarzą

dzanie programami i przyznając jej zadania, które pier
wotnie powierzone były organowi nadzoru. Stanowi też, 
że organ nadzoru, wykonując powierzone mu zadania, 
zapewni, aby uszanowano rolę Komisji jako podmiotu 
zarządzającego programami i aby działania organu 
nadzoru były zgodne z wydanymi przez Komisję wytycz
nymi. 

(4) W rozporządzeniu (WE) nr 683/2008 Parlament Euro
pejski i Rada wezwały Komisję do przekazania wniosku 
w sprawie formalnego dostosowania struktur zarządzania 
programami, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
1321/2004, do nowych ról Komisji i organu nadzoru, 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 683/2008. 

(5) Nazwa organu nadzoru, w świetle ograniczonego zakresu 
jego działalności, nie powinna już brzmieć „Organ 
Nadzoru Europejskiego GNSS”, ale raczej „Agencja Euro
pejskiego GNSS” (zwana dalej „Agencją”). Należy jednak 
w ramach Agencji zapewnić ciągłość działań organu 
nadzoru, w tym ciągłość w odniesieniu do praw 
i obowiązków, pracowników oraz ważność wszelkich 
podjętych decyzji. 

(6) Należy również dostosować cele i zadania rozporzą
dzenia (WE) nr 1321/2004, aby uwzględnić fakt, że 
Agencja nie jest już odpowiedzialna za zarządzanie 
publicznymi interesami związanymi z programami Euro
pejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej 
(GNSS) ani za regulację tych programów. 

(7) Status prawny Agencji powinien umożliwiać jej działanie 
jako osoba prawna przy wykonywaniu swoich zadań. 

(8) Należy też dokonać zmiany zadań Agencji oraz 
zapewnić, aby zostały one określone w zgodzie 
z zadaniami określonymi w art. 16 rozporządzenia 
(WE) nr 683/2008, włączając w to możliwość realizacji 
przez Agencję innych działań, które może jej powierzyć 
Komisja, w celu wsparcia Komisji w realizacji 
programów. Zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. b) rozporzą
dzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finanso
wego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich ( 5 ) działania takie mogłyby na 
przykład obejmować: śledzenie rozwoju procedury koor
dynacji i konsultacji w kwestiach związanych
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z bezpieczeństwem; prowadzenie prac badawczych, które 
są przydatne dla dalszego rozwoju i wspierania 
programów; wspieranie opracowywania i wprowadzania 
w życie pilotażowego projektu dotyczącego usługi 
publicznej o regulowanym dostępie (ang. Public Regulated 
Service – PRS). 

(9) W ramach swojego zakresu, celów oraz w wykonywaniu 
swoich zadań, Agencja powinna w szczególności prze
strzegać przepisów mających zastosowanie do instytucji 
unijnych. 

(10) W kontekście śródokresowego przeglądu programu 
Galileo, przewidzianego na rok 2010 w myśl art. 22 
rozporządzenia (WE) nr 683/2008, Komisja powinna 
również zająć się kwestią zarządzania tymi programami 
w fazie operacyjnej i eksploatacyjnej oraz na rolę Agencji 
w tym kontekście. 

(11) W celu zapewnienia skutecznego wykonania zadań 
Agencji, państwa członkowskie i Komisja powinny być 
reprezentowane w Radzie Administracyjnej posiadającej 
niezbędne uprawnienia do ustalania budżetu, weryfikacji 
jego wykonywania, przyjmowania stosownych przepisów 
finansowych, ustalania przejrzystych procedur roboczych 
podejmowania decyzji przez Agencję, zatwierdzania jej 
programów prac i wyznaczania dyrektora wykonaw
czego. 

(12) Rozporządzenie (WE) nr 683/2008 podkreśla użytecz
ność ścisłej współpracy między Parlamentem Europej
skim, Radą i Komisją, a zatem właściwym krokiem jest 
również włączenie przedstawiciela Parlamentu Europej
skiego do składu Rady Administracyjnej w charakterze 
członka nieposiadającego prawa głosu. 

(13) W celu zapewnienia, aby Agencja wykonywała powie
rzone jej zadania, respektując rolę Komisji jako podmiotu 
zarządzającego programami i zgodnie z wydanymi przez 
nią wytycznymi, należy wyraźnie określić, że Agencją 
powinien zarządzać dyrektor wykonawczy pod 
nadzorem Rady Administracyjnej i zgodnie 
z wytycznymi przedstawionymi Agencji przez Komisję. 
Równie ważne jest ustalenie, że Komisja powinna mieć 
pięciu przedstawicieli w Radzie Administracyjnej i że 
decyzje dotyczące ograniczonej liczby zadań Rady Admi
nistracyjnej nie powinny być przyjmowane bez przychyl
nych głosów przedstawicieli Komisji. 

(14) Sprawne funkcjonowanie Agencji wymaga wyznaczenia 
dyrektora wykonawczego na podstawie jego osiągnięć 
oraz udokumentowanych umiejętności administracyjnych 
i zarządczych, jak również odpowiednich kompetencji 
i doświadczenia oraz zapewnienia, aby wykonywał on 
swoje obowiązki całkowicie niezależnie i elastycznie 
w odniesieniu do organizacji wewnętrznego funkcjono

wania Agencji. Z wyjątkiem niektórych działań i środków 
związanych z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa, 
dyrektor wykonawczy powinien przygotować i podjąć 
wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia właści
wego wykonania programu prac Agencji, powinien co 
roku przygotować projekt ogólnego sprawozdania, 
który ma być przedstawiony Radzie Administracyjnej, 
powinien sporządzić projekt bilansu przewidywanych 
dochodów i wydatków Agencji oraz wykonać budżet. 

(15) Rada Administracyjna powinna zostać uprawniona do 
podjęcia każdej decyzji mogącej zapewnić, aby Agencja 
była w stanie wykonywać swoje zadania, z wyjątkiem 
zadań akredytacyjnych, które należy powierzyć Radzie 
Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa Systemów Euro
pejskiego GNSS (zwanej dalej „Radą Akredytacji 
w zakresie Bezpieczeństwa”). W odniesieniu do tych 
zadań akredytacyjnych Rada Administracyjna powinna 
być odpowiedzialna jedynie za kwestie zasobów 
i budżetu. Dobre zarządzanie programami wymaga 
również, aby zadania Rady Administracyjnej były zgodne 
z nowymi zadaniami powierzonymi Agencji na mocy art. 
16 rozporządzenia (WE) nr 683/2008, w szczególności 
w odniesieniu do funkcjonowania centrum bezpieczeń
stwa Galileo oraz instrukcji wydanych na mocy wspól
nego działania Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 
2004 r. w sprawie aspektów działania europejskiego 
systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na 
bezpieczeństwo Unii Europejskiej ( 1 ). 

(16) Procedury mianowania powinny być przejrzyste. 

(17) Uwzględniając zakres zadań powierzonych Agencji, do 
których należy akredytacja w zakresie bezpieczeństwa, 
należy zlikwidować Komitet Naukowo-Techniczny utwo
rzony zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 
1321/2004, a Komitet ds. Zabezpieczenia 
i Bezpieczeństwa Systemu, ustanowiony zgodnie z art. 
10 tego rozporządzenia, należy zastąpić przez Radę 
Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa, złożoną 
z przedstawicieli państw członkowskich i Komisji, która 
będzie odpowiedzialna za akredytację w zakresie bezpie
czeństwa. Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicz
nych i Polityki Bezpieczeństwa (dalej zwany „WP”) oraz 
ESA powinni pełnić rolę obserwatorów w Radzie Akre
dytacji w zakresie Bezpieczeństwa. 

(18) Działania akredytacyjne w zakresie bezpieczeństwa 
powinny być prowadzone w sposób niezależny wobec 
organów zarządzających programami, zwłaszcza Komisji, 
innych organów Agencji, ESA i innych jednostek odpo
wiedzialnych za wdrażanie wymogów w zakresie bezpie
czeństwa. Aby zapewnić taką niezależność, Rada Akredy
tacji w zakresie Bezpieczeństwa powinna zostać organem 
odpowiedzialnym za akredytację w zakresie bezpieczeń
stwa dla Systemów Europejskiego GNSS (zwanych dalej 
„systemami”) oraz za odbiorniki wykorzystujące techno
logię PRS. W ramach Agencji powinien to być samo
dzielny organ, który podejmuje decyzje w sposób nieza
leżny i obiektywny w interesie obywateli.
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(19) Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 683/2008 
Komisja zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi 
z bezpieczeństwem systemów oraz aby zapewnić 
skuteczne zarządzanie sprawami bezpieczeństwa 
i przestrzeganie zasady ścisłego podziału zadań przewi
dzianego w tym rozporządzeniu, niezbędne jest, aby 
działalność Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa 
ściśle ograniczała się do akredytacji w zakresie bezpie
czeństwa oraz aby w żadnym przypadku nie kolidowała 
ona z zadaniami powierzonymi Komisji na mocy art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 683/2008. 

(20) Decyzje podejmowane przez Komisję zgodnie 
z procedurami zakładającymi uczestnictwo Komitetu ds. 
Programów Europejskiego GNSS w żaden sposób nie 
wpłynie na istniejące przepisy w sprawach budżetowych 
ani na szczególne kompetencje państw członkowskich 
w kwestiach bezpieczeństwa. 

(21) Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 683/2008, w przypadkach, gdy działanie systemów 
może mieć wpływ na bezpieczeństwo Unii lub państw 
członkowskich, zastosowanie mają procedury określone 
we wspólnym działaniu 2004/552/WPZiB. 
W szczególności w przypadku zagrożenia bezpieczeń
stwa Unii lub państwa członkowskiego wynikającego 
z działania lub używania systemów lub w przypadku 
zagrożenia dla funkcjonowania systemów, 
w szczególności powstałego wskutek kryzysu międzyna
rodowego, Rada, stanowiąc jednomyślnie, jest w stanie 
podjąć decyzje dotyczące niezbędnych instrukcji, jakie 
mają być udzielone Agencji i Komisji. Każdy członek 
Rady, WP lub Komisja są w stanie zażądać dyskusji 
w Radzie w celu uzgodnienia takich instrukcji. 

(22) Zgodnie z zasadą pomocniczości, decyzje dotyczące akre
dytacji w zakresie bezpieczeństwa – po przeprowadzeniu 
procesów określonych w strategii akredytacji w zakresie 
bezpieczeństwa – powinny być oparte na lokalnych 
decyzjach dotyczących akredytacji w zakresie bezpieczeń
stwa podjętych przez odnośne krajowe organy państw 
członkowskich zajmujące się akredytacją w zakresie 
bezpieczeństwa. 

(23) Aby Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa wyko
nywała wszystkie swoje działania szybko i skutecznie, 
powinna ona móc ustanowić stosowne organy podlega
jące jej i działające na jej polecenie. Powinna ona utwo
rzyć zespół wspierający ją w przygotowywaniu decyzji 
oraz organ ds. dystrybucji produktów kryptograficznych, 
zajmujący się zarządzaniem materiałami kryptograficz
nymi i przygotowywaniem ich, w tym specjalną komórkę 
(Flight Key Cell – FKC) odpowiedzialną za operacyjne 
klucze lotu na potrzeby wystrzeliwania, a także w razie 
potrzeby inne organy zajmujące się konkretnymi zagad
nieniami. Należy przy tym szczególnie uwzględnić 
niezbędną ciągłość prac w tych organach. 

(24) Ważne jest również, aby działania akredytacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa podlegały koordynacji 
z pracą organów odpowiedzialnych za zarządzanie 
programami oraz innych jednostek odpowiedzialnych 
za wdrażanie wymogów w zakresie bezpieczeństwa. 

(25) Ze względu na specyficzny charakter i złożoność 
systemów konieczne jest, aby działania akredytacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzane były 
w kontekście zbiorowej odpowiedzialności za bezpie
czeństwo Unii i państw członkowskich, poprzez starania 
na rzecz osiągnięcia konsensusu oraz poprzez angażo
wanie wszystkich stron, w których interesie leży bezpie
czeństwo, i poprzez stałe monitorowanie zagrożeń. 
Niezbędne jest również, aby działania związane 
z akredytacjami technicznymi powierzane były specja
listom, posiadającym odpowiednie kwalifikacje do akre
dytacji skomplikowanych systemów i posiadającym 
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego na odpo
wiednim poziomie. 

(26) W celu zapewnienia, aby Rada Akredytacji w zakresie 
Bezpieczeństwa mogła wypełnić swoje zadania, należy 
również postanowić, że państwa członkowskie przeka
zują tej radzie wszelkie niezbędne dokumenty, udzielają 
należycie uprawnionym osobom dostęp do informacji 
niejawnych oraz do wszelkich obszarów znajdujących 
się w ich jurysdykcji, oraz że powinny być odpowie
dzialne na poziomie lokalnym za akredytację bezpieczeń
stwa obiektów znajdujących się na ich terytorium. 

(27) Systemy ustanowione w ramach programów to infra
struktury stworzone jako sieci transeuropejskie 
w rozumieniu postanowień art. 172 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, których wykorzys
tanie znacznie wykracza poza krajowe granice państw 
członkowskich. Ponadto usługi dostarczane przez te 
systemy przyczyniają się do rozwoju sieci transeuropej
skich w zakresie infrastruktury transportu, telekomuni
kacji i energii. 

(28) Komisja ma ocenić skutki budżetowe finansowania 
Agencji dla danej pozycji wydatków. Na podstawie tych 
informacji i bez uszczerbku dla właściwej procedury 
ustawodawczej oba organy władzy budżetowej muszą 
osiągnąć w odpowiednim czasie – w ramach współpracy 
budżetowej – porozumienie dotyczące finansowania 
Agencji. Unijna procedura budżetowa ma zastosowanie 
do wkładu Unii pochodzącego z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej. Ponadto badanie sprawozdania finansowego 
ma zostać przeprowadzone przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia 
(WE, Euratom) nr 1605/2002. 

(29) Agencja powinna stosować stosowne przepisy unijne 
dotyczące publicznego dostępu do dokumentów oraz 
ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych. Powinna również przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa mających zastosowanie do służb Rady 
i Komisji. 

(30) Państwa trzecie powinny mieć możliwość uczestnictwa 
w pracach Agencji, pod warunkiem że zawarły one 
wcześniejsze w tym celu umowę z Unią, 
w szczególności gdy państwa te brały udział we wcześ
niejszych fazach programu GALILEO poprzez swój 
wkład do programu ESA GALILEOSAT.
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(31) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie 
ustanowienie i zapewnienie funkcjonowania Agencji 
odpowiedzialnej w szczególności za akredytację 
systemów w zakresie bezpieczeństwa, nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa człon
kowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki dzia 
łania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie 
Unii, Unia może przyjąć środki zgodne z zasadą pomoc
niczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza 
to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów. 

(32) Ponieważ nazwa Agencji ma ulec zmianie, rozporzą
dzenie (WE) nr 683/2008 powinno zostać odpowiednio 
zmienione. 

(33) Rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 było już wcześniej 
zmieniane. Mając na uwadze wprowadzane obecnie 
poprawki, w celu jasności właściwe jest uchylenie tego 
rozporządzenia i zastąpienie go nowym, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEDMIOT, ZADANIA, ORGANY 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia agencję wspólnotową 
o nazwie Agencja Europejskiego GNSS (zwaną dalej „Agencją”). 

Artykuł 2 

Zadania 

Zadania Agencji są określone w art. 16 rozporządzenia (WE) 
nr 683/2008. 

Artykuł 3 

Organy 

Organy Agencji to: Rada Administracyjna, Rada Akredytacji 
w zakresie Bezpieczeństwa Systemów Europejskiego GNSS 
oraz dyrektor wykonawczy. Wykonują oni swoje zadania 
zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez Komisję, jak przewi
duje art. 16 rozporządzenia (WE) nr 683/2008. 

Artykuł 4 

Status prawny, biura lokalne 

1. Agencja jest organem Unii. Ma ona osobowość prawną. 

2. W każdym z państw członkowskich Agencja posiada 
zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych 
o najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwa 
krajowe osobom prawnym. Może ona zwłaszcza nabywać lub 
zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz stawać przed 
sądem. 

3. Agencja może zdecydować o ustanowieniu lokalnych biur 
w państwach członkowskich, pod warunkiem ich zgody, lub 
w państwie trzecim uczestniczącym w pracach Agencji zgodnie 
z art. 23. 

4. Z zastrzeżeniem art. 11 ust. 9, Agencję reprezentuje jej 
dyrektor wykonawczy. 

Artykuł 5 

Rada Administracyjna 

1. Niniejszym ustanawia się Radę Administracyjną w celu 
wykonywania zadań wymienionych w art. 6. 

2. W skład Rady Administracyjnej wchodzi: po jednym 
przedstawicielu mianowanym przez każde z państw członkow
skich, pięciu przedstawicieli mianowanych przez Komisję oraz 
przedstawiciel mianowany przez Parlament Europejski, któremu 
nie przysługuje prawo głosu. Kadencja członków Rady Admi
nistracyjnej wynosi pięć lat. Może ona zostać przedłużona na 
okres nieprzekraczający pięciu lat. Przedstawiciel WP oraz 
przedstawiciel ESA są zapraszani do udziału w posiedzeniach 
Rady Administracyjnej w charakterze obserwatorów. 

3. W stosownych przypadkach udział przedstawicieli państw 
trzecich i jego warunki są ustanawiane w ustaleniach, o których 
mowa w art. 23. 

4. Rada Administracyjna wybiera przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego spośród swoich członków. Wiceprze
wodniczący automatycznie zastępuje przewodniczącego 
w przypadku, gdy przewodniczący nie może wykonywać 
swoich obowiązków. Kadencja przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego wynosi dwa i pół roku, 
z możliwością jednorazowego przedłużenia, i wygasa, kiedy 
przestają oni być członkami Rady Administracyjnej. 

5. Posiedzenia Rady Administracyjnej są zwoływane przez jej 
przewodniczącego.
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Dyrektor wykonawczy zwykle bierze udział w obradach, chyba 
że przewodniczący zadecyduje inaczej. 

Rada Administracyjna odbywa zwykłe posiedzenia dwa razy do 
roku. Ponadto spotyka się z inicjatywy przewodniczącego lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej swoich członków. 

Rada Administracyjna może zaprosić na swoje posiedzenie 
w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinia może 
mieć znaczenie. Członkowie Rady Administracyjnej mogą, 
zgodnie z postanowieniami jej regulaminu, korzystać ze 
wsparcia doradców lub ekspertów. 

Sekretariat Rady Administracyjnej jest zapewniony przez 
Agencję. 

6. Rada Administracyjna podejmuje swoje decyzje większo 
ścią dwóch trzecich swoich członków, chyba że niniejsze rozpo
rządzenie przewiduje inaczej. 

7. Każdy przedstawiciel państwa członkowskiego i Komisji 
dysponuje jednym głosem. Decyzji na podstawie art. 6 lit. b) 
i e) nie przyjmuje się bez przychylnego głosu przedstawicieli 
Komisji. Dyrektor wykonawczy nie bierze udziału 
w głosowaniu. 

Regulamin Rady Administracyjnej ustanawia bardziej szczegó 
łowe ustalenia dotyczące głosowania, w szczególności warunki, 
na podstawie których jeden członek działa w imieniu innego 
członka. 

Artykuł 6 

Zadania Rady Administracyjnej 

Rada Administracyjna zapewnia, aby Agencja wykonywała 
powierzone jej zadania zgodnie z warunkami ustalonymi 
w niniejszym rozporządzeniu, oraz podejmuje w tym celu 
wszelkie niezbędne decyzje. W odniesieniu do zadań związa
nych z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa i decyzjami prze
widzianych w rozdziale III, Rada Administracyjna jest odpowie
dzialna jedynie za kwestie zasobów i budżetu. Ponadto Rada 
Administracyjna: 

a) powołuje dyrektora wykonawczego zgodnie z art. 7 ust. 2; 

b) przyjmuje do dnia 15 listopada każdego roku, po uzyskaniu 
opinii Komisji, program prac Agencji na nadchodzący rok; 

c) wykonuje swoje obowiązki związane z budżetem Agencji 
zgodnie z art. 13 i 14; 

d) nadzoruje działalność centrum bezpieczeństwa Galileo 
(zwanego dalej „centrum monitorowania bezpieczeństwa 
Galileo” lub „GSMC”), o którym mowa w art. 16 lit. a) 
ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 683/2008; 

e) sprawuje władzę dyscyplinarną wobec dyrektora wykonaw
czego; 

f) przyjmuje przepisy szczególne niezbędne do wprowadzenia 
w życie prawa dostępu do dokumentów Agencji, zgodnie 
z art. 21; 

g) przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności i planów 
Agencji oraz przesyła je do dnia 1 lipca państwom człon
kowskim, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, 
Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu; Agencja przesyła organowi 
budżetowemu wszystkie informacje mające znaczenie dla 
wyniku procedur oceniających; 

h) przyjmuje swój regulamin. 

Artykuł 7 

Dyrektor wykonawczy 

1. Agencją zarządza dyrektor wykonawczy, który wykonuje 
swoje obowiązki pod nadzorem Rady Administracyjnej. 

2. Dyrektora wykonawczego powołuje Rada Administracyjna 
na podstawie jego walorów merytorycznych oraz udokumento
wanych umiejętności administracyjnych i zarządczych, a także 
odnośnych kompetencji i doświadczenia, z listy co najmniej 
trzech kandydatów zaproponowanych przez Komisję, 
w drodze otwartego konkursu, po opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i w innych miejscach zaproszenia do 
wyrażenia zainteresowania. Rada Administracyjna podejmuje 
swoją decyzję o powołaniu dyrektora wykonawczego większo 
ścią trzech czwartych swoich członków. 

Rada Administracyjna ma prawo do odwołania dyrektora wyko
nawczego, w drodze decyzji przyjmowanej większością trzech 
czwartych głosów swoich członków. 

Kadencja dyrektora wykonawczego wynosi pięć lat. Może być 
jednokrotnie przedłużona na kolejny pięcioletni okres. 

3. Parlament Europejski lub Rada mogą wezwać dyrektora 
wykonawczego do przedstawienia sprawozdania z wykonania 
jego zadań oraz do złożenia oświadczenia przed tymi instytu
cjami.
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Artykuł 8 

Zadania dyrektora wykonawczego 

Dyrektor wykonawczy: 

a) jest odpowiedzialny za reprezentowanie Agencji, 
z wyjątkiem działań i decyzji podejmowanych zgodnie 
z artykułami rozdziału II i III, i odpowiada za zarządzanie 
nią; 

b) przygotowuje prace Rady Administracyjnej. Uczestniczy, bez 
prawa do głosu, w pracach Rady Administracyjnej; 

c) jest odpowiedzialny za wprowadzanie w życie rocznego 
programu pracy Agencji pod kontrolą Rady Administra
cyjnej; 

d) podejmuje wszelkie niezbędne kroki, w tym także przyjmuje 
wewnętrzne instrukcje administracyjne i publikuje ogło
szenia, aby zapewnić funkcjonowanie Agencji zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem; 

e) sporządza preliminarze dochodów i wydatków Agencji 
zgodnie z art. 13 i realizuje budżet zgodnie z art. 14; 

f) przygotowuje każdego roku projekt ogólnego sprawozdania 
i przedstawia go Radzie Administracyjnej; 

g) zapewnia, aby Agencja, jako operator GSMC, była w stanie 
wykonywać instrukcje wydane na mocy wspólnego działania 
2004/552/WPZiB; 

h) określa strukturę organizacyjną Agencji i przedstawia ją 
Radzie Administracyjnej do zatwierdzenia; 

i) wykonuje w stosunku do personelu kompetencje określone 
w art. 18; 

j) może przyjmować, po zatwierdzeniu przez Radę Admini
stracyjną, środki niezbędne do utworzenia biur lokalnych 
w państwach członkowskich zgodnie z art. 4; 

k) zapewnia, aby oddano do dyspozycji sekretariat i wszystkie 
zasoby niezbędne do właściwego funkcjonowania Rady 
Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa i organów ustanowio
nych pod jej zwierzchnictwem, o których mowa w art. 11 
ust. 11. 

ROZDZIAŁ II 

ASPEKTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM UNII 
EUROPEJSKIEJ LUB PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Artykuł 9 

Wspólne działanie 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 
683/2008 w każdym przypadku, gdy działanie systemów 
może mieć wpływ na bezpieczeństwo Unii lub jej państw 
członkowskich, zastosowanie mają procedury określone we 
wspólnym działaniu 2004/552/WPZiB. 

2. Komisja informuje Radę w celach informacyjnych 
o decyzjach dotyczących akredytacji w zakresie bezpieczeństwa 
podjętych zgodnie z rozdziałem III, oraz o zidentyfikowanym 
ryzyku resztkowym. 

ROZDZIAŁ III 

AKREDYTACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW 
EUROPEJSKIEGO GNSS 

Artykuł 10 

Zasady ogólne 

Działania związane z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa, 
o których mowa w niniejszym rozdziale, są prowadzone 
zgodnie z następującymi zasadami: 

a) działania i decyzje związane z akredytacją w zakresie bezpie
czeństwa są podejmowane w kontekście zbiorowej odpowie
dzialności za bezpieczeństwo Unii i państw członkowskich; 

b) dokłada się starań, aby decyzje były podejmowane w drodze 
konsensusu i z udziałem wszystkich odnośnych stron, 
w których interesie leżą kwestie bezpieczeństwa; 

c) zadania są realizowane z poszanowaniem odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa mających zastosowanie do Rady 
i Komisji ( 1 ); 

d) proces stałego monitorowania zapewnia, aby zagrożenia dla 
bezpieczeństwa były znane, środki bezpieczeństwa zostały 
zdefiniowane w celu zmniejszenia tych zagrożeń do dopusz
czalnego poziomu zgodnie z podstawowymi zasadami 
i minimalnymi standardami zawartymi w przepisach doty
czących bezpieczeństwa mających zastosowanie do Rady 
i Komisji oraz aby środki te były stosowane zgodnie 
z koncepcją głębokiej obrony. Skuteczność takich środków 
musi być ciągle oceniana;
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( 1 ) Decyzja Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie 
przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (Dz.U. L 101 
z 11.4.2001, s. 1). Przepisy Komisji dotyczące bezpieczeństwa 
zawarte w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWS, 
Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin 
wewnętrzny (Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1).



e) decyzje dotyczące akredytacji w zakresie bezpieczeństwa, po 
przeprowadzeniu procesów określonych w strategii akredy
tacji w zakresie bezpieczeństwa, muszą być oparte na lokal
nych decyzjach dotyczących akredytacji w zakresie bezpie
czeństwa podjętych przez odnośne krajowe organy państw 
członkowskich zajmujące się akredytacją w zakresie bezpie
czeństwa; 

f) prace techniczne związane z akredytacją w zakresie bezpie
czeństwa powierzane są działającym obiektywnie specja
listom mającym odpowiednie kwalifikacje w obszarze akre
dytacji skomplikowanych systemów i posiadającym poświad
czenie bezpieczeństwa osobowego na odpowiednim 
poziomie; 

g) decyzje dotyczące akredytacji w zakresie bezpieczeństwa są 
podejmowane niezależnie od Komisji, bez uszczerbku dla 
art. 3, oraz niezależnie od podmiotów odpowiedzialnych 
za realizację programów. W konsekwencji organ akredytacji 
w zakresie bezpieczeństwa systemów europejskiego GNSS 
jest, w ramach Agencji, niezależnym podmiotem podej
mującym swoje decyzje niezależnie; 

h) działania związane z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa 
są prowadzone tak, aby godzić wymóg niezależności 
z potrzebą odpowiedniej koordynacji między Komisją 
a organami odpowiedzialnymi za wprowadzanie w życie 
przepisów bezpieczeństwa. 

Artykuł 11 

Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa 

1. W ramach Agencji zostaje utworzona Rada Akredytacji 
w zakresie Bezpieczeństwa systemów europejskiego GNSS 
(zwana dalej „Radą Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa”). 
W stosunku do systemów europejskiego GNSS Rada Akredytacji 
w zakresie Bezpieczeństwa spełnia zadania organu akredytacji 
w zakresie bezpieczeństwa, o czym mowa w odpowiednich 
przepisach bezpieczeństwa mających zastosowanie do Rady 
i Komisji. 

2. Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa wypełnia 
zadania powierzone Agencji w odniesieniu do akredytacji 
w zakresie bezpieczeństwa na mocy art. 16 lit. a) ppkt (i) 
rozporządzenia (WE) nr 683/2008 oraz podejmuje „decyzje 
dotyczące akredytacji w zakresie bezpieczeństwa” przewidziane 
w niniejszym artykule, w szczególności dotyczące zatwierdzania 
strategii akredytacji w zakresie bezpieczeństwa i wystrzeliwania 
satelitów, zezwoleń na użytkowanie systemów w różnych 
konfiguracjach i do celów różnych usług, zezwoleń na użytko
wanie stacji naziemnych, a zwłaszcza stacji czujnikowych poło 
żonych w państwach trzecich, a także zezwoleń na produkcję 
odbiorników wykorzystujących technologię PRS i ich części 
składowych. 

3. Dokonywana przez Radę Akredytacji w zakresie Bezpie
czeństwa akredytacja w zakresie bezpieczeństwa polega na usta
leniu zgodności systemów z wymogami w zakresie bezpieczeń
stwa, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) 
nr 683/2008, zgodnie z odnośnymi przepisami 
i uregulowaniami w zakresie bezpieczeństwa mającymi zastoso
wanie do Rady i Komisji. 

4. Na podstawie sprawozdań o ryzyku, o których mowa 
w ust. 11 niniejszego artykułu, Rada Akredytacji w zakresie 
Bezpieczeństwa informuje Komisję o dokonanej przez siebie 
ocenie ryzyka i doradza Komisji w sprawie postępowania 
z ryzykiem resztkowym w kontekście danej decyzji dotyczącej 
akredytacji w zakresie bezpieczeństwa. 

5. Komisja na bieżąco informuje Radę Akredytacji w zakresie 
Bezpieczeństwa o wpływie wszelkich planowanych decyzji Rady 
Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa na właściwy przebieg 
programów i o wdrażaniu planów postępowania z ryzykiem 
resztkowym. Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa przyj
muje do wiadomości każdą taką opinię Komisji. 

6. Decyzje Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa są 
kierowane do Komisji. 

7. W skład Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa 
wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa człon
kowskiego, jeden przedstawiciel Komisji i jeden przedstawiciel 
WP. Przedstawiciel ESA jest zapraszany do udziału 
w posiedzeniach Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa 
w charakterze obserwatora. 

8. Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa ustanawia 
swój regulamin i powołuje przewodniczącego. 

9. Przewodniczący Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeń
stwa jest odpowiedzialny za reprezentowanie Agencji 
w zakresie, w którym dyrektor wykonawczy – zgodnie z art. 
8 – nie jest odpowiedzialny. 

10. Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa ma dostęp 
do wszystkich zasobów ludzkich i materialnych wymaganych 
do zapewniania właściwego wsparcia administracyjnego 
i umożliwiających mu – wraz z organami, o których mowa 
w ust. 11 niniejszego artykułu – wykonywanie zadań 
w sposób niezależny, w szczególności przy rozpatrywaniu 
poszczególnych spraw, inicjowaniu i monitorowaniu wdrażania 
procedur bezpieczeństwa oraz przeprowadzaniu audytów 
bezpieczeństwa systemu, przygotowywaniu decyzji 
i organizowaniu posiedzeń. 

11. Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa powołuje 
podległe jej specjalne organy, działające na jej polecenie 
i zajmujące się konkretnymi kwestiami. W szczególności, 
zapewniając niezbędną ciągłość pracy, Rada Akredytacji 
w zakresie Bezpieczeństwa powołuje: 

— panel, którego zadaniem jest wspomaganie jej 
w przygotowywaniu jej decyzji poprzez przeprowadzanie 
przeglądów i badań w zakresie analizy bezpieczeństwa na 
potrzeby opracowywania stosownych sprawozdań o ryzyku, 

— organ ds. dystrybucji produktów kryptograficznych (CDA), 
wspomagający Radę Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa 
w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych 
z nadzorowaniem kluczy lotu.
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12. W przypadku gdy nie można osiągnąć konsensusu zgod
nego z zasadami ogólnymi, o których mowa w art. 10 niniej
szego rozporządzenia, Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeń
stwa podejmuje decyzje większością głosów, jak przewiduje art. 
16 Traktatu o Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla art. 9 
niniejszego rozporządzenia. Przedstawiciel Komisji 
i przedstawiciel WP nie biorą udziału w głosowaniu. Przewod
niczący Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa podpisuje 
w imieniu Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa decyzje 
przyjęte przez Radę Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa. 

13. Komisja na bieżąco informuje Parlament Europejski 
i Radę, bez nieuzasadnionej zwłoki, o wpływie przyjmowania 
decyzji dotyczących akredytacji w zakresie bezpieczeństwa na 
właściwy przebieg programów. Jeśli Komisja uzna, że decyzja 
podjęta przez Radę Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa 
może mieć znaczący wpływ na właściwy przebieg programów, 
na przykład w zakresie kosztów i harmonogramu, natychmiast 
informuje o tym Parlament Europejski i Radę. 

14. Uwzględniając stanowiska Parlamentu Europejskiego 
i Rady, które powinny zostać przedstawione w terminie jednego 
miesiąca, Komisja może przyjąć każdy odpowiedni środek 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 683/2008. 

15. Rada Administracyjna jest regularnie informowana 
o postępach prac Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa. 

16. Harmonogram prac Rady Akredytacji w zakresie Bezpie
czeństwa respektuje program prac Komisji związanych z GNSS. 

Artykuł 12 

Rola państw członkowskich 

Państwa członkowskie: 

a) przekazują Radzie Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa 
wszystkie informacje, które uznają za mające znaczenie dla 
akredytacji w zakresie bezpieczeństwa; 

b) zezwalają wyznaczonym przez Radę Akredytacji w zakresie 
Bezpieczeństwa właściwie upoważnionym osobom na dostęp 
do wszelkich informacji niejawnych i do wszelkich miejsc/ 
obiektów związanych z bezpieczeństwem systemów podle
gających ich jurysdykcji, zgodnie ze swoimi krajowymi prze
pisami ustawowymi i wykonawczymi oraz bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, 
w tym do celów audytów i prób bezpieczeństwa, 
o których zdecydowała Rada Akredytacji w zakresie Bezpie
czeństwa; 

c) każde z państw członkowskich jest odpowiedzialne za opra
cowanie szablonu kontroli dostępu, tj. zestawienia lub 

wykazu miejsc/obiektów, które mają uzyskać akredytację, 
który musi zostać z wyprzedzeniem wspólnie ustalony 
przez państwa członkowskie i Radę Akredytacji w zakresie 
Bezpieczeństwa, tak aby zapewnić ten sam poziom kontroli 
dostępu we wszystkich państwach członkowskich; 

d) są odpowiedzialne na poziomie lokalnym za akredytację 
bezpieczeństwa obiektów znajdujących się na ich terytorium 
i objętych zakresem akredytacji w zakresie bezpieczeństwa 
systemów europejskiego GNSS oraz składają w tym celu 
sprawozdanie Radzie Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa. 

ROZDZIAŁ IV 

PRZEPISY BUDŻETOWE I FINANSOWE 

Artykuł 13 

Budżet 

1. Bez uszczerbku dla innych źródeł i należności jeszcze 
nieokreślonych, dochód Agencji składa się z dotacji wspól
notowej zapisanej w budżecie ogólnym Unii Europejskiej 
w celu zapewnienia równowagi między dochodami 
a wydatkami. 

2. Wydatki Agencji obejmują wydatki związane 
z personelem, administracją, infrastrukturą, kosztami operacyj
nymi i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Akredytacji 
w zakresie Bezpieczeństwa, w tym organów, o których mowa 
w art. 11 ust. 11, oraz umowami i porozumieniami zawartymi 
przez Agencję w celu wypełnienia powierzonych jej zadań. 

3. Dyrektor wykonawczy sporządza projekt preliminarza 
dochodów i wydatków Agencji na następny rok i przekazuje 
go Radzie Administracyjnej wraz z projektem planu zatrud
nienia. 

4. Dochody i wydatki muszą się bilansować. 

5. Każdego roku Rada Administracyjna, na podstawie 
projektu preliminarza dochodów i wydatków, opracowuje preli
minarz szacunkowych dochodów i wydatków Agencji na 
następny rok finansowy. 

6. Preliminarz ten, który zawiera projekt planu zatrudnienia 
wraz z tymczasowym programem prac, jest do dnia 31 marca 
przekazywany przez Radę Administracyjną Komisji oraz 
państwom trzecim, z którymi Unia zawarła umowę zgodnie 
z art. 23. 

7. Preliminarz jest przesyłany przez Komisję Parlamentowi 
Europejskiemu oraz Radzie (zwanym dalej „władzą budżetową”) 
wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.
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8. Na podstawie preliminarza Komisja wprowadza do 
projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej szacunki, które 
uważa za niezbędne dla planu zatrudnienia, oraz kwoty dotacji, 
które mają być ujęte w budżecie ogólnym, i przedstawia je 
władzy budżetowej zgodnie z art. 314 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

9. Władza budżetowa zatwierdza przydział środków na 
dotację dla Agencji i przyjmuje plan zatrudnienia Agencji. 

10. Budżet jest przyjmowany przez Radę Administracyjną. 
Ostateczne jego zatwierdzenie następuje po ostatecznym przy
jęciu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W stosownych przy
padkach jest on odpowiednio korygowany. 

11. Rada Administracyjna najszybciej jak to możliwe powia
damia władzę budżetową o swoim zamiarze wprowadzenia 
w życie projektów, które mogą mieć poważne skutki finansowe 
dla realizacji budżetu, w szczególności wszelkich projektów 
odnoszących się do nieruchomości, takich jak wynajem lub 
nabycie budynków. Informuje ona o tym Komisję. 

12. W przypadku gdy którykolwiek z organów władzy 
budżetowej powiadomił o swoim zamiarze wydania opinii, 
przesyła on swoją opinię Radzie Administracyjnej w ciągu 
sześciu tygodni od daty powiadomienia o projekcie. 

Artykuł 14 

Wykonanie i kontrola budżetu 

1. Dyrektor wykonawczy wykonuje budżet Agencji. 

2. Do dnia 1 marca po zakończeniu każdego roku finanso
wego, księgowy Agencji przekazuje tymczasowe sprawozdanie 
finansowe księgowemu Komisji, wraz ze sprawozdaniem 
z zarządzania budżetem i finansami za ten rok finansowy. 
Księgowy Komisji dokonuje konsolidacji tymczasowych 
sprawozdań finansowych instytucji i organów zdecentralizowa
nych zgodnie z art. 128 rozporządzenia (WE, Euratom) 
nr 1605/2002. 

3. Do dnia 31 marca po zakończeniu każdego roku finan
sowego, księgowy Komisji przekazuje Trybunałowi Obrachun
kowemu tymczasowe sprawozdania finansowe Agencji wraz ze 
sprawozdaniem z zarządzania budżetem i finansami za ten rok 
finansowy. Sprawozdanie przekazywane jest również Parlamen
towi Europejskiemu i Radzie. 

4. Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie tymczasowego sprawozdania finansowego Agencji 
zgodnie z art. 129 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002 dyrektor wykonawczy sporządza na własną odpo
wiedzialność sprawozdanie końcowe Agencji i przedstawia je 
Radzie Administracyjnej, aby ta wydała opinię. 

5. Rada Administracyjna wydaje opinię w sprawie końco
wego sprawozdania finansowego Agencji. 

6. Do dnia 1 lipca każdego roku finansowego dyrektor 
wykonawczy przekazuje sprawozdanie końcowe Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji oraz Trybunałowi Obrachunko
wemu, wraz z opinią Rady Administracyjnej. 

7. Sprawozdanie końcowe zostaje opublikowane. 

8. Dyrektor wykonawczy przesyła Trybunałowi Obrachunko
wemu odpowiedź na jego uwagi do dnia 30 września. Odpo
wiedź tę przesyła również Radzie Administracyjnej. 

9. Dyrektor wykonawczy przedkłada Parlamentowi Europej
skiemu, na jego żądanie, wszystkie informacje niezbędne do 
sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za 
dany rok finansowy przewidzianej w art. 146 ust. 3 rozporzą
dzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002. 

10. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej 
większością kwalifikowaną, w terminie do dnia 30 kwietnia 
roku N + 2 udziela dyrektorowi wykonawczemu absolutorium 
z wykonania budżetu za rok N. 

Artykuł 15 

Przepisy finansowe 

Przepisy finansowe mające zastosowanie do Agencji są przyj
mowane przez Radę Administracyjną po konsultacji z Komisją. 
Nie mogą one odbiegać od rozporządzenia Komisji (WE, 
Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. 
w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego 
organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finanso
wego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich ( 1 ), chyba że wymagają tego specyficzne potrzeby 
operacyjne Agencji, a Komisja uprzednio wyraziła na to zgodę.
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ROZDZIAŁ V 

PRZEPISY RÓŻNE 

Artykuł 16 

Środki zwalczania nadużyć finansowych 

1. Do celów przeciwdziałania nadużyciom, korupcji i innym 
bezprawnym działaniom stosuje się bez ograniczeń przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowa
dzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finan
sowych (OLAF) ( 1 ). 

2. Agencja przystępuje do Porozumienia Międzyinstytucjo
nalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europej
skim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Wspólnot Europejskich 
dotyczącego wewnętrznych dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) ( 2 ) oraz niezwłocznie wydaje stosowne przepisy mające 
zastosowanie do całego personelu Agencji. 

3. Decyzje dotyczące finansowania oraz porozumienia wyko
nawcze i wynikające z nich instrumenty muszą wyraźnie prze
widywać, że Trybunał Obrachunkowy i OLAF mogą, jeżeli jest 
to konieczne, przeprowadzać na miejscu kontrole u odbiorców 
finansowania zapewnionego przez Agencję oraz u podmiotów 
odpowiedzialnych za ich przydzielenie. 

Artykuł 17 

Przywileje i immunitety 

Do Agencji ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów 
i immunitetów Unii Europejskiej. 

Artykuł 18 

Personel 

1. Do personelu Agencji mają zastosowanie: regulamin 
pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, warunki zatrud
nienia innych pracowników Unii Europejskiej oraz zasady przy
jęte wspólnie przez instytucje Unii Europejskiej do celów stoso
wania tego regulaminu pracowniczego i warunków. Rada Admi
nistracyjna w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne 
szczegółowe zasady ich stosowania. 

2. Bez uszczerbku dla art. 8, uprawnienia przyznane orga
nowi powołującemu na mocy regulaminu pracowniczego 
i warunków zatrudnienia innych pracowników są wykonywane 
przez Agencję w odniesieniu do jej personelu. 

3. Personel Agencji składa się z urzędników rekrutowanych 
przez Agencję w miarę potrzeb wynikających z wykonywania 
jej zadań, ale może również obejmować urzędników posiadają
cych odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa osobowego 
wyznaczonych lub delegowanych przez Komisję lub państwa 
członkowskie na czas określony. 

4. Przepisy ust. 1 i 3 mają również zastosowanie do pracow
ników GSMC. 

Artykuł 19 

Odpowiedzialność 

1. Odpowiedzialność umowna Agencji regulowana jest 
prawem właściwym dla danej umowy. Trybunał Sprawiedli
wości jest właściwy do orzekania na mocy każdej klauzuli arbit
rażowej zamieszczonej w umowie zawartej przez Agencję. 

2. W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Agencja, 
zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla ustawodawstwa 
państw członkowskich, ma obowiązek naprawienia szkody 
wyrządzonej przez jej wydziały lub przez jej pracowników 
przy wykonywaniu ich obowiązków. 

3. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy w sprawie orze
kania w każdym sporze związanym z odszkodowaniem za 
szkody, o których mowa w ust. 2. 

4. Osobistą odpowiedzialność personelu Agencji wobec niej 
samej określają postanowienia zawarte w regulaminie pracow
niczym lub w warunkach zatrudnienia odnoszących się do tych 
pracowników. 

Artykuł 20 

Języki 

1. Do Agencji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 
nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu 
językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej ( 3 ). 

2. Tłumaczenia wymagane dla funkcjonowania Agencji 
zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej. 

Artykuł 21 

Dostęp do dokumentów i ochrona danych o charakterze 
osobowym 

1. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady 
i Komisji ( 4 ) ma zastosowanie do dokumentów będących 
w posiadaniu Agencji.
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2. Rada Administracyjna przyjmuje ustalenia dotyczące 
wprowadzania w życie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 
w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozpo
rządzenia. 

3. Decyzje podjęte przez Agencję zgodnie z art. 8 rozporzą
dzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi do 
Rzecznika Praw Obywatelskich lub postępowania przed Trybu
nałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na podstawie, odpo
wiednio, art. 228 i 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro
pejskiej. 

4. W odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących osób 
fizycznych Agencja podlega przepisom rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez insty
tucje i organy Wspólnoty i o swobodnym przepływie takich 
danych ( 1 ). 

Artykuł 22 

Przepisy bezpieczeństwa 

Agencja stosuje zasady bezpieczeństwa zawarte w decyzji 
Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom. Obejmuje to między 
innymi przepisy dotyczące wymiany informacji niejawnych, 
postępowania z nimi i ich przechowywania. 

Artykuł 23 

Udział państw trzecich 

1. Agencja jest otwarta na udział państw trzecich, które 
zawarły w tym celu umowy z Unią Europejską. 

2. Na mocy odpowiednich postanowień tych umów opraco
wuje się ustalenia określające w szczególności charakter, zakres 
i sposób uczestniczenia tych państw w pracach Agencji, łącznie 

z przepisami dotyczącymi uczestnictwa w inicjatywach podję
tych przez Agencję, wkładami finansowymi oraz personelem. 

ROZDZIAŁ VI 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Artykuł 24 

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 683/2008 

W całym rozporządzeniu (WE) nr 683/2008 słowa „Organ 
Nadzoru Europejskiego(-ich) GNSS” i „organ nadzoru” zostają 
zastąpione odpowiednio słowami „Agencja Europejskiego 
GNSS” i „Agencja”. 

Artykuł 25 

Uchylenie i ważność podjętych środków 

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1321/2004. 
Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytywane są jako 
odesłania do niniejszego rozporządzenia. Wszelkie środki przy
jęte na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1321/2004 pozostają 
w mocy. 

Artykuł 26 

Ocena 

Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia do 
2012 r., w szczególności w odniesieniu do zadań Agencji okre 
ślonych w art. 2, oraz przedstawia, jeśli to konieczne, odpo
wiednie wnioski. 

Artykuł 27 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Strasburgu dnia 22 września 2010 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

J. BUZEK 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

O. CHASTEL 
Przewodniczący
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