
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

(2010. október 6.) 

az európai műholdas navigációs rendszerek küldetésfejlesztésével foglalkozó szakértői csoport, a 
„küldetésfejlesztési tanácsadó csoport” felállításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 271/02) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

mivel: 

(1) Az EGNOS- (európai geostacionárius navigációs lefedési 
szolgáltatás) és a Galileo-programokat az európai 
műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) 
végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 
683/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet ( 1 ) 
szabályozza. A 683/2008/EK rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdése meghatározza, hogy ezeknek a programoknak 
fel kell ölelniük az EGNOS-rendszer és a Galileo-prog
rammal létrehozott rendszer definiálásához, fejleszté
séhez, hitelesítéséhez, megépítéséhez, működtetéséhez, 
megújításához és továbbfejlesztéséhez szükséges összes 
tevékenységet. 

(2) A 638/2008/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése 
értelmében e programok irányítása a Bizottság feladata. 
Az irányítási feladatok közé tartozik a rendszereknek a 
küldetésprofilok pontosításával és a kapcsolódó rendszer
módosítások megvalósításával történő megújítása és 
továbbfejlesztése. 

(3) A két rendszer célja, hogy a felhasználóknak a Galileóra 
és az EGNOS-ra meghatározott küldetéskövetelmé
nyeknek megfelelően a legmodernebb helymeghatározási, 
navigációs és időmeghatározási szolgáltatást nyújtsa. A 
két rendszer küldetésprofiljának pontosításakor teljes 
mértékben figyelembe kell venni a műholdas navigációs 
rendszerek használóinak és más érdekelteknek a vélemé
nyét, ideértve a tagállamokat, harmadik országokat és 
nemzetközi szervezeteket is. 

(4) Ezért szakértői csoportot kell létrehozni, és meg kell 
határozni annak feladatait és összetételét, hogy független 
tanácsadással segítse a Bizottság munkáját az EGNOS- és 
a Galileo-küldetések fejlesztésének területén. 

(5) Meg kell határozni azokat a szabályokat, amelyek alapján 
a csoport tagjai információkat hozhatnak nyilvánosságra, 
az eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 2001. 
november 29-i 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági 
határozat ( 2 ) mellékletében megállapított bizottsági 
biztonsági szabályok figyelembevételével. 

(6) A személyes adatokat a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő feldolgozása tekin
tetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell kezelni ( 3 ). 

(7) A határozat alkalmazására indokolt időtartamot meg kell 
határozni. A Bizottság kellő időben megfontolja, taná
csos-e ezt az időtartamot meghosszabbítani, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. cikk 

Tárgy 

A Bizottság felállítja az európai műholdas navigációs rendszer 
küldetésfejlesztésével foglalkozó szakértői csoportot, a „küldetés
fejlesztési tanácsadó csoportot”, a továbbiakban: a szakértői 
csoport. 

2. cikk 

Feladatok 

1. A szakértői csoport javaslatokat tesz a küldetési célok 
potenciális fejlesztéseire és a Galileo és EGNOS európai 
műholdas navigációs programok szolgáltatásainak definíciójára, 
illetve kiértékeli ezeket. Ehhez a szakértői csoport vizsgálja mind 
európai, mind nemzetközi szinten egyrészt a felhasználói 
igények változásait, másrészt az űrtechnológiát alkalmazó navi
gációs, helymeghatározási és időmeghatározási szolgáltatások 
tartalmát, megfelelően figyelembe véve a műholdas navigációs 
szolgáltatások és rendszerek meglévő globális keretét. 

2. A szakértői csoport elemzi az ilyen változásoknak a 
Galileo- és EGNOS-programok küldetési és szolgáltatási követel
ményeire gyakorolt hatását, valamint megfelelő további fejlesz
téseket dolgoz ki és javasol a küldetésekhez és alapszolgáltatá
sokhoz. 

3. cikk 

Konzultáció 

1. A szakértői csoportot a Bizottság bízza meg feladatokkal, 
meghatározva egyúttal a munka tartalmát és ütemezését is. 

2. A szakértői csoport elnöke, konzultálva és szorosan 
együttműködve a Bizottsággal, további feladatokat javasolhat, 
ha ezt a csoport feladatainak ellátásához szükségesnek látja.
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( 1 ) HL L 196., 2008.7.24., 1. o. 
( 2 ) HL L 317., 2001.12.3., 1. o. ( 3 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.



4. cikk 

Tagság, a tagok kinevezése 

1. A szakértői csoport legfeljebb 25 tagból állhat. 

2. A tagokat a Bizottság nevezi ki olyan szakértők közül, 
akik a 2. cikkben említett területeken szakértelemmel rendel
keznek, és jelentkeztek a pályázati felhívásra. 

3. A szakértői csoport tagjait személyes minőségükben 
nevezik ki, és független tanácsadással kell segíteniük a Bizottság 
munkáját. 

4. A tagok megbízatása négy évre szól. A tagok megbízatása 
a helyükre lépő új tag kinevezéséig, illetve megbízatásuk lejár
tával szűnik meg. A megbízatás megújítható. 

5. A tagok nevét közzéteszik a Bizottság szakértői csoport
jainak és hasonló szervezeteknek a nyilvántartásában, a továb
biakban: nyilvántartás. 

6. A személyi adatok gyűjtése, kezelése és közzététele a 
45/2001/EK rendelet szerint történik. 

5. cikk 

Működés 

1. A szakértői csoport tagjai közül egyszerű többséggel 
elnököt választ. 

2. A szakértői csoport egyes kérdések tanulmányozására a 
Bizottsággal egyeztetve alcsoportot állíthat fel. Az alcsoport 
megszűnik, amint megbízatását teljesítette. 

3. A Bizottság a szakértői csoport vagy alcsoport munkájába 
eseti alapon bevonhat olyan külső szakértőket is, akik egy adott 
napirendi pontban különösen jártasak. A Bizottság emellett 
megfigyelői státuszt adhat más személyeknek vagy szerveze
teknek. 

4. A szakértői csoport tagjainak és a megfigyelőknek be kell 
tartaniuk a Szerződésekben és azok végrehajtási szabályaiban 
megállapított szakmai titoktartási előírásokat, valamint az EU 
minősített információknak a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom 

bizottsági határozat mellékletében meghatározott védelmére 
vonatkozó bizottsági biztonsági szabályokat. E kötelezettség 
megszegését a Bizottság szankcionálhatja. 

5. A szakértői csoport és az alcsoportok üléseiket a Bizottság 
helyiségeiben tartják. A titkársági feladatok ellátásáról a 
Bizottság gondoskodik. A szakértői csoport és az alcsoportok 
ülésein a Bizottság más olyan tisztviselői is részt vehetnek, 
akiket érint a megbeszélések tárgya. 

6. A szakértői csoport a szakértői csoportokra vonatkozó 
egységes eljárási szabályzat alapján elfogadja saját eljárási 
szabályzatát. 

7. A Bizottság a szakértői csoport tevékenységére vonatkozó 
lényeges információkat közzéteszi a nyilvántartásban, vagy 
pedig a nyilvántartásból elérhető, külön erre a célra szolgáló 
weboldalon. 

6. cikk 

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások 

1. A szakértői csoport tevékenységeiben részt vevők munká
jukért nem részesülnek díjazásban. 

2. A szakértői csoport munkájában részt vevők utazási és 
ellátási költségeit a Bizottság a hatályos bizottsági rendelkezé
seknek megfelelően megtéríti. 

3. E költségek az éves forrásfelosztási eljárás keretében 
megállapított előirányzatok kimerüléséig téríthetők meg. 

7. cikk 

Alkalmazás 

Ezt a határozatot 2014. december 31-éig kell alkalmazni. 

Kelt Brüsszelben, 2010. október 6-án. 

A Bizottság részéről 
Antonio TAJANI 
a Bizottság tagja
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