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                                                                     REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 1321/2004                                           2010/EES/52/03 

frá 12. júlí 2004 

um að koma á fót stofnunum til að annast rekstur evrópsku áætlananna um fjarleiðsögu um 
gervihnött (*) 

 

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
308. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (1), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Evrópsku stefnunni um fjarleiðsögu um gervihnött er nú 
framfylgt með EGNOS-kerfinu og Galíleó-áætluninni. 

2) Galíleó er fyrsta evrópska geimtækniáætlunin sem 
Evrópusambandið, í samstarfi við Geimvísindastofnun 
Evrópu (ESA), fjármagnar og stýrir. Henni er ætlað   
að stuðla að þróun fjölmargra notkunarmöguleika á 
sviðum sem tengjast stefnu Bandalagsins beint  
eða óbeint, t.d. hvað varðar flutninga (staðsetningu 
ökutækja og mælingu á ferðahraða þeirra),  
tryggingar, hraðbrautatolla, löggæslu (eftirlit með 
grunuðum, ráðstafanir til að berjast gegn glæpum), 
tollgæslu (rannsóknir á vettvangi o.s.frv.), akuryrkju 
(skammtastærð korns eða skordýraeiturs miðað við gerð 
jarðvegsins o.s.frv.), fiskveiðar (eftirlit með ferðum 
skipa). 

3) EGNOS-kerfið er þríhliða kerfi Evrópubandalagsins, 
Geimvísindastofnunar Evrópu og Evrópustofnunarinnar 
um öryggi flugleiðsögu sem ætlað er að stuðla að auknu 
öryggi með því að fjölga merkjasendingum með 
bandarískum GPS-búnaði og rússneskum GLONASS-
búnaði á stóru landsvæði. Það er óháð Galíleó-áætluninni 
og er til viðbótar við hana. 

4) Í niðurstöðum leiðtogaráðsins á fundum þess í Köln (3. 
og 4. júní 1999), Feira (19. og 20. júní 2000), Nice (7. til 
11. desember 2000) Stokkhólmi (23. og 24. mars 2001), 
Laeken (14. og 15. desember 2001), Barselóna (15. og 
16. mars 2002) og Brussel (20. og 21. mars 2003) var 
lögð áhersla á hernaðarlegt mikilvægi Galíleó-
áætlunarinnar. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 246, 20.7.2004, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 97/2009 frá 8. júlí 2009 um 
breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum 
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, og bókun 37 við EES-samninginn 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 56, 22.10.2009, bls. 28. 

(1) Áliti var skilað 31. mars 2004 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum 
ESB). 

5) Með hliðsjón af hernaðarlegu mikilvægi evrópsku 
áætlananna um fjarleiðsögu um gervihnött, og því hve 
brýnt er að staðinn sé vörður um almannahagsmuni með 
fullnægjandi hætti, er nauðsynlegt að hafa umsjón með 
næstu stigum kerfisins og því hvernig þeim fjármunum 
Bandalagsins, sem úthlutað var til þessara áætlana 
samkvæmt pólitískum stefnumiðum ráðsins og 
fjárhagsákvörðunum fjárveitingarvaldsins, er varið; 
eftirlitsstofnun (hér á eftir nefnd „stofnunin“) fyrir 
evrópskt, hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi (GNSS) 
skal því komið á fót. 

6) Ráðið hefur nokkrum sinnum, einkum í niðurstöðum 
sínum frá 5. apríl 2001 og 26. mars 2002, lagt áherslu á 
að að veruleg þátttaka einkageirans sé grundvallaratriði 
ef góður árangur á að nást í nýtingar- og rekstraráföngum 
Galíleó-áætlunarinnar.  

7) Í þessu skyni skal stofnunin gera sérleyfissamning við 
hvern þann samstarfsaðila sem valinn er þegar 
þróunarstigi Galíleó-áætlunarinnar lýkur og gera 
ráðstafanir til þess að tryggja að samstarfsaðilinn standi 
við þær skuldbindingar sem sérleyfissamningurinn felur í 
sér, einkum skuldbindingar um opinbera þjónustu. 

8) Stofnunin skal vera eini viðmælandi sérleyfishafans í 
málum sem varða tíðnir. 

9) Samhliða því skulu aðildarríki, sem hafa lagt fram gögn 
hjá Alþjóðafjarskiptasambandinu um notkun þeirra tíðna 
sem eru nauðsynlegar til að tryggja rekstur kerfisins, 
einnig heimila stofnuninni að fela sérleyfishafanum 
afnotaréttinn meðan sérleyfið er í gildi, svo að hann geti 
veitt þá þjónustu sem krafist er samkvæmt 
forskriftunum. 
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10) Stofnunin ber ábyrgð á meðferð og umsjón með þ eim 
fjármunum sem henni er úthlutað sérstaklega til 
áætlananna. 

11) Stofnunin skal aðstoða framkvæmdastjórnina í málum 
sem varða fjarleiðsögu um gervihnött, einkum í tilvikum 
þegar nauðsynlegt reynist að setja lög og reglur. 

12) Í starfi stofnunarinnar skal styðjast við yfirstandandi 
rannsóknir, þróun og tæknilega matsstarfsemi, einkum 
þær sem unnar eru hjá Geimvísindastofnun Evrópu. Að 
teknu tilliti til ályktunar ráðsins frá 16. nóvember 2000 
um evrópska geimáætlun (1) ætti með samstarfi við 
Geimvísindastofnun Evrópu að fullnýta þá möguleika 
sem fylgja rammasamningnum milli Evrópubandalagsins 
og Geimvísindastofnunarinnar, eftir því sem við á. 

13) Stofnunin skal vernda þ ær fjárfestingar Bandalagsins 
sem þegar hafa verið gerðar í geimtækni og grunnvirki 
og reyna að nýta þær sem best. 

14) Þegar sameiginlega fyrirtækið Galíleó verður leyst upp 
skulu allar eignir sem það hefur aflað renna til 
stofnunarinnar, samkvæmt viðeigandi reglum í 
samþykktum þess. Allar eignir sem sérleyfishafinn hefur 
þróað á nýtingarstiginu skulu renna til stofnunarinnar, 
nema samið hafi verið um annað fyrirfram, vegna þess 
að skilgreiningar-, þróunar- og fullgildingarstig 
áætlunarinnar hafa nær eingöngu verið fjármögnuð með 
opinberu fé og allir íhlutir, sem þróaðir hafa verið með 
þeim hætti, skulu afhentir sérleyfishafanum. 

15) Réttarstaða stofnunarinnar skal vera með þeim hætti að 
hún geti sinnt verkefnum sínum sem lögaðili. 

16) Til að tryggja með skilvirkum hætti að stofnunin gegni 
skyldum sínum skulu aðildarríkin og 
framkvæmdastjórnin eiga fulltrúa í stjórn sem hefur 
nauðsynlegar heimildir til þess að semja fjárhagsáætlun 
og hafa eftirlit með framkvæmd hennar, samþykkja við-
eigandi fjárhagsreglur, koma á gagnsæjum vinnureglum 
við ákvarðanatöku stofnunarinnar, staðfesta starfsáætlun 
hennar og skipa framkvæmdastjóra. 

________________  

(1) Stjtíð. EB C 371, 23.12.2000, bls. 2. 

17) Nauðsynlegt er, svo að stofnunin geti starfað sem skyldi, 
að framkvæmdastjóri hennar sé skipaður á grundvelli 
verðleika sinna og skjalfestra stjórnsýslu- og 
stjórnunarhæfileika, auk viðeigandi hæfni og reynslu og 
að viðkomandi sinni skyldum sínum algjörlega óháð og 
af sveigjanleika með tilliti til skipulags á innra starfi 
stofnunarinnar. Framkvæmdastjórinn skal undirbúa og 
gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja 
fullnægjandi framkvæmd starfsáætlunar stofnunarinnar, 
semja ár hvert drög að almennri skýrslu sem lögð er fyrir 
stjórnina, gera áætlun um tekjur og gjöld stofnunarinnar 
og sjá um framkvæmd fjárhagsáætlunarinnar. 

18) Skipa skal í embætti eftir gagnsæum verklagsreglum. 

19) Stjórnin skal hafa möguleika á að stofna vísinda- og 
tækninefnd sem liðsinnir stofnuninni við tæknivandamál 
og nútímavæðingu kerfisins. 

20) Stofna skal kerfisöryggis- og áreiðanleikanefnd til að  
liðsinna stofnuninni um allt sem varðar öryggi og 
áreiðanleika kerfisins. 

21) Til að tryggja fullt sjálfsforræði og sjálfstæði 
stofnunarinnar er talið nauðsynlegt að hún hafi 
sjálfstæðan fjárhag og að tekjur hennar séu fyrst og 
fremst framlag Bandalagsins. Fjárlagagerð Bandalagsins 
gildir áfram fyrir hvers kyns fjárframlög af almennum 
fjárlögum Evrópusambandsins. Endurskoðunarrétturinn 
skal annast endurskoðun reikninga. 

22) Innan starfssviðs, markmiða og framkvæmdar verkefna 
sinna skal stofnunin einkum uppfylla ákvæði sem gilda 
um stofnanir Bandalagsins. 

23) Stofnuninni ber að beita viðeigandi löggjöf Bandalagsins 
um almennan aðgang að skjölum og verndun 
einstaklinga með tilliti til vinnslu persónuupplýsinga og 
einnig að uppfylla þær öryggiskröfur sem gilda um 
þjónustudeildir ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar. 
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24) Þriðju lönd skulu hafa möguleika á að taka þátt í starfi 
stofnunarinnar, að því gefnu að þau hafi gert 
undanfarandi samkomulag þar að lútandi við Bandalagið, 
einkum lönd sem hafa komið að fyrri stigum 
áætlunarinnar með framlögum sínum til GalíleóSat-
áætlunar Geimvísindastofnunarinnar. 

25) Líta ber á evrópska, hnattræna gervihnattaleiðsögukerfið 
sem viðkvæmt grunnvirki með tilliti til öryggis og 
áreiðanleika. 

26) Gera skal ráðstafanir til að tryggja öryggi og áreiðanleika 
kerfisins gagnvart árásum (fjandsamlegum eða annars 
konar) og koma í veg fyrir að það sé notað þannig að það 
dragi úr öryggi Evrópusambandsins eða aðildarríkja 
þess. 

27) Málsmeðferðin, sem sett er fram í sameiginlegri aðgerð 
ráðsins frá 12. júlí 2004 um þætti í starfrækslu evrópska 
fjarleiðsögukerfisins um gervihnött sem hafa áhrif á 
öryggi Evrópusambandsins (1), skal gilda í þeim tilvikum 
þegar aðildarríki telur að þjóðaröryggi þess sé í hættu. 

28) Í sáttmálanum er ekki kveðið á um aðrar heimildir fyrir 
samþykki þessarar reglugerðar en þær sem er að finna í 
308. gr. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Markmið 

Með þessari reglugerð er komið á fót bandalagsstofnun, sem 
nefnist eftirlitsstofnun evrópska, hnattræna gervihnatta-
leiðsögukerfisins (hér á eftir nefnd „stofnunin“), til að gæta 
hagsmuna almennings í tengslum við evrópskar áætlanir um 
hnattræn gervihnattaleiðsögukerfi og gegna hlutverki 
eftirlitsyfirvalds fyrir þær. 

2. gr. 

Verkefni 

1. Stofnunin skal annast eftirfarandi verkefni: 

a) Hún skal gegna hlutverki leyfisyfirvalds gagnvart 
einkarekna sérleyfishafanum, sem ber ábyrgð á 
framkvæmd og umsjón nýtingar- og rekstrarstiga Galíleó-
áætlunarinnar (hér á eftir nefndur „sérleyfishafinn“); í því 
samhengi skal hún gera sérleyfissamninginn við 
síðastnefnda aðilann; hún skal sjá til þess að sérleyfishafinn 
fari eftir sérleyfissamningnum og forskriftunum í 
viðaukum hans og gera allar viðeigandi ráðstafanir til að 
tryggja áframhaldandi þjónustu ef sérleyfishafinn lendir í 
vanskilum; hún skal veita sérleyfishafanum rétt til að nota 
efnislegu og óefnislegu eignirnar sem um getur í 1. mgr. 3. 
gr. meðan sérleyfið er í gildi. 

________________  

(1) Stjtíð. ESB L 246, 20.7.2004, bls. 30.  

b) Hún skal hafa umsjón með þeim fjármunum sem úthlutað 
er til evrópskra áætlana um hnattrænt 
gervihnattaleiðsögukerfi og fylgjast með almennri 
fjárhagsstjórnun til að geta veitt ráðgjöf um framlög frá 
einkageiranum. 

c) Hún hefur þá ábyrgð, sem hún tekur við af sameiginlega 
fyrirtækinu Galileo, að hafa umsjón með samningnum við 
rekstraraðilann, sem fær það verkefni að stýra evrópska, 
víðfeðma leiðréttingakerfinu (EGNOS), og leggja fram 
ramma fyrir hugsanlega framtíðarstefnu EGNOS, með 
tilhlýðilegu tilliti til sjónarmiða þeirra aðila sem lögðu fram 
fé til þróunar- og nýtingarstiga EGNOS. 

d) Hún skal samræma aðgerðir aðildarríkjanna að því er 
varðar þær tíðnir sem eru nauðsynlegar til að tryggja 
rekstur kerfisins; hún skal hafa rétt til að nota allar þessar 
tíðnir hvar svo sem kerfið er staðsett; hún skal hafa bein 
samskipti við sérleyfishafann í málum sem varða notkun 
þessara tíðna. 

e) Til að aðstoða framkvæmdastjórnina við gerð tillagna um 
evrópskar áætlanir fyrir hnattræn gervihnattaleiðsögukerfi, 
sem leggja á fyrir Evrópuþingið og ráðið, og við samþykkt 
framkvæmdarreglnanna, skal hún semja drög að þessum 
tillögum og reglum. 

f) Hún skal bera ábyrgð á nútímavæðingu kerfisins og þróun 
nýrra kynslóða þess. 

g) Henni er heimilt að vinna að þeim verkefnum er varða 
framkvæmd fjárhagsáætlana sem framkvæmdastjórnin 
felur henni og tengjast evrópskum áætlunum um hnattrænt 
gervihnattaleiðsögukerfi, í samræmi við b-lið 2. mgr. 
54. gr. í reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 frá 25. 
júní 2002 um fjárhagsreglugerðina sem gildir um fjárlög 
Evrópubandalaganna (2). 

h) Hún skal tryggja að allir íhlutir kerfisins hafi verið 
viðurkenndir á viðeigandi hátt; hún skal veita viðeigandi 
vottunaraðilum umboð til að gefa út nauðsynleg vottorð og 
fylgjast með því að farið sé eftir tilheyrandi stöðlum og 
tækniforskriftum. 

i). Hún skal sjá til þess og ganga úr skugga um að 
sérleyfishafinn fari að þeim fyrirmælum sem gefin eru út í 
tengslum við sameiginlega aðgerð 2004/552/CFSP. 

j) Hún skal hafa umsjón með öllu sem snýr að öryggi og 
áreiðanleika kerfisins, sbr. þó 22. gr. Hún skal einkum: 

________________  

(2) Stjtíð. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1. 
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i. samþykkja öryggisviðauka við samninga við 
atvinnulífið, 

ii. skilgreina öryggisforskriftir kerfisins og íhluta þess, 
ásamt öryggisstöðlum fyrir upplýsingatækni, 

iii. skilgreina dulmálsaðferðirnar sem stjórnvöld þurfa að 
samþykkja, 

iv. tryggja að evrópskum GNSS-merkjasendingum og -
þjónustu sé stjórnað samkvæmt öryggisviðmiðunum 
eins og þau eru tilgreind í i. og ii. lið, 

v. gegna hlutverki faggildingaryfirvalds fyrir öryggi 
evrópska, hnattræna gervihnattaleiðsögukerfisins, 
innleiða öryggisráðstafanir og fylgjast með að eftir 
þeim sé farið og gera úttektir á öryggi kerfisins, 

vi. að því er varðar lögverndaða almannaþjónustu (e. 
Public Regulated Service, PRS): 

— skilgreina forskriftir og leiðbeiningar fyrir 
framleiðslu PRS-viðtökubúnaðar, í samræmi 
við stefnu ráðsins um aðgang að PRS, 

— setja viðmiðunarreglur fyrir innleiðingu PRS-
stjórnunarreglna í aðildarríkjunum, 

vii. tryggja og ganga úr skugga um að sérleyfishafinn fari 
eftir alþjóðlegum reglum og samningum (Wassenaar-
fyrirkomulaginu, eftirlitskerfinu með flugskeytatækni 
(MTCR), alþjóðasamningum o.s.frv.), 

viii. innleiða þau ákvæði sem máli skipta fyrir miðlun, 
meðhöndlun og geymslu leynilegra upplýsinga, 

ix þróa samræmdar verklags- og samráðsreglur um 
málefni sem varða öryggi, ásamt aðalfram-
kvæmdastjóra ráðs Evrópusambandsins, æðsta 
talsmanni sameiginlegrar stefnu ESB í utanríkis- og 
öryggismálum (SG/HR), 

x ákvarða og gera ráðinu viðvart um ráðstafanir sem 
það gæti gripið til ef öryggi Evrópusambandsins eða 
aðildarríkis er ógnað vegna starfrækslu eða notkunar 
kerfisins, eða ef starfrækslu kerfisins er ógnað, 
einkum ef ógnin er til komin vegna alþjóðlegs 
hættuástands, 

xi. veita ráðinu ráðgjöf þegar hvatt er til þess samkvæmt 
sameiginlegri aðgerð 2004/552/CFSP, 

xii. veita ráðgjöf um stefnu í öryggismálum í 
alþjóðasamningum sem varða evrópskar áætlanir um 
hnattræn gervihnattaleiðsögukerfi. 

2. Geimvísindastofnun Evrópu skal veita stofnuninni 
tæknilega og vísindalega aðstoð. 

3. gr. 

Eignarhald 

1. Stofnunin skal fara með eignarhald á öllum efnislegum og 
óefnislegum eignum sem færast til hennar með sameiginlega 
fyrirtækinu GALÍLEÓ þegar þróunarstigi þess lýkur og sem  
kunna að myndast eða þróast hjá sérleyfishafanum meðan á 
nýtingar- og rekstrarstigunum stendur. 

2. Málsmeðferðin sem fara skal eftir við yfirfærslu á 
eignarhaldi verður, í tilviki sameiginlega fyrirtækisins Galileo, 
sett fram við slitameðferðina sem mælt er fyrir um í 21. gr. 
samþykktanna um sameiginlega fyrirtækið Galileo í viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 876/2002 (1) og, í tilviki sérleyfishafans, 
í sérleyfissamningnum. 

3. Stofnunin skal vera eigandi að öllum efnislegum og 
óefnislegum eignum evrópska, víðfeðma leiðréttingakerfisins 
(EGNOS), með fyrirvara um samkomulag við fjárfesta EGNOS 
um skilmála og skilyrði tilfærslu eignarhalds frá ESA á aðstöðu 
og búnaði EGNOS, að öllu leyti eða að hluta. 

4. gr. 

Réttarstaða og staðarskrifstofur 

1. Stofnunin er Bandalagsstofnun. Hún hefur réttarstöðu 
lögaðila. 

2. Stofnunin skal njóta þ ess rétthæfis og gerhæfis í hverju 
aðildarríki sem löggjöf þess framast veitir lögaðilum. Hún 
getur m.a. aflað eða afsalað sér lausafé og fasteignum og verið 
aðili að málaferlum. 

3. Stofnunin getur ákveðið að koma sér upp staðarskrifstofum 
í aðildarríkjunum, ef þau samþykkja það, eða í öðrum löndum 
sem taka þátt í áætluninni í samræmi við 21. gr. 

4. Framkvæmdastjórinn er í forsvari fyrir stofnunina. 

5. gr. 

Stjórn 

1. Hér með er sett á stofn stjórn til að leysa af hendi þau 
verkefni sem talin eru upp í 6. gr. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 138, 28.5.2002, bls. 1. 
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2. Stjórnin skal skipuð einum fulltrúa frá hverju aðildarríki og 
einum fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar. Skipunartími 
stjórnarmanna er fimm ár. Heimilt er að endurnýja 
skipunartímann einu sinni. 

3. Þátttaka fulltrúa þ riðju landa og skilyrði fyrir henni skulu 
vera með því fyrirkomulagi, sem um getur í 21. gr., eftir því 
sem við á. 

4. Stjórnin kýs formann og varaformann úr sínum röðum. 
Varaformaður skal sjálfkrafa taka sæti formanns í forföllum 
hans. Skipunartími formanns og varaformanns er tvö og hálft ár 
og lýkur þegar stjórnarsetu þeirra lýkur. Heimilt er að 
endurnýja skipunartímann einu sinni. 

5. Formaður boðar til stjórnarfunda. 

Framkvæmdastjóri stofnunarinnar tekur þátt í umræðum. 

Stjórnin skal halda tvo reglubundna fundi á ári. Að auki kemur 
stjórnin saman að frumkvæði formanns eða að beiðni a.m.k. 
þriðja hluta stjórnarmanna. 

Stjórn má bjóða hverjum þeim, sem kann að hafa eitthvað til 
málanna að leggja, að sitja fundi sína sem áheyrnarfulltrúar. Í 
umræðum um öryggismál skulu fulltrúar 
aðalframkvæmdastjóra ráðs Evrópusambandsins/æðsta 
talsmanns sameiginlegrar stefnu ESB í utanríkis- og 
öryggismálum og formanns kerfisöryggis- og 
áreiðanleikanefndarinnar vera áheyrnarfulltrúar. Með fyrirvara 
um ákvæði starfsreglna stjórnar er stjórnarmönnum heimilt að 
leita aðstoðar ráðgjafa eða sérfræðinga. 

Stofnunin annast skrifstofuhald stjórnar. 

6. Stjórnin skal taka ákvarðanir með atkvæðum tveggja þriðju 
hluta stjórnarmanna, nema annað sé tekið fram í þessari 
reglugerð. 

7. Hver stjórnarmaður greiðir eitt atkvæði. Framkvæmdastjóri 
stofnunarinnar greiðir ekki atkvæði. 

Í starfsreglum skal kveða nánar á um fyrirkomulag 
atkvæðagreiðslu, einkum skilyrði fyrir því að stjórnarmaður 
komi fram fyrir hönd annars stjórnarmanns. 

6. gr. 

Verkefni stjórnar 

Stjórn stofnunarinnar skal: 

a) skipa framkvæmdastjóra skv. 2. mgr. 7. gr., 

b) samþykkja starfsáætlun stofnunarinnar fyrir komandi ár 
eigi síðar en 30. nóvember ár hvert, eftir að hafa fengið álit 
framkvæmdastjórnarinnar, og framsenda hana til 
aðildarríkjanna, Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmda-
stjórnarinnar. Þessi starfsáætlun skal samþykkt með 
fyrirvara um árlega fjárlagagerð Bandalagsins, 

c) sinna skyldum sínum með tilliti til fjárhagsáætlunar 
stofnunarinnar skv. 11.og 12. gr., 

d) bera ábyrgð á öllum ákvörðunum er varða verkefnin, sem 
tilgreind eru í j-lið 2. gr., sem í öllum tilvikum eru teknar 
að höfðu samráði við kerfisöryggis- og 
áreiðanleikanefndina eða á grundvelli tillagna frá henni, 

e) vera yfir framkvæmdastjóra sett, 

f) samþykkja þau sérstöku ákvæði, sem nauðsynleg eru til að 
rétturinn til aðgangs að skjölum stofnunarinnar komi til 
framkvæmdar, í samræmi við 19. gr., 

g) samþykkja ársskýrslu um starfsemi og framtíðarhorfur 
stofnunarinnar og framsenda hana til aðildarríkjanna, 
Evrópuþingsins, ráðsins, framkvæmdastjórnarinnar, 
efnahags- og félagsmálanefndar Evrópubandalaganna og 
endurskoðunarréttarins eigi síðar en 15. júní; stofnunin skal 
framsenda til fjárveitingarvaldsins allar upplýsingar sem 
varða matsniðurstöður, 

h) samþykkja sínar eigin starfsreglur. 

7. gr. 

Framkvæmdastjóri 

1. Framkvæmdastjóri fer með stjórn stofnunarinnar og skal 
vera algjörlega óháður öðrum við embættisfærslu sína með  
fyrirvara um valdsvið framkvæmdastjórnarinnar og stjórnar 
stofnunarinnar. 
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2. Framkvæmdastjóri stofnunarinnar skal skipaður á 
grundvelli verðleika og skjalfestra stjórnsýslu- og 
stjórnunarhæfileika, auk viðeigandi hæfni og reynslu, og valinn 
af lista a.m.k. þriggja umsækjenda sem lagður er fyrir 
framkvæmdastjórnina. Stjórnin skal taka ákvörðun með þremur 
fjórðu hlutum stjórnarmanna. 

Stjórnin skal hafa vald til að segja framkvæmdastjóranum upp 
samkvæmt sömu málsmeðferð. 

Skipunartími framkvæmdastjóra er fimm ár. Heimilt er að 
endurnýja skipunartímann einu sinni. 

3. Evrópuþingið eða ráðið getur farið þess á leit við 
framkvæmdastjóra að hann leggi fram skýrslu um störf sín. 

8. gr. 

Verkefni framkvæmdastjóra 

Framkvæmdastjóri: 

a) er fulltrúi stofnunarinnar og fer með stjórn hennar, 

b) skal leggja drög að starfsemi stjórnarinnar. Hann/hún tekur 
þátt í starfi stjórnarinnar án þess að hafa atkvæðisrétt, 

c) ber ábyrgð á því gagnvart stjórninni að árlegri starfsáætlun 
stofnunarinnar sé hrundið í framkvæmd, 

d) skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að 
stofnunin starfi í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar, 
þ.m.t. að samþykkja innri stjórnsýslufyrirmæli og birta 
auglýsingar, 

e) skal taka saman áætlun um tekjur og gjöld stofnunarinnar í 
samræmi við 11. gr. og sjá um framkvæmd 
fjárhagsáætlunar í samræmi við 12. gr., 

f) skal semja ár hvert drög að almennri skýrslu og leggja hana 
fyrir stjórnina, 

g) skal ákveða stjórnskipulag stofnunarinnar og leggja það 
fyrir stjórnina til samþykktar. 

  Hann/hún skal koma á viðunandi, varanlegu skipulagi fyrir 
framkvæmd öryggistengdra ákvarðana og nauðsynlega 
tengiliði við rekstur, 

h) skal fara með það vald gagnvart starfsmönnum sem mælt er 
fyrir um í 16. gr., 

i) getur, að fengnu samþykki stjórnar, samþykkt ráðstafanir 
sem eru nauðsynlegar til að koma upp staðarskrifstofum í 
aðildarríkjunum í samræmi við 4. gr. 

9. gr. 

Vísinda- og tækninefnd 

1. Með fyrirvara um 2. gr. er stjórninni heimilt að koma á fót 
vísinda- og tækninefnd og tilnefna nefndarmenn og formann úr 
hópi viðurkenndra  sérfræðinga frá aðildarríkjunum og 
framkvæmdastjórninni. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin 
skulu leggja fram tillögur um þá sem koma til álita. Seta 
fulltrúa þriðju landa í nefndinni og skilyrði fyrir henni skulu 
vera með því fyrirkomulagi, sem um getur í 21. gr., eftir því 
sem við á. 

2. Vísinda- og tækninefndinni kann að verða falið að: 

a) leggja fram álit um tæknivandamál eða um tillögur sem 
fela í sér meiriháttar breytingar á evrópska, hnattræna 
gervihnattaleiðsögukerfinu, 

b) veita ráðleggingar um hvernig megi nútímavæða kerfið, 

c)  leysa af hendi önnur verkefni sem nauðsynleg eru til að 
auka sérþekkingu á sviði fjarleiðsögu um gervihnetti. 

3. Vísinda- og tækninefndin setur sér starfsreglur, að fengnu 
samþykki stjórnarinnar. 

10. gr. 

Kerfisöryggis- og áreiðanleikanefndin 

1. Stjórnin skal koma á fót nefnd um öryggi og áreiðanleika 
kerfisins. Í henni skal vera einn fulltrúi frá hverju aðildarríki og 
einn frá framkvæmdastjórninni, valdir úr hópi viðurkenndra 
sérfræðinga um öryggismál. Fulltrúi aðalframkvæmdastjóra 
ráðs Evrópusambandsins/ æðsta talsmanns sameiginlegrar 
stefnu ESB í utanríkis- og öryggismálum skal sitja fundi 
nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi. 

2. Samráð skal haft við nefndina, og hún getur lagt fram 
tillögur, um þau vandamál tengd öryggi og áreiðanleika sem 
vísað er til í j-lið 2. gr. 

3. Stjórnin kýs formann og varaformann úr sínum röðum og 
setur sér starfsreglur. 

11. gr. 

Fjárhagsáætlun 

1. Með fyrirvara um annað fjármagn og skatta, sem ekki hefur 
enn verið ákvarðað, skulu tekjur stofnunarinnar vera í formi 
styrks frá Bandalaginu sem færður er undir fjárlög 
Evrópusambandsins, svo að jafnvægi milli tekna og útgjalda sé 
tryggt. 
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2. Til útgjalda stofnunarinnar skal telja kostnað vegna 
starfsfólks, stjórnunar og grunnvirkja, rekstrarkostnað og 
útgjöld sem til falla vegna starfsemi vísinda- og 
tækninefndarinnar, kerfisöryggis- og áreiðanleikanefndarinnar 
og samninga sem stofnunin gerir í því augnamiði að 
framkvæma evrópskar áætlanir um hnattræn 
gervihnattaleiðsögukerfi. 

3. Framkvæmdastjórinn skal gera drög að áætlun um tekjur 
og gjöld fyrir komandi ár og leggja hana fyrir stjórnina ásamt 
drögum að yfirliti yfir stöðugildi. 

4. Jöfnuður skal vera milli tekna og útgjalda. 

5. Stjórnin skal árlega gera fjárhagsáætlun um tekjur og 
útgjöld stofnunarinnar fyrir næsta fjárhagsár sem byggð er á 
drögunum að áætlun um tekjur og útgjöld. 

6. Eigi síðar en 31. mars skal stjórnin framsenda þessa 
fjárhagsáætlun, sem hefur að geyma drög að yfirliti um 
stöðugildi og drög að verkefnaáætlun, til 
framkvæmdastjórnarinnar og til þeirra ríkja sem Bandalagið 
hefur gert samninga við í samræmi við 21. gr. 

7. Framkvæmdastjórnin skal senda Evrópuþinginu og ráðinu 
(hér á eftir nefnd „fjárveitingavaldið“) fjárhagsáætlunina ásamt 
fyrstu drögum að fjárlagafrumvarpi Evrópusambandsins. 

8. Á grundvelli fjárhagsáætlunarinnar skal 
framkvæmdastjórnin fella inn í fyrstu drög að 
fjárlagafrumvarpi Evrópusambandsins þá þætti 
fjárhagsáætlunarinnar, sem hún telur nauðsynlega með hliðsjón 
af yfirlitinu um stöðugildi, og þann styrk sem veita skal af 
fjárlögum og leggja þau fyrir fjárveitingavaldið í samræmi við 
272. gr. sáttmálans. 

9. Fjárveitingavaldið heimilar fjárveitingar í formi styrks til 
stofnunarinnar og skal samþykkja yfirlitið yfir stöðugildi fyrir 
stofnunina. 

10. Stjórnin skal samþykkja fjárhagsáætlunina. Hún verður 
endanleg í framhaldi af lokasamþykkt fjárlaga 
Evrópusambandsins. Ef við á skal leiðrétta fjárhagsáætlunina 
til samræmis við fjárlögin. 

11. Hafi stjórnin í hyggju að hrinda í framkvæmd verkefni, 
sem kann að hafa veruleg áhrif á fjármögnun 
fjárhagsáætlunarinnar, skal hún tilkynna fjárveitingavaldinu 
það eins skjótt og unnt er, einkum ef um er að ræða verkefni er 
varða fasteignir, s.s. leigu eða kaup á byggingum. Hún skal 
tilkynna þetta framkvæmdastjórninni. 

12. Hafi aðili, sem er hluti af fjárveitingavaldinu, tilkynnt að 
hann hafi í hyggju að skila áliti skal hann framsenda stjórninni 
álit sitt innan sex vikna frá tilkynningu verkefnisins. 

12. gr. 

Framkvæmd og eftirlit með fjárhagsáætlun 

1. Forstjórinn sér um framkvæmd fjárhagsáætlunar 
stofnunarinnar. 

2. Gjaldkeri stofnunarinnar skal senda gjaldkera 
framkvæmdastjórnarinnar bráðabirgðauppgjör eigi síðar en 1. 
mars eftir lok hvers fjárhagsárs ásamt skýrslu um stjórn 
fjárhagsáætlunar og fjármála á því fjárhagsári. Gjaldkeri 
framkvæmdastjórnarinnar skal  fella saman bráðabirgðauppgjör 
stofnananna og sjálfstæðra aðila í samræmi við 128. gr. 
reglugerðar (EB, KBE) nr. 1605/2002. 

3. Gjaldkeri framkvæmdastjórnarinnar skal senda 
endurskoðunarréttinum bráðabirgðauppgjör stofnunarinnar eigi 
síðar en 31. mars eftir lok hvers fjárhagsárs ásamt skýrslu um 
stjórn fjárhagsáætlunar og fjármála á því fjárhagsári. Skýrslan 
skal einnig send til Evrópuþingsins og ráðsins. 

4. Þegar framkvæmdastjóra berast athugasemdir 
endurskoðunarréttarins við bráðabirgðauppgjör stofnunarinnar 
skv. 129. gr. reglugerðar (EB, KBE) nr. 1605/2002 skal hann 
ganga frá lokauppgjöri stofnunarinnar á eigin ábyrgð og senda 
það stjórninni til umsagnar. 

5. Stjórnin skal skila áliti um lokauppgjör stofnunarinnar. 

6. Framkvæmdastjórinn skal framsenda lokauppgjör eigi síðar 
en 1. júlí eftir lok fjárhagsársins til Evrópuþingsins, ráðsins, 
framkvæmdastjórnarinnar og endurskoðunarréttarins ásamt áliti 
stjórnar stofnunarinnar. 

7. Lokauppgjörið skal birt. 

8. Framkvæmdastjórinn skal senda endurskoðunarréttinum 
svar við athugasemdum réttarins eigi síðar en 30. september. 
Hann/hún skal einnig senda svarið til stjórnar stofnunarinnar. 

9. Fari Evrópuþingið þess á leit skal framkvæmdastjórinn láta 
því í té allar upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að greiðlega 
gangi að leysa hann undan ábyrgð fyrir viðkomandi fjárhagsár 
eins og mælt er fyrir um í 3. mgr. 146. gr. reglugerðar (EB, 
KBE) nr. 1605/2002. 

10. Fyrir 30. apríl árið N + 2 skal Evrópuþingið, að fengnum 
tilmælum frá ráðinu sem tekur ákvörðun með auknum 
meirihluta, leysa framkvæmdastjórann undan ábyrgð á 
framkvæmd fjárhagsáætlunarinnar fyrir árið N. 
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13. gr. 

Fjárhagsákvæði 

Stjórnin skal samþykkja fjárhagsreglur fyrir stofnunina að 
höfðu samráði við framkvæmdastjórnina. Þær mega ekki víkja 
frá reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB, KBE) nr. 
2343/2002 frá 23. desember 2002 um fjárhagslega 
rammareglugerð fyrir þá aðila sem um getur í 185. gr. 
reglugerðar (EB, KBE) nr. 1605/2002 um fjárhagsreglugerðina 
sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna (1) nema sérstök 
þörf sé á slíku fráviki vegna reksturs stofnunarinnar og 
framkvæmdastjórnin hafi áður veitt samþykki sitt. 

14. gr. 

Ráðstafanir gegn svikum 

1. Í því skyni að berjast gegn svikum, spillingu og annarri 
ólögmætri starfsemi gilda ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 1073/1999 frá 25. maí 1999 um rannsóknir 
Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum (OLAF) (2) án 
takmarkana. 

2. Stofnunin skal gerast aðili að samstarfssamningi milli 
stofnana frá 25. maí 1999 milli Evrópuþingsins, ráðs 
Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnar 
Evrópubandalaganna um innri rannsóknir Evrópuskrifstofunnar 
um aðgerðir gegn svikum (OLAF) (3) og skal þegar í stað setja 
viðeigandi ákvæði sem gilda skulu um alla starfsmenn 
stofnunarinnar. 

3. Í ákvörðunum um fjármögnun og í samningum og 
gerningum til framkvæmdar þessum ákvörðunum skal 
sérstaklega mælt fyrir um að endurskoðunarréttinum og 
Evrópuskrifstofunni um aðgerðir gegn svikum sé heimilt að 
gera vettvangsskoðun, ef þörf krefur, hjá þeim sem fá fé frá 
stofnuninni og þeim aðilum sem annast úthlutun þess. 

15. gr. 

Sérréttindi og friðhelgi 

Bókun um sérréttindi og friðhelgi Evrópubandalaganna skal 
gilda um stofnunina. 

16. gr. 

Starfsfólk 

1. Starfsmannareglur embættismanna Evrópubandalaganna, 
ráðningarskilmálar annarra starfsmanna Evrópubandalaganna 
og reglur, sem stofnanir Evrópubandalaganna hafa samþykkt 
sameiginlega til beitingar þessum starfsreglum og 
ráðningarskilmálum, gilda um starfsfólk stofnunarinnar. 
Stjórnin skal samþykkja nákvæmar reglur um beitinguna, sem 
nauðsynlegar eru, í samráði við framkvæmdastjórnina. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 357, 31.12.2002, bls. 72. 
(2) Stjtíð. EB L 136, 31.5.1999, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 136, 31.5.1999, bls. 15. 

2. Með fyrirvara um 8. gr. skal stofnunin, að því er varðar 
eigið starfsfólk, fara með það umboð sem falið er yfirvaldi sem 
skipar í stöður samkvæmt starfsmannareglum og 
ráðningarskilmálum annarra starfsmanna. 

3. Starfsmenn stofnunarinnar skulu vera starfsmenn, sem 
stofnunin ræður eftir þörfum til að sinna verkefnum á hennar 
vegum, eða embættismenn sem hún tilnefnir eða sendir til 
tímabundinna starfa. 

17. gr. 

Bótaábyrgð 

1. Samningsbundin ábyrgð stofnunarinnar skal falla undir þá 
löggjöf sem gildir um hlutaðeigandi samning. Dómstóll 
Evrópubandalaganna skal hafa vald til að kveða upp dóma á 
grundvelli gerðardómsákvæða í samningi sem stofnunin hefur 
gert. 

2. Þegar um er að ræða bótaábyrgð sem er ekki 
samningsbundin ber stofnuninni, samkvæmt almennum 
meginreglum í lögum aðildarríkjanna, að bæta allt tjón sem 
deildir eða starfsfólk hennar kunna að valda við skyldustörf sín. 

3. Dómstóllinn fer með dómsvald í deilumálum um bætur 
vegna tjóns sem um getur í 2. mgr. 

4. Persónuleg bótaábyrgð starfsfólks gagnvart stofnuninni 
lýtur þeim ákvæðum sem mælt er fyrir um í 
starfsmannareglunum eða ráðningarskilmálum er gilda um 
starfsfólk stofnunarinnar. 

18. gr. 

Tungumál 

1. Ákvæði reglugerðar nr. 1 frá 15. apríl 1958, þar sem 
ákveðið er hvaða tungumál skulu notuð í Efnahagsbandalagi 
Evrópu (4), gilda um stofnunina. 

2. Þýðingamiðstöðin, sem þ jónar stofnunum 
Evrópusambandsins, annast nauðsynlegar þýðingar vegna 
starfsemi stofnunarinnar. 

19. gr. 

Aðgangur að skjölum og vernd gagna sem eru persónulegs 
eðlis 

1. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1049/2001 
frá 30. maí 2001 um almennan aðgang að skjölum 
Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar (5) gildir 
um skjöl í vörslu stofnunarinnar. 

________________  

(4) Stjtíð. EB 17, 6.10.1958, bls. 385/58. Reglugerðinni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 2003. 

(5) Stjtíð. EB L 145, 31.5.2001, bls. 43. 
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2. Stjórn stofnunarinnar skal samþykkja fyrirkomulag við 
framkvæmd á reglugerð (EB) nr. 1049/2001 innan sex mánaða 
frá gildistökudegi þessarar reglugerðar. 

3. Ákvarðanir, sem stofnunin tekur skv. 8. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1049/2001, geta orðið tilefni kæru til umboðsmanns 
eða málshöfðunar fyrir dómstól Evrópubandalaganna skv. 
195. gr. EB-sáttmálans í fyrra tilvikinu og 230. gr. í seinna 
tilvikinu. 

4. Þegar stofnunin annast vinnslu upplýsinga sem tengjast 
einstaklingum skal hún vera í samræmi við reglugerð (EB) 
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 
um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 
persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar bandalagsins hafa 
unnið og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (1). 

20. gr. 

Verndarreglur 

Stofnunin skal beita öryggiskröfunum í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar, Kola- og stálbandalags Evrópu og 
Kjarnorkubandalags Evrópu 2001/844/EB, frá 29. nóvember 
2001 um breytingu á innri starfsreglum (2). Þetta tekur m.a. til 
þeirra ákvæða sem máli skipta fyrir miðlun, meðhöndlun og 
geymslu leynilegra upplýsinga. 

21. gr. 

Þátttaka þriðju landa 

1. Þriðju löndum í Evrópu er frjálst að taka þ átt í starfsemi 
stofnunarinnar ef þau hafa gert samninga þar að lútandi við 
Evrópubandalagið. 

2. Í viðeigandi ákvæðum þessara samninga skal setja nánari 
ákvæði, þar sem sérstaklega er tilgreint hvernig, í hve miklum 
mæli og með hvaða hætti þessi lönd skuli taka þátt í starfi 
stofnunarinnar, þ.m.t. ákvæði í tengslum við þátttöku í 
framtaksverkefnum sem stofnunin stendur fyrir, fjárframlög og 
starfsfólk. 

3. Þátttaka allra þ riðju landa skal lögð fyrir ráðið til 
samþykkis. 

22. gr. 

Atriði sem varða öryggi Evrópusambandsins eða 
aðildarríkja þess 

Í þeim tilvikum þegar notkun kerfisins hefur áhrif á öryggi 
Sambandsins eða aðildarríkja þ ess er skyldum og umboði 
Evrópusambandsins, þ.m.t. í þeim undantekningartilvikum 
þegar tafarlausra aðgerða er þ örf, lýst í sameiginlegri aðgerð 
2004/552/CFSP. 

23. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tíunda degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 12. júlí 2004. 

Fyrir hönd ráðsins, 

B. BOT  

forseti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 317, 3.12.2001, bls. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


