L 52/28

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2012.2.24.

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2012. február 23.)
a Galileo program végrehajtásának a program fejlesztési és kiépítési szakaszában megvalósítandó
földi központok és állomások tekintetében történő értékelése szempontjából kulcsfontosságú
döntési szakaszok listájának létrehozásáról
(2012/117/EU)
központ vagy GSC), amely egyrészt a rendszer, másrészt
a nyílt szolgáltatás, a kereskedelmi szolgáltatás és az élet
biztonsági szolgáltatás felhasználói közötti kapcsolatot
biztosítja; a keresési és mentési szolgáltatáshoz szükséges
információk előállítását ellenőrző központ, amely a rend
szer és a Cospas-Sarsat szervezet közötti kapcsolatot
biztosítja (a továbbiakban: SAR szolgáltatási központ); a
központ, amely a program irányítójának nevében, az
üzemeltetőtől függetlenül értékeli a nyújtott szolgáltatá
sokat, valamint idő- és geodéziai információkat közöl a
felhasználói közösségekkel (a továbbiakban: Galileo telje
sítményközpont); az állomás, amely közvetlenül a
műholdak fellövése után lehetővé teszi a Föld körüli
pályán keringő műholdak által sugárzott jelek minő
ségének ellenőrzését (a továbbiakban: keringési pályán
lévő műholdak tesztelését végző állomás).

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az európai műholdas navigációs programok (EGNOS
és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. július 9-i
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,
mivel:

(1)

(2)

A Galileo program pénzügyi és jogi keretét a
683/2008/EK rendelet állapította meg. Az említett
rendelet szerint a programok keretében létrehozott vagy
kifejlesztett tárgyi eszközök és immateriális javak összes
sége az Európai Unió tulajdonát képezi, és a Galileo
program keretében létrehozott rendszer műholdak kons
tellációját és földi állomások globális hálózatát foglalja
magában.
A Galileo program végrehajtásának értékelése céljából
végzett integrált kockázatkezelés megkívánja, hogy a
program irányítója megfelelő időben meghozza a kulcs
fontosságú döntéseket, amelyek jelentősen befolyásolják a
költségeket, az ütemtervet, a teljesítményt és/vagy a
kockázatokat, és átlátható módon járjon el a még
meghozandó kulcsfontosságú döntések és ezen döntések
végrehajtásának tekintetében. E döntések közé tartoznak
a földi infrastruktúrának a program fejlesztési és validá
lási szakasza, valamint kiépítési szakasza keretében
történő megvalósításával összefüggő döntések.

(3)

A Galileo program keretében létrehozott rendszer földi
állomásainak világméretű hálózata egyrészt hat
központból és egy állomásból, másrészt négy úgy neve
zett „távoli” állomássorozatból áll.

(4)

A hat földi központ és az állomás a következő: két
egymás között redundáns központ, amelyek a rendszer
általános működését irányítják (a továbbiakban: irányító
központok vagy GCC-k); a 683/2008/EK rendelet
16. cikkében említett Galileo biztonsági központ, amely
a rendszer és a szolgáltatások biztonságát felügyeli, és a
szolgáltatás folytonossága érdekében ketté van osztva (a
továbbiakban: Galileo biztonsági központ vagy GSMC); a
szolgáltató központ (a továbbiakban: GNSS szolgáltató

(1) HL L 196., 2008.7.24., 1. o.

(5)

E központok és állomások helyének megválasztásakor
figyelembe kell venni a kijelölt feladatokhoz megfelelő
létesítmények és berendezések esetleges meglétét, az
egyes központokra és állomásokra vonatkozó biztonsági
követelmények betartását, az üzemelés technikai és költ
ségvetési korlátait, valamint az egyes tagállamok nemzet
biztonsági követelményeit.

(6)

A négy úgynevezett távoli állomás a következő: a távve
zérlő és telemetriai állomások (a továbbiakban: TTC állo
mások), amelyek a föld-űr irányú (uplink) kapcsolatok és
az űr-föld irányú (downlink) kapcsolatok segítségével
összekötő szerepet játszanak a műholdak és a két
irányító központ között; a Galileo mérőállomások (a
továbbiakban: GSS állomások), amelyek a szolgáltatás
lehetővé tétele érdekében egyrészt pszeudotávolságmérést végeznek, másrészt fogják a műholdak által sugár
zott jeleket, hogy felügyeljék azok minőségét; a műhold
feltöltő állomások (a továbbiakban: ULS állomások),
amelyek a szolgáltatások nyújtásához szükséges adatokat
közvetítik a műholdaknak; a keresési és mentési szolgál
tatás nyújtásához szükséges adatok gyűjtését biztosító
állomások (a továbbiakban: SaR állomások);

(7)

A távoli állomások számának és helyének megválasztá
sakor figyelembe kell venni a bolygónk egészén való
optimális eloszlással összefüggő földrajzi és műszaki
korlátokat, a kijelölt feladatokhoz megfelelő létesítmé
nyek és berendezések esetleges meglétét, az egyes állo
másokra vonatkozó biztonsági követelmények betartását,
valamint az egyes tagállamok nemzetbiztonsági követel
ményeit. Mivel a távoli állomások számának és helyének
megválasztása a programok előrehaladásától, a progra
mokhoz fűződő igényektől, valamint a logisztikai és poli
tikai követelmények alakulásától függően módosulhat, a

2012.2.24.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

még megvalósításra váró távoli állomások számát és
helyét csak tájékoztató jelleggel lehet megadni.
(8)

(9)

Következésképpen meg kell határozni a Galileo program
keretében létrejövő rendszer földi állomásainak világmé
retű hálózata elemei végrehajtásának értékelése szem
pontjából meghatározó döntési szakaszokat.
Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a 683/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekez
dése alapján létrehozott bizottság véleményével,
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tési szakaszokban megvalósítandó földi központok és állomások
tekintetében történő értékelése szempontjából kulcsfontosságú
döntési szakaszok e határozat mellékletében találhatók.

2. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihir
detését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 23-án.
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A Galileo program végrehajtásának a 683/2008/EK rendelet
3. cikke b) és c) pontjában említett programfejlesztési és -kiépí

a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

A Galileo program végrehajtásának a 683/2008/EK rendelet 3. cikke b) és c) pontjában említett programfejlesztési és -kiépítési szakaszokban megvalósítandó földi központok és állomások tekintetében történő
értékelése szempontjából kulcsfontosságú döntési szakaszok.
Időszak

Kulcsfontosságú döntési szakasz

A földi központok megvalósítása

2009–2014

Két irányító központ (GCC) megvalósítása

Intézkedések

HU

2009–2016
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MELLÉKLET

Egy irányító központ fokozatos megvalósítása folyik Oberpfaffenhoffenben (Németország). A
megvalósítás 2009-ben kezdődött és 2014-ben fejeződik be.
Egy irányító központ fokozatos megvalósítása folyik Fucinoban (Olaszország). A megvalósítás
2009-ben kezdődött és 2014-ben fejeződik be.

A Galileo biztonsági központ (GSMC) megvalósítása

A kettéosztott Galileo biztonsági központot fokozatosan ki kell építeni Franciaországban és az
Egyesült Királyságban. A megvalósításnak 2013-ben kell megkezdődnie és 2015-ben kell befeje
ződnie. Franciaországgal és az Egyesült Királysággal egyetértési megállapodásokat kell kötni a
megvalósításról, melyeket 2012-ben alá kell írni.

2011–2016

GNSS szolgáltató központ (GSC) megvalósítása

A GNSS szolgáltató központ fokozatos megvalósítása folyik Madridban (Spanyolország). A
megvalósítás 2011-ben kezdődött és 2016-ban kell befejeződnie. A megvalósításról szóló egye
tértési megállapodás aláírására Spanyolországgal 2011. március 17-én került sor.

2012–2014

SaR szolgáltatási központ megvalósítása

A SaR szolgáltatási központot fokozatosan meg kell valósítani Toulouse-ban (Franciaország). A
megvalósításnak 2012-ben kell megkezdődnie és 2014-ben kell befejeződnie. A megvalósításról
egyetértési megállapodást kell kötni Franciaországgal.

2013–2014

Galileo teljesítményközpont megvalósítása

A Galileo teljesítményközpontot fokozatosan ki kell építeni egy még meghatározásra váró
tagállam még meghatározásra váró helyiségében. A megvalósításnak 2013-ben kell megkezdődnie
és 2014-ben kell befejeződnie. A megvalósításról egyetértési megállapodást kell kötni az érintett
tagállammal.

Egy, a keringési pályán lévő műholdak tesztelését végző állomás megvalósí
tása

A keringési pályán lévő műholdak tesztelését végző állomás megvalósítása 2010-ben megtörtént
Reduben (Belgium). A megvalósítás a Bizottság és a SpaceOpal vállalat által 2010. október 25-én a
Galileo program kiépítési szakasza munkálatainak „Üzemeltetés” részére kötött szerződés szerves
részét képezi.

2010

2009–2014

A távoli földi állomások megvalósítása

2010–2014

Az TTC állomások megvalósítása
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2010-ben és 2011-ben TTC állomások megvalósítására került sor Kirunában (Svédország) és
Kourouban (Franciaország).
2012 és 2014 között TTC állomásokat kell megvalósítani Tahitin (Francia Polinézia), Réunionszigeten (Franciaország), Nouméában (Új-Kaledónia).
Az Európai Űrügynökség és a szolgáltatók szerződéseket kötöttek e TTC állomások megvalósítá
sára.
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2013–2015

Kulcsfontosságú döntési szakasz

Intézkedések

2009 és 2011 között GSS állomások megvalósítására került sor Fucinoban (Olaszország), Sval
bardban (Norvégia), Reduben (Belgium), Réunion-szigeten (Franciaország), Kourouban (Francia
ország), Nouméában (Új-Kaledónia), Trollban (Norvégia), Papeeteben (Francia Polinézia).
2012 és 2014 között GSS állomásokat kell megvalósítani Kirunában (Svédország), a Jan Mayenszigeten (Norvégia), az Azori-szigeteken (Portugália), a Kanári-szigeteken (Spanyolország), Made
irán (Portugália), a Kerguelen-szigeteken, Adélie-földön, Saint-Pierre és Miquelonon, a Wallis-szige
ten, az Ascension-szigeten, Diego Garcián, a Falkland-szigeteken.
Az Európai Űrügynökség és a szolgáltatók szerződéseket kötöttek e GSS állomások megvalósítá
sára.

2009–2011

Az ULS állomások megvalósítása

2009 és 2011 között ULS állomások megvalósítására került sor Tahitin (Francia Polinézia),
Kourouban (Franciaország), Réunion-szigeten (Franciaország), Új-Kaledónián és Svalbardban (Nor
végia).
Az Európai Űrügynökség és a szolgáltatók szerződéseket kötöttek e ULS állomások megvalósítá
sára.

2012–2013

A SaR állomások megvalósítása

2012 és 2013 között SaR állomásokat kell megvalósítani Svalbardban (Norvégia), Toulouse-ban
(Franciaország), Makarioson (Ciprus), Maspalomasban (Spanyolország).
A svalbardi és a maspalomasi állomások esetében az Európai Űrügynökség és a szolgáltatók
szerződéseket fognak kötni e SaR állomások megvalósítására, a makariosi állomás esetében a
Bizottságnak egyetértési megállapodást kell kötnie Ciprussal, a Toulouse-i állomás esetében
pedig a Bizottságnak egy szolgáltatóval kell szerződést kötnie.
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Az GSS állomások megvalósítása
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