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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията е предоставила на Европейския парламент и на Съвета предложение за 
решение, което има за цел да определи правилата за достъпа до публично регулирана 
услуга (наричана по-нататък „PRS“), една услуга по програмата „Галилео“, която е 
достъпна за оправомощени от правителствата потребители и съдържа чувствителни 
приложения, изискващи висока степен на непрекъснатост на услугата.

Настоящото проектостановище се съсредоточава основно върху въпроси, свързани със 
сигурността, като в същото време подчертава необходимостта от по-активно участие на 
Европейската комисия в наблюдението на прилагането на минималните общи 
стандарти, установени от дадения регламент. То предлага разширена система от 
санкции, която да осигури централизиран контрол на неговото изпълнение. Комисията, 
като управител на програмите на ЕС за Глобалната навигационна спътникова система, 
трябва да разполага с правомощието да определя санкции в случай на неспазване на 
минималните стандарти. Държавите-членки, от своя страна, определят санкциите, 
приложими при нарушения на националните разпоредби, които са приети в 
съответствие с настоящото решение. При въвеждането чрез закон на тези разпоредби 
държавите-членки трябва да осигурят висока степен на защита на класифицираната 
информация. 

Предвид чувствителния характер на PRS и постоянната необходимост от защита на 
класифицираната информация Комисията гарантира, че компетентните органи за PRS 
постоянно се придържат към минималните общи стандарти. Поради тази причина е 
важно редовното извършване на одит, контролни проверки и инспекции. 

Проектостановището подчертава значението на PRS като полезен инструмент в 
контекста на операциите в рамките на ОПСО и призовава за изграждането на 
капацитети с цел превантивна защита на критичната инфраструктура и осигуряване на 
гладкото функциониране на системата, особено в случай на международна криза. 

Докладчикът по становище се присъединява към Комисията относно предложението 
държави, които не са членки, и международни организации също да могат да получават 
достъп до PRS, в резултат на сключени с ЕС международни споразумения, съгласно 
процедурата, предвидена в член 218 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз. Докладчикът по становище подчертава, че тази процедура предполага съгласието 
на Европейския парламент и че настоящото споразумение ще определи последствията в 
случай на нарушаване на неговите разпоредби. Всички санкции следва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи, за да се гарантира сигурността на системата и 
висока степен на непрекъснатост на услугата.

Следва да се гарантира ефективен контрол върху износа на технологии с двойна 
употреба и изделия, изброени в европейските и международните режими за контрол на 
износа.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В приложението към Регламент (ЕО) 
№ 683/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 9 юли 2008 г. за 
продължаване на изпълнението на 
европейските програми за спътникова 
навигация (EGNOS и „Галилео“)7 се 
предвижда, че специфичните цели на 
програмата „Галилео“ трябва да 
позволят сигналите, излъчвани от 
системата, да могат да бъдат използвани 
по-конкретно за предоставяне на 
публично регулирана услуга (наричана 
по-нататък „PRS“), запазена за 
оправомощени от правителствата 
потребители, за приложения с 
чувствително съдържание, които 
изискват висока степен на 
непрекъснатост на услугата. 

(1) В приложението към Регламент (ЕО) 
№ 683/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 9 юли 2008 г. за 
продължаване на изпълнението на 
европейските програми за спътникова 
навигация (EGNOS и „Галилео“)7 се 
предвижда, че специфичните цели на 
програмата „Галилео“ трябва да 
позволят сигналите, излъчвани от 
системата, да могат да бъдат използвани 
по-конкретно за предоставяне на 
публично регулирана услуга (наричана 
по-нататък „PRS“), запазена за 
оправомощени от правителствата 
потребители, за приложения с 
чувствително съдържание, които 
изискват ефективен контрол на 
достъпа и висока степен на 
непрекъснатост на услугата. 

Обосновка

Предложеното допълнение трябва да подчертае необходимостта от ефективен 
контрол на достъпа до чувствителните приложения на PRS.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) „Галилео“ е важна програма, 
която засилва независимостта и 
сигурността на Съюза. По-специално 
неговата PRS представлява полезен 
инструмент за ситуационна 
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осведоменост и задачи, свързани с 
откриване и спасяване, в рамките на 
операции по ОПСО, както и за 
защитата на критична 
инфраструктура в Съюза.

Обосновка

Настоящото изменение подчертава значението на „Галилео“ и неговата PRS за 
независимостта и сигурността на ЕС. По-конкретно то подчертава ролята на PRS
при операциите в рамките на ОПСО.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 3 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) С оглед на важното значение на 
PRS за навигацията и насочването на 
военните системи съответните 
институции на Съюза и държавите-
членки следва да действат съобразно 
с този факт, като увеличат усилията 
си по отношение на евентуалното 
преразглеждане на международната 
правна рамка, включително на 
Договора за космическото 
пространство от 1967 г., като се 
вземе предвид отбелязаният 
технически напредък от 
шестдесетте години на XX век 
насетне.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Измежду различните услуги, 
предлагани от европейските системи за 
спътникова навигация, PRS е услугата, 
която е и най-защитена, и с най-

(4) Измежду различните услуги, 
предлагани от европейските системи за 
спътникова навигация, PRS е услугата, 
която е и най-защитена, и с най-
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чувствително съдържание. Тя трябва да 
осигурява на своите ползватели 
непрекъснатост дори в условията на 
най-сериозни кризи. Последиците от 
нарушаването на правилата по 
отношение на сигурността при 
използването на услугата не са 
ограничени до съответния потребител, 
но се разпростират потенциално и върху 
другите потребители. Ето защо 
използването и управлението на PRS 
налагат обща отговорност на 
държавите-членки за сигурността на 
Европейския съюз и за тяхната 
собствена сигурност. В този контекст 
достъпът до PRS трябва да бъде строго 
ограничен до определени категории 
потребители, подлежащи на постоянен 
контрол.

чувствително съдържание. Тя трябва да 
осигурява на своите ползватели 
непрекъснатост дори в условията на 
най-сериозни кризи. Това е възможно 
единствено ако се елиминира с 
технически средства възможността 
големите играчи в областта на 
космическото пространство и 
навигацията да променят, разстроят 
или дори разрушат „Галилео“ или 
нейните компоненти. Последиците от 
нарушаването на правилата по 
отношение на сигурността при 
използването на услугата не са 
ограничени до съответния потребител, 
но се разпростират потенциално и върху 
другите потребители. Ето защо 
използването и управлението на PRS 
налагат обща отговорност на 
държавите-членки за сигурността на 
Европейския съюз и за тяхната 
собствена сигурност. В този контекст 
достъпът до PRS трябва да бъде строго 
ограничен до определени категории 
потребители, подлежащи на постоянен 
контрол.

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) По принцип Съюзът и държавите-
членки трябва да направят всичко 
необходимо, за да гарантират
безопасността и сигурността на 
системата, създадена по програмата 
„Галилео“, и на технологиите и 
оборудването за PRS, за да се избегне 
използването на излъчените за PRS 
сигнали от страна на физически или 
юридически лица, които не притежават 
разрешение за целта, и за да се 
предотврати враждебното използване на 
PRS по отношение на Съюза и 

(8) По принцип Съюзът и държавите-
членки трябва да направят всичко 
необходимо, за да гарантират 
безопасността и сигурността на 
системата, създадена по програмата 
„Галилео“, и на технологиите и 
оборудването за PRS, за да се избегне 
използването на излъчените за PRS 
сигнали от страна на физически или 
юридически лица, които не притежават 
разрешение за целта, и за да се 
предотврати враждебното използване на 
PRS по отношение на Съюза и 
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държавите-членки. държавите-членки. Следователно 
следва да бъде въведена европейска 
система за контрол.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В това отношение е важно 
държавите-членки да установят 
санкциите, приложими при неспазване 
на задълженията, произтичащи от 
настоящото решение, и да следят за 
прилагането на тези санкции. Те трябва 
да бъдат ефективни, съразмерни и 
възпиращи.

(9) В това отношение е важно 
Комисията да установи 
административните мерки, 
приложими при неспазване на 
задълженията, произтичащи от 
настоящото решение, като в същото 
време държавите-членки следва да 
определят приложимите санкции при 
нарушения на националните 
разпоредби, действащи по силата на 
настоящото решение. Държавите-
членки следва да следят за прилагането 
на тези санкции и административни 
мерки. Във всички случаи 
административните мерки и 
санкциите трябва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи. При налагане 
на административни мерки и санкции 
следва да бъде гарантирано правото 
на обжалване на обвиненото лице или 
организация.

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Също така Съветът има функция в 
управлението на PRS чрез прилагането 
на Съвместно действие 
2004/552/ОВППС на Съвета от 12 юли 
2004 г. за някои аспекти на 
експлоатацията на европейската 

(12) Също така Съветът има функция в 
управлението на PRS чрез прилагането 
на Съвместно действие 
2004/552/ОВППС на Съвета от 12 юли 
2004 г. за някои аспекти на 
експлоатацията на европейската 



PE456.623v04-00 8/23 AD\861453BG.doc

BG

спътникова радионавигационна система, 
свързани със сигурността на 
Европейския съюз, от една страна, и 
чрез одобрението на международните 
споразумения, с които се дава 
разрешение на трета държава или 
международна организация да използва 
PRS, от друга страна.

спътникова радионавигационна система, 
свързани със сигурността на 
Европейския съюз, от една страна, и 
чрез одобрението на международните 
споразумения, с които се дава 
разрешение на трета държава или 
международна организация да използва 
PRS, от друга страна. Управлението на 
сигурността трябва да бъде ясно в 
случай на непосредствено нападение 
от враждебна държава или 
действащо лице, различно от 
държава, срещу Съюза, държавите-
членки или страни партньори, 
използващи PRS или други услуги на 
„Галилео“. Поради това Съветът 
следва да актуализира по 
целесъобразен начин Съвместно 
действие 2004/552/ОВППС, като 
следва промените, внесени с Договора 
от Лисабон, особено ролята на 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност/заместник-
председател на Комисията, що се 
отнася до разстройването или 
значителното изменяне на услугата в 
случай на непосредствена заплаха.

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Всеки ползвател на PRS следва 
да предприеме всички необходими 
мерки за осигуряване на 
безпроблемното функциониране на 
системата, като се гарантират 
непрекъснатостта и устойчивостта 
на сигналите. С цел да се 
предотвратят атаки от типа 
„спуфинг” срещу шифрования сигнал 
на PRS и за да се гарантира 
сигурността на критичната 
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инфраструктура, следва да се създаде 
капацитет на равнище държави-
членки, както и в рамките на ОПСО.

Обосновка

Настоящото изменение насърчава създаването на капацитет за борба със заплахите 
за гладкото функциониране на PRS, особено в случай на международна криза. Член 2 
от Съвместно действие 2004/552/ОВППС на Съвета визира по-скоро действие в 
случай на възникване на подобна неприятна ситуация, отколкото предотвратяването 
на възникването на подобна ситуация.

Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По отношение на производството и 
сигурността на приемниците,
задължителните изисквания към 
сигурността налагат тази функция да се 
повери само на държава-членка, които
използва PRS, или на предприятия, 
установени на територията на някоя 
държава-членка, която използва PRS. 
Освен това субектът, който произвежда 
приемници, трябва да притежава 
надлежно предварително разрешение от 
страна на Европейската агенция за 
ГНСС, създадена с Регламент (ЕО) № 
хххх/20109, и да спазва правилата, 
определени от органа по акредитацията, 
създаден в рамките на посочената 
агенция. Компетентните органи за PRS 
трябва да осъществяват постоянен 
контрол за спазването на стандартите 
относно акредитацията, установени от 
органа по акредитацията, и на 
конкретните технически изисквания, 
произтичащи от минималните общи 
стандарти.

(13) По отношение на производството и 
сигурността на приемниците, 
задължителните изисквания към 
сигурността налагат тази функция да се 
повери само на държава-членка, която е 
определила компетентен орган за 
PRS, или на предприятия, установени на 
територията на някоя държава-членка, 
която е определила компетентен 
орган за PRS. Освен това субектът, 
който произвежда приемници, трябва да 
притежава надлежно предварително 
разрешение от страна на Европейската 
агенция за ГНСС, създадена с Регламент 
(ЕО) № хххх/20109, и да спазва 
правилата, определени от органа по 
акредитацията, създаден в рамките на 
посочената агенция. Компетентните 
органи за PRS трябва да осъществяват 
постоянен контрол за спазването на 
стандартите относно акредитацията, 
установени от органа по акредитацията, 
и на конкретните технически 
изисквания, произтичащи от 
минималните общи стандарти.



PE456.623v04-00 10/23 AD\861453BG.doc

BG

Изменение 10

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) По отношение на контрола върху 
износа е важно да се ограничи 
износът извън Европейския съюз на 
оборудване и технологии във връзка с 
използването на PRS само до третите 
държави, които притежават надлежно 
разрешение за достъп до PRS в 
съответствие със сключено със Съюза 
международно споразумение.

(14) В общи линии, когато се изнасят 
от Европейския съюз, технологиите с 
двойна употреба трябва да се 
подлагат на ефективен контрол.
Когато разглеждат искания за 
контрол над износа на свързани с 
ГНСС артикули, тяхно производство,
държавите-членки трябва да спазват 
разпоредбите на режимите за 
контрол върху износа на европейско и 
международно равнище, като 
например Васенаарската 
договореност за контрол на износа на 
конвенционално оръжие и изделия и 
технологии с двойна употреба. По 
отношение на оборудване и технологии 
във връзка с използването на PRS, в 
частност, износът трябва да се 
ограничи само до третите държави, 
които притежават надлежно разрешение 
за достъп до PRS в съответствие със 
сключено със Съюза международно 
споразумение. 

Обосновка

Това изменение цели да изясни факта, че PRS се отнася до технологиите с двойна 
употреба. Следователно държавите-членки и техните промишлени сектори трябва 
да изпълняват задълженията, определени в режимите за контрол върху износа на 
европейско и международно равнище.

Изменение 11

Предложение за решение
Съображение 15 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) В рамките на предложение от
Комисията за уреждане на 
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ценообразуването на услугите, 
свързани с ГНСС, Комисията следва 
да предложи, с помощта на 
държавите-членки, подходящ модел 
за финансирането на PRS. Комисията 
следва да докладва за тази финансова 
рамка пред Европейския парламент и 
Съвета. Този доклад следва да изложи 
подробно точните разходи за 
покриването на PRS.

Изменение 12

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът, Комисията и държавите-
членки имат неограничен и непрекъснат 
достъп до PRS във всички части на 
света.

2. Съветът, Комисията и всички 
държави-членки имат право на
неограничен и непрекъснат достъп до 
PRS във всички части на света.

Обосновка

Това изменение цели да подчертае, че всички държави-членки имат право на достъп 
до PRS, при условие че те желаят да се възползват от тази услуга и отговарят на 
минималните стандарти по отношение на сигурността (конкретно посочени в други
членове).

Изменение 13

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки, които се 
възползват от PRS в секторите, 
свързани със сигурността, извършват 
това в съответствие с принципите и 
приоритетите на Съюза, определени 
в глава 1 на дял V от Договора за 
Европейския съюз и посочени в 
Европейската стратегия за 
сигурност.
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Обосновка

Това изменение цели да изясни факта, че употребата на PRS в секторите, свързани с 
отбраната, трябва да съответства на принципите, от които се ръководи ЕС, като 
се действа съгласно обявените му приоритети. 

Изменение 14

Предложение за решение
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Потребителите на PRS са 
физическите или юридическите лица, 
които притежават надлежно разрешение 
от ползвателите на PRS с оглед на 
държането или използването на 
приемник за PRS.

4. Потребителите на PRS са 
физическите или юридическите лица, в 
това число и държавните органи, 
които притежават надлежно разрешение 
от ползвателите на PRS с оглед на 
държането или използването на 
приемник за PRS.

Обосновка

Това изменение цели да изясни факта, че потребителите на PRS са държавни органи.

Изменение 15

Предложение за решение
Член 2 – параграф 7

 Текст, предложен от Комисията Изменение

7. съществува споразумение между 
Съюза, от една страна, и съответната 
трета държава или международна 
организация, от друга страна, сключено 
съгласно процедурата, предвидена в 
член 218 от Договора за 
функционирането на Съюза, и в което са
определени условията и редът за 
използването на PRS от съответната 
трета държава или международна 
организация.

7. съществува споразумение между 
Съюза, от една страна, и съответната 
трета държава или международна 
организация, от друга страна, сключено 
съгласно процедурата, предвидена в 
член 218 от Договора за 
функционирането на Съюза, и в което са 
определени условията и редът за 
използването на PRS от съответната 
трета държава или международна 
организация, с одобрението на 
Европейския парламент.
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Обосновка

Това изменение коригира номера на члена от Договора в текста на предложението на 
английски език, като се припомня, че член 218 предполага получаване на одобрението 
на Европейския парламент (член 218, параграф 6, буква a) от Договора за 
функционирането на ЕС). 

Изменение 16

Предложение за решение
Член 2 – параграф 7 – тире 1  а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- предвид двойствената природа на 
употребата на стоките и 
технологиите, свързани с PRS, 
държавите-членки, третите 
държави, както и международните 
организации спазват всички осем 
критерия на Кодекса на ЕС за 
поведение при износ на оръжие, 
включен в Общата позиция 
2008/944/ОВППС на Съвета от 8 
декември 2008 г.;

Изменение 17

Предложение за решение
Член 2 – параграф 7 – тире 2  а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- третата държава или 
международната организация 
зачитат демокрацията, правовата 
държава, универсалността и 
неделимостта на правата на човека и 
на основните свободи, защитата на 
религиозната вяра, зачитането на 
човешкото достойнство, принципите 
на равенство и солидарност и 
зачитането на принципите на 
Устава на Организацията на 
обединените нации и на 
международното право.
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Обосновка

Необходимо е третите държави или международните организации да получават 
достъп до PRS единствено когато зачитат основните принципи, основаващи се на 
разпоредбите в глава І от дял V на Договора за Европейския съюз, тъй като не бива да 
се допуска злоупотреба с PRS от страна на трети държави с репресивни, 
тоталитарни или авторитарни режими.

Изменение 18

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез делегирани актове в 
съответствие с членове 12, 13 и 14 
Комисията определя правилата за 
защитата на класифицираната 
информация относно PRS и, по-
конкретно, правилата по отношение на 
необходимостта за дадено физическо 
или юридическо лице да има достъп до 
класифицирана информация с оглед на 
изпълнението на функция или 
възложена задача. Всяка държава-
членка уведомява Комисията за 
конкретните разпоредби, които приема 
за прилагане на настоящия параграф.

2. Чрез делегирани актове в 
съответствие с членове 12, 13 и 14 
Комисията определя правилата за 
защитата на класифицираната 
информация относно PRS и, по-
конкретно, правилата по отношение на 
необходимостта за дадено физическо 
или юридическо лице да има достъп до 
класифицирана информация с оглед на 
изпълнението на функция или 
възложена задача. Всяка държава-
членка уведомява Комисията за 
конкретните разпоредби, които приема 
за прилагане на настоящия параграф, 
като подсигурява степен на защита, 
която е поне равностойна на 
степента, гарантирана от правилата 
на Комисията относно сигурността, 
посочени в приложението към 
Решение 2001/844/EО, ЕОВС, 
Евратом, на Комисията, както и от 
разпоредбите относно сигурността 
на Съвета, посочени в приложението 
към Решение 2001/264/EО на Съвета.

Обосновка

Това изменение цели да гарантира високо ниво на защита на класифицираната 
информация на равнище държави-членки.

Изменение 19
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Предложение за решение
Член 4 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако данни относно PRS са били 
оповестени на трети лица, които не 
притежават разрешение за целта, 
Комисията започва проучване, 
информира Съвета и Парламента за
резултатите от разследването си и 
приема мерки, чрез които да се
отстранят последствията от това 
неправомерно оповестяване.

3. Ако данни относно PRS са били 
оповестени на трети лица, които не 
притежават разрешение за целта, 
Комисията предприема необходимите 
мерки, за да гарантира 
прекратяването на нарушението, и:

a) информира автора на 
информацията;
б) извършва оценка на потенциалните 
вреди, причинени на интересите на 
Съюза или на държавите-членки;
в) предприема необходимите мерки за
предотвратяване на повторно 
нарушение; и
г) уведомява съответните органи за 
предприетите действия; както и
д) информира Европейския парламент 
и Съвета за резултатите от тези 
действия.

Изменение 20

Предложение за решение
Член 5 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Санкции Санкции и административни мерки

Изменение 21

Предложение за решение
Член 5 — параграф -1 (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя какви 
административни мерки са 
приложими при нарушаване на 
разпоредбите на настоящото 
решение от страна на ползвателите 
на PRS.

Изменение 22

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят 
санкциите, приложими при нарушения 
на националните разпоредби, които са 
приети в съответствие с настоящото 
решение. Те трябва да бъдат 
ефективни, съразмерни и възпиращи.

Държавите-членки определят санкциите 
и административните мерки, 
приложими при нарушения на 
националните разпоредби, които са 
приети в съответствие с настоящото
решение.

Обосновка

Държавите-членки следва да имат правото да въвеждат предварително не само 
санкции въз основа на наказателното право, но също така и административни мерки.

Изменение 23

Предложение за решение
Член 5 –  параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до трети държави или 
международни организации, 
съответни мерки в случай на 
нарушение ще бъдат предвидени в 
споразумението, упоменато в член 2, 
параграф 7.

Изменение 24
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Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Санкциите и административните 
мерки са ефективни, съразмерни и 
възпиращи. Застрашаването на 
сигурността на системата може да 
доведе до оттегляне на разрешението 
за достъп. При налагане на санкции 
или административни мерки се 
гарантира правото на обжалване на 
обвиненото лице или организация.

Изменение 25

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В качеството на субект, който 
експлоатира центъра за сигурност, 
посочен в член 16, буква а), подточка ii) 
от Регламент (ЕО) № 683/2008 (наричан 
по-нататък „центърът за сигурност“), 
Европейската агенция за ГНСС може да 
бъде определена от страна на ползвател 
на PRS за компетентен орган за PRS.

4. В качеството на субект, който 
експлоатира центъра за сигурност, 
посочен в член 16, буква а), подточка ii) 
от Регламент (ЕО) № 683/2008 (наричан 
по-нататък „центърът за сигурност“), 
Европейската агенция за ГНСС може да 
бъде определена от страна на ползвател 
на PRS за компетентен орган за PRS.
Европейската агенция за ГНСС 
функционира в качеството на 
компетентен орган за PRS за Съвета, 
Комисията и агенциите на 
Европейския съюз.

Изменение 26

Предложение за решение
Член 6 – параграф 7

 Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Със съдействието на държавите-
членки и Европейската агенция за ГНСС 
Комисията осигурява спазването на 

7. Със съдействието на държавите-
членки и Европейската агенция за ГНСС 
Комисията осигурява спазването на 
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минималните общи стандарти от страна 
на компетентните органи за PRS, а 
именно като извършва проверки или 
инспекции.

минималните общи стандарти от страна 
на компетентните органи за PRS, а 
именно като извършва редовно
проверки или инспекции.

Обосновка

Това изменение подчертава необходимостта от редовното извършване на контрола 
(проверките/инспекциите).

Изменение 27

Предложение за решение
Член 6 – параграф 7 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Компетентните органи за PRS 
редовно докладват на Комисията и на 
Европейската агенция за ГНСС 
относно спазването на минималните 
общи стандарти.

Изменение 28

Предложение за решение
Член 6 – параграф 7 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Комисията, с помощта на 
Европейската агенция за ГНСС, на 
всеки три години докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно спазването на минималните 
общи стандарти от страна на 
компетентните органи за PRS, както 
и относно всеки случай на сериозно 
нарушение на тези стандарти. 

Изменение 29

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка, която 
използва PRS, може сама да произвежда 
или да възложи на предприятия, 
установени на територията на държава-
членка, която използва PRS, 
производството на приемниците за PRS 
и на свързаните модули за сигурност. 
Съветът или Комисията могат да 
възложат на държава-членка, която 
използва PRS, или на предприятия, 
установени на територията на държава-
членка, която използва PRS, 
производството на приемниците за PRS 
и на свързаните модули за сигурност.

1. Всяка държава-членка, която е 
определила компетентен орган за 
PRS, може сама да произвежда или да 
възложи на предприятия, установени на 
територията на държава-членка, която е 
определила компетентен орган за
PRS, производството на приемниците за 
PRS и на свързаните модули за 
сигурност. Съветът или Комисията 
могат да възложат на държава-членка, 
която е определила компетентен 
орган за PRS, или на предприятия, 
установени на територията на държава-
членка, която е определила 
компетентен орган за PRS, 
производството на приемниците за PRS 
и на свързаните модули за сигурност.

Изменение 30

Предложение за решение
Член 8 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Във всеки един момент органът по 
акредитацията на сигурността на 
европейските системи за спътникова 
навигация може да отнеме от субект по 
първи параграф разрешението, което му 
е предоставил за производството на 
приемниците за PRS и на свързаните 
модули за сигурност, ако се установи, че 
предвидените в параграф 3 мерки не са 
били спазени.

5. Във всеки един момент органът по 
акредитацията на сигурността на 
европейските системи за спътникова 
навигация може да отнеме от субект по 
първи параграф разрешението, което му 
е предоставил за производството на 
приемниците за PRS и на свързаните 
модули за сигурност, ако се установи, че 
предвидените в параграф 3 мерки не са 
били спазени. Решението за отнемане 
на разрешението подлежи на 
обжалване. В случай на излагане на 
опасност на сигурността на 
системата, въз основа на минали, 
настоящи или евентуални действия 
на органите, посочени в параграф 1, 
процедурата на обжалване не води до 
прекратяване.
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Обосновка

Поради стандартните принципи на европейското законодателство от съществено 
значение е всяко обвинено физическо или юридическо лице да има право на обжалване 
на решението за отнемане на разрешение; подобна процедура по обжалване обаче не 
бива да има суспензивно действие, когато става дума за съображения за сигурност.

Изменение 31

Предложение за решение
Член 8 – параграф 5 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Системите и модулите трябва да 
бъдат гъвкави, за да могат да 
отговарят на непрестанно 
нарастващите с времето нужди.

Изменение 32

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Самият факт, че на територията на трета 
държава е инсталирана референтна 
станция, която съдържа оборудване за 
PRS и принадлежи към системата, 
създадена по програмата „Галилео“, не е 
основание за считането на тази държава 
за ползвател на PRS. Заедно със 
съответната трета държава Комисията 
определя реда и условията за 
приемането и функционирането на 
референтната станция с оборудване за 
PRS.

Самият факт, че на територията на трета 
държава е инсталирана референтна 
станция, която съдържа оборудване за 
PRS и принадлежи към системата, 
създадена по програмата „Галилео“, не е 
основание за считането на тази държава 
за ползвател на PRS. Заедно със 
съответната трета държава Комисията 
определя реда и условията за 
приемането и функционирането на 
референтната станция с оборудване за 
PRS. Тези подробни правила включват 
възможността за достъп до 
референтната станция с цел 
упражняването на контрол от 
страна на съответните европейски 
органи.
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Обосновка

Европейските органи за контрол следва да разполагат с гарантиран достъп до 
референтната станция в трети държави с цел упражняването на контрол.

Изменение 33

Предложение за решение
Член 11 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11б
Консултации с Агенцията за ГНСС
Комисията определя условията, при 
които Европейската агенция за ГНСС 
е в състояние във възможно най-
кратки срокове да бъде включена в 
процесите на вземане на решения 
относно PRS. При необходимост 
Комисията се консултира с 
Европейската агенция за ГНСС 
относно всички свързани с PRS 
въпроси. 

Изменение 34

Предложение за решение
Член 14 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или Съвета този срок се удължава с 
един месец.

1. В срок от два месеца от датата на 
уведомяването Европейският парламент 
и Съветът могат да формулират 
възражения срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския парламент 
или Съвета този срок се удължава с два 
месеца.

Обосновка

Настоящото изменение коригира удължаването на срока, в който Европейският 
парламент и Съветът могат да представят възражения срещу делегиран акт, 
прието на второ четене на външните финансови инструменти.
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Изменение 35

Предложение за решение
Приложение – точка 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При инцидент по непредпазливост,
засягащ сигурността на PRS, като от 
най-голямо значение е кражбата или 
загубата на приемник, всеки 
компетентен орган за PRS прави 
необходимото, за да установи и 
отстрани последиците от този
инцидент и да го докладва пред 
центъра за сигурност.

6. При събитие, засягащо сигурността 
на PRS, като от най-голямо значение е 
кражбата или загубата на приемник, 
всеки компетентен орган за PRS прави 
необходимото, за да установи и 
отстрани последиците от това събитие
и да го докладва пред центъра за 
сигурност.

Обосновка

Настоящето изменение се отнася предимно за чешкия превод.

[Забележка на преводача на английски език: „В чешкия текст на предложението на 
Комисията при първата употреба на термина „инцидент“ в точка 6 той е последван 
от  думите „по непредпазливост“.] В светлината на обстоятелството, че 
кражбата, която представлява преднамерено престъпно деяние, е упомената в
списъка с инциденти, терминът „инцидент“ [или на чешки „инцидент по 
непредпазливост“] представлява неподходящ израз. Предвид също така другите 
езикови версии би било по-подходящо да се използва терминът „събитие“, който е в 
съзвучие с останалата част от законодателния текст и обхваща както 
преднамерени, така и непреднамерени действия.
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