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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за продължаване на изпълнението на европейските програми за 
спътникова радионавигация (EGNOS и „Галилео“)
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид измененото предложение на Комисията към Европейския 
парламент и към Съвета (COM(2007)0535),

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2004)0477),

– като взе предвид своята позиция на първо четене от 6 септември 2005 г.1

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 156 от Договора за ЕО, съгласно 
които предложението е внесено от Комисията (C6-0345/2007),

– като взе предвид своята резолюция от 20 юни 2007 г. относно финансирането на 
европейската програма за спътникова радионавигация („Галилео”) във връзка с 
междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за многогодишната 
финансова рамка 2007-2013 г.2

– като взе предвид членове 51 и 55, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол и 
комисията по транспорт и туризъм (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

                                               
1  OВ С 193 Е, 17.08.06, стр. 61.
2  Приети текстове, P6_TA(2007)0272.
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Изменение 1
Съображение 19

(19) Европейската космическа агенция, 
която разполага с практически знания и 
опит в технически план, ще бъде 
приканена да сключи многогодишно 
споразумение с Европейската общност, 
обхващащо техническите аспекти от 
изпълнението на програмите. За да 
позволи на Комисията, представляваща 
Европейската общност, да упражнява 
напълно правото си на контрол, 
споразумението трябва да включва 
общите условия за управление на 
средствата, поверени на Европейската 
космическа агенция, и да предвиди 
сделките, договорени в приложение на 
конвенцията, да следват правилата 
на Общността в областта на 
обществените поръчки. В този 
смисъл следва надлежно да се 
отчетат постиженията на 
европейското право и вече одобрените 
инвестиции както и, ако е 
необходимо, действащите договори.

19) Европейската космическа агенция, 
която разполага с практически знания и 
опит в технически план, следва да 
сключи многогодишно споразумение с 
Европейската общност, обхващащо 
техническите аспекти от изпълнението 
на програмите. За да позволи на 
Комисията, представляваща 
Европейската общност, да упражнява 
напълно правото си на контрол, 
споразумението следва да включва 
общите условия за управление на 
средствата, поверени на Европейската 
космическа агенция. 

Обосновка

This amendment should be seen in the context set by the relevant amendments tabled to 
Article 13, in particular the role of ESA and the conditions attached to the management of EC 
funds by ESA. See also Recital (19a)

Изменение 2
Съображение 19 а (ново)

19а) Тъй като програмите ще се 
финансират от Европейската 
общност, възлагането на обществени 
поръчки в рамките на програмите ще 
следва правилата на Общността в 
областта на обществените поръчки 
и ще има за цел на първо място 
контрол на разходите и ограничаване 
на рисковете, както и подобряване на 
ефективността и намаляване на 
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зависимостите. Желателно е да се 
въведе елемент на конкуренция в 
програмата и поради това всяка 
обществена поръчка следва, по 
възможност, да се възлага въз основа 
на принципа за наличие на двоен 
източник и на периодично 
провеждане на състезателна 
процедура, освен в случай, че това 
води до увеличаване на разходите и 
предизвиква забавяне в резултат на 
необходимостта от адаптиране на 
методите на планиране и изпълнение 
на допълнителните доставчици. От 
друга страна, следва да се сведат до 
минимум затрудненията по веригата 
за доставки, както и наличието на 
един единствен източник. При 
следващия етап на състезателната 
процедура следва да се отчитат 
взетите решения, направените 
инвестиции и постигнатите 
резултати при фазите на дефиниране 
и развитие на програмата Галилео.

Обосновка

The multi-annual agreement between the EC and ESA on procurement should include a 
number of obligations for ESA, stemming from the public nature of the programmes and from 
the rules of public procurement. This amendment in conjunction with the amendments to 
Article 13 underline the objectives of such a framework, like efficiency, decreasing 
dependency, mitigation of risks and the criteria seeking to enhance competition, avoiding 
bottlenecks in the supply chain, delays, duplication of tasks, etc.

Изменение 3
Член 20 а (нов)

20а) Сключено е споразумение между 
Европейския парламент и Комисията 
за реда за прилагане на Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 
г. относно установяване на условията 
и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията.1



PR\693920BG.doc 7/17 PE396.800v01-00

BG

----
1 OВ L 184, 17.7. 1999 г., стр. 23. Решение, 
изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 
22.7.2006 г., стр. 11).

Обосновка

The European Parliament is to be informed by the Commission  of proceedings of committees,  
ensuring that the transmission system is transparent, the information forwarded timely and 
the various stages of the procedure are identified. To that end, the EP and the Commission 
have concluded a bilateral agreement laying down the procedure.

Изменение 4
Член 21 а (нов)

21а) Европейската комисия следва да 
се счита за собственик на всички 
материални или нематериални 
активи, създадени или разработени в 
рамките на програмите EGNOS и 
„Галилео”. Поради това, ако е 
необходимо, Комисията представя на 
Европейския парламент и Съвета 
предложение за изменение на 
съществуващото законодателство на 
Общността.

Обосновка

There is a missing commitment to amend existing legislation when the proposal in question is 
adopted. See also the amendment inserting Article 6a (new).

Изменение 5
Член 1, параграф 3 а (нов)

Специфичните цели на програмите са 
посочени в приложението.

Обосновка

The objectives of the European GNSS systems and programmes, general and specific, are 
essential elements of this basic instrument. Hence, the specific objectives of it should be part 
and parcel of an Article.
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Изменение 6
Член 4, параграф 4

4. Споразуменията или съглашенията 
сключени от Европейската общност 
предвиждат условията и реда за 
евентуално участие на трети страни 
в допълнителното финансиране на 
програмата.

4. Трети страни могат да вземат 
участие в допълнително финансиране 
на програмата. Споразуменията или 
съглашенията, сключени от 
Европейската общност с тези трети 
страни, съгласно член 300, параграф 3 
на Договора за ЕС, предвиждат 
условията и реда за участието на тези 
страни.

Обосновка

The amendment seeks to clarify the procedure and the role of each EC Institution.

Изменение 7
Член 6 а (нов)

Член 6а
Режим на собственост върху 

активите 
2а. Европейската комисия следва да се 
счита за собственик на всички 
материални или нематериални 
активи, създадени или разработени в 
рамките на програмите.

Обосновка

The EGNOS progamme should be fully incorporated and to be identified as one the two 
pillars of the European satellite radionavigation infrastructure, it is therefore necessary for 
the European Community to own both systems.

Изменение 8
Член 8, параграф 1 а (нов)

1а. Сумата, определена в параграф 1, 
зависи от ефективните процедури за 
възлагане на обществени поръчки и 
преговори за сключване на договори, 
които водят до икономически най-
изгодната оферта, и от 
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придържането към предложения 
график за изпълнение на програмата, 
като Комисията следва да гарантира 
и двете условия.

Обосновка

This amendment attaches basic conditions to the amount needed for the implementation of the 
programmes as well as ties in procurement and contract negotiation to an effective 
management of public funds.

Изменение 9
Член 8, параграф 4

4. Сумата, спомената в алинея първа на 
настоящия член, не отчита 
непредвидените финансови задължения, 
които Европейската общност може 
евентуално да бъде принудена да 
понесе, по-специално свързаните с 
публичния характер на собствеността 
върху системите. При такава 
ситуация, Комисията ще отправи 
съответните предложения до 
Европейския парламент и Съвета.

4. Сумата, спомената в алинея първа на 
настоящия член, не отчита 
непредвидените финансови задължения, 
които Европейската общност може 
евентуално да бъде принудена да 
понесе, по-специално свързаните с 
публичния характер на собствеността 
върху системите. Поради това 
Комисията ще отправи през 2010 г, 
наред с междинния си преглед, 
предложение до Европейския 
парламент и Съвета с цел да позволи на 
бюджетния орган да вземе решение 
относно необходимите средства за 
финансовия програмен период, 
започващ през 2013 г., включително и 
задължения, които Европейската 
общност може да бъде принудена да 
понесе, свързани с публичния 
характер на собствеността върху 
системата.

Обосновка

This amendment seeks to oblige the Commission to be vigilant with the progress made in 
implementing the programmes, and to use the experience gained until 2010 for estimating 
with better accuracy the public budgetary commitments related to the operational phase, due 
to start in 2013.

Изменение 10
Член 9, параграф 2
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Евентуални договори, сключени с 
частния сектор, може да предвидят 
механизъм за подялба на тези 
постъпления.

Евентуални договори, сключени с 
частния сектор, може да предвидят 
механизъм за подялба на тези 
постъпления. Комисията следва да 
представи предложение на Комитета 
за европейски програми за ГНСС 
(глобална навигационна спътникова 
система), като посочва принципите, 
задълженията и сроковете за 
прилагане на подобен механизъм.
Предложението се приема в 
съответствие с процедурата, 
определена в член 14, параграф 3.

Обосновка

The text proposed by the Commission may be considered incomplete. The amendment seeks to 
specify the procedure and the elements, which should be included in a legislative proposal to 
be submitted during the deployment phase in order to be ensured a timely entry into force of 
this mechanism for the exploitation phase.

Изменение 11
Член 10, параграф 2

Европейската общност, представлявана 
от Комисията, осигурява изпълнението 
на програмите, без да се засягат 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
1321/2004. За тази цел, Комисията 
осигурява подходящите инструменти и 
притежава необходимите ресурси за 
изпълнението на тази задача. Тя може 
да се обърне към независими 
експерти, които да я подпомагат в 
контрола на управлението на 
програмите. Тя може и да прибегне до 
помощта на експерти на държавите-
членки и да извършва финансови или 
технически одити.

Европейската общност, представлявана 
от Комисията, осигурява изпълнението 
на програмите, без да се засягат 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
1321/2004. За тази цел, Комисията 
осигурява подходящите инструменти и 
притежава необходимите ресурси за 
изпълнението на тази задача, като 
избягва дублирането на структури и 
функции. Тя може и да прибегне до 
помощта на експерти на държавите-
членки и да извършва финансови или 
технически одити.

Обосновка

As the European GNSS Supervisory Authority is accorded a general rule of assistance to the 
Commission, it assists the Commission in all matters linked to the implementation; in 
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addition, the Commission can be supported by experts from the Member States.

Изменение 12
Член 10 а (нов)

Член 10а
Сигурност на програмите

Спазването на изискванията за 
сигурност на програмите се осигурява 
от Комитета за европейските 
програми за ГНСС.
Когато експлоатацията на 
системите застрашава сигурността 
на Европейския съюз или на 
държавите-членки, се прилагат 
процедурите, посочени в Съвместно 
действие 004/552/ОВППС.

Обосновка

This amendment lays down the role of the European GNNS programmes Committee in the 
governance of security matters and the procedures to be applied when the security of the EU 
or its Member States is affected.

Изменение 13
Член 11, параграф 3

3. Комисията приема многогодишната 
работна програма и нейните
евентуални ревизии по процедурата, 
предвидена в член 14, алинея 2 от 
настоящия регламент.

3. Комисията приема многогодишната 
работна програма, годишните работни 
програми и плановете за прилагане и 
одобрява асоциираното финансиране 
на програмите и техните евентуални 
ревизии по процедурата, предвидена в 
член 14, параграф 3.

Обосновка

Additional responsibility is given to the Commission, which will be carried out under the 
regulatory with scrutiny procedure.

Изменение 14
Член 11, параграф 4
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4. Изменения в приложението се 
приемат от Комисията. Тъй като 
тези мерки целят да се изменят не 
много важни елементи от 
настоящия регламент, те се приемат 
съгласно процедурата за 
регламентиране с контрол, 
предвидена в член 14, параграф 3.

заличава се

Обосновка

This amendment should be considered in conjunction with the amendment to Article 1 
relating to what is or is not essential elements in a basic legal instrument, as laid down in the 
IIA of 22 December 1998 on drafting of Community legislation.

Изменение 15
Член 13, параграф 2

Споразумението определя общите 
условия за управление на средствата, 
поверени на Европейската космическа 
агенция, по-специално дейностите по 
прилагане, свързаното с това 
финансиране, процедурите за 
управление, мерките за наблюдение и 
контрол, мерките, приложими в случай 
на неточно изпълнение на 
споразумението, режимът на 
собственост върху материалните и 
нематериални активи.

Многогодишното споразумение
определя общите условия за управление 
на средствата, поверени на 
Европейската космическа агенция, по-
специално дейностите по прилагане, 
свързаното с това финансиране, 
процедурите за управление, мерките за 
наблюдение и контрол, мерките, 
приложими в случай на неточно 
изпълнение на споразуменията, 
режимът на собственост върху 
материалните и нематериални активи.

Обосновка

A simple correction, self-explanatory.

Изменение 16
Член 13, параграф 2 б (нов)

Многогодишното споразумение 
постановява също така следното:
а) Европейската космическа агенция 
прилага разпоредбите на Общността 
във връзка с обществените поръчки.
б) Европейската космическа агенция 
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осигурява прозрачна и своевременна 
информация за приложимите 
разпоредби относно обществените 
поръчки, критериите за подбор и 
други сходни въпроси и уведомява за 
тях по недвусмислен начин.
в) Обществените поръчки съгласно 
многогодишното споразумение се 
целят постигане на открит достъп и 
лоялна конкуренция по цялата
промишлена верига и насърчаване на 
балансирано участие на частния 
сектор във всички държави-членки. 
Европейската космическа агенция 
предотвратява установяването или 
укрепването на доминиращо 
положение.
г) Европейската космическа агенция 
обединява договорите, свързани с 
инфраструктурата, в пакети от 
основни сегменти и допълнителни 
работни пакети.
д) Същевременно, възлагането на 
обществени поръчки въз основа на 
принципа за наличие на двоен 
източник се използва винаги, когато е 
възможно, с оглед намаляване на 
технологичните и промишлените 
рискове и зависимости и подобряване 
на цялостния контрол върху 
разходите и графиците по 
програмата.
е) Когато възлагането на обществени 
поръчки въз основа на принципа за 
наличие на двоен източник не е 
възможно, договорът постановява, че, 
при сключване на договор с 
подизпълнител, изпълнителят 
трябва да прилага разпоредбите на 
Общността за обществените 
поръчки и да зачита целите, 
заложени в настоящия член. Когато 
се извършва възлагане на обществени 
поръчки въз основа на принципа за 
наличие на един източник, обхватът 
и стойността на договорите с 
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подизпълнители, сключвани от 
главния изпълнител, се включват 
като част от договора.
ж) При сключване на договори по 
време на фазата на дефиниране и 
развитие на програмата Галилео 
Европейската космическа агенция 
отделя съответното внимание на 
взетите решения, направените 
инвестиции и постигнатите 
резултати, доколкото това е 
уместно.

Обосновка

It is essential that the Community's public procurement rules are used. Open access and fair 
competition needs to be ensured throughout the overall industrial supply chain in order to 
prevent the formation of monopolies. The programme needs a procurement approach that 
ensures the balanced participation of the European industry as it has already accumulated 
valuable know-how in the development phase. Stakeholders in all Member States, especially 
small and medium sized enterprises (SME), need to have opportunities to take part in the 
Galileo procurement.

Изменение 17
Член 13, параграф 3

Сделките, сключени по смисъла на това
споразумение ще следват правилата на 
Общността в областта на обществените 
поръчки, без да са в ущърб на мерките, 
които е необходимо да се вземат за 
защита на основните интереси на 
сигурността на Европейската общност и 
на публичната сигурност. Те ще 
спазват структурата и общностния 
характер на програмите.

Сделките, сключени по смисъла на 
многогодишното споразумение ще 
следват правилата на Общността в 
областта на обществените поръчки, без 
да са в ущърб на мерките, които е 
необходимо да се вземат за защита на 
основните интереси в областта на 
сигурността на Европейската общност и 
на публичната сигурност, произтичащи 
от стратегическия характер на 
програмите и от изискванията за 
сигурност и контрол на износа.
Основните ред и условия по 
договорите, сключени съгласно 
многогодишното споразумение, 
подлежат на одобрение в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 14, параграф 2.
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Обосновка

See previous justifications.

Изменение 18
Член 13, параграф 3 а (нов)

3a. Комисията наблюдава и оценява 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки на Европейската 
космическа агенция, конкуренцията и 
съответните пазари на ЕС и 
незабавно докладва на Европейския 
парламент и на Съвета.

Обосновка

See previous justifications.

Изменение 19
Член 14, параграф 3

3. При позоваване на настоящия 
параграф, се прилагат член 5а, 
параграфи от 1 до 4 и член 7 от 
Решение 1999/468/CE, като се спазват 
разпоредбите на член 8 от същото.

3. При позоваване на настоящия 
параграф, се прилагат член 5а и член 7 
от Решение 1999/468/CE, като се спазват 
разпоредбите на член 8 от същото.

Обосновка

This amendment is consistent with the amendment to Recital 20 a (new) following, the 
agreement between the European Parliament and the Commission concerning the 
implementation of the Regulatory procedure with scrutiny.

Изменение 20
Член 14, параграф 4 а (нов)

4a. Комитетът за европейските 
програми за ГНСС може да се обърне 
към независими експерти за 
извършване на финансови и 
технически одити на програмите. 
Независимите експерти могат да 
предлагат на Комитета за 
европейските програми за ГНСС 
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извършването на съответни 
действия.
С оглед наблюдението на програмите 
Европейският парламент има право 
да назначи свой независим експерт в 
Комитета за европейските програми 
за ГНСС.

Обосновка

Taking into account the shared political responsibility of the Parliament together with the 
Council on the programme with respect to the unique character of the programme it is 
necessary for the Parliament to be able the monitor its development. This requires the 
assistance of independent experts. The Parliament's first report A6-0212/2005 on Galileo also 
clearly stated the observer status of the Parliament at the GSA Board meeting as then 
foreseen.

Изменение 21
Член 14, параграф 5

5. Споразуменията или спогодбите, 
сключени от Европейската общност, 
могат да предвиждат участието на трети 
страни или на международни 
организации в работата на Комитета за 
Европейските програми ГНСС при 
условията, записани във вътрешния му 
правилник.

5. Споразуменията или спогодбите, 
сключени от Европейската общност 
съгласно член 4, параграф 4, могат да 
предвиждат участието на трети страни 
или на международни организации в 
работата на Комитета за европейските
програми за ГНСС при условията, 
записани във вътрешния му правилник.

Обосновка

See justification concerning amendment to Article 4(4).

Изменение 22
Приложение, параграф 1

Европейските системи и програми за 
ГНСС, както и общите цели и фазите 
на тези програми, са дефинирани в 
членове 1, 3 и 5 на настоящия 
регламент.

заличава се

Обосновка

It follows from the amendment to Article 1.
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