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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska satelitska navigacijska sistema, ustanovljena v okviru programov Galileo in 
EGNOS, sta vodilna projekta Evropske unije. Upravlja ju Unija, njun namen pa je zagotoviti 
strateško neodvisnost in samostojnost Unije in držav članic, zlasti na področju globalne 
navigacije in ugotavljanja položaja. 

Od samega začetka je bil glavni argument za projekt Galileo sedanja odvisnost Evrope od 
ameriškega sistema GPS. V miru in v normalnih razmerah je ta odvisnost manj sporna, v času 
kriz in v izrednih razmerah pa je bistveno, da je varnostnim in drugim službam na voljo 
zanesljiv sistem, s katerim upravljajo Evropejci in s tem prispevajo dodano vrednost h 
kriznem upravljanju Unije in njenih držav članic.

Program Galileo ima politične, operativne, industrijske in tehnološke vidike in poleg tega 
varnostni in obrambni potencial. Glavni namen in koristi sistema Galileo na področju varnosti 
so zlasti ugotavljanje položaja in navigacija, podporne storitve pri iskanju in reševanju (SAR) 
ter misije in operacije skupne varnostne in obrambne politike (SVOP). Pripravljavec mnenja 
ocenjuje, da bi moral predlog Evropske komisije bolj poglobljeno obravnavati zgoraj 
omenjene točke, in zato meni, da bi bilo treba upoštevati vidik dvojne rabe teh zmogljivosti. 

Poleg tega so bili skupni stroški programa Galileo ocenjeni na okrog 20 milijard eurov, od 
katerih je bil večji del že porabljen. Zato pripravljavec mnenja svetuje Uniji in državam 
članicam, da v celoti izkoristijo možnosti, ki jih sistem nudi. Uporaba varnostnega potenciala 
sistema bi morala biti za države članice neobvezna in te bi se morale same odločiti, ali ga 
bodo uporabljale. Nekatere države članice se morda za takšno uporabo ne bodo odločile, 
številne države pa so že nakazale, da jih ta vidik sistema zanima. Dolžnost zakonodajalca bi 
morala biti, da jim nudi smernice in da jim takšno uporabo omogoči. Ko pa gre za Unijo in 
njene programe, bi morala po mnenju pripravljavca biti uporaba vseh zmogljivosti in 
potenciala sistema Galileo obvezna. Pripravljavec mnenja podpira preglednost pri tem 
vprašanju, saj je očitno, da bodo evropski satelitski navigacijski sistem uporabljale evropske 
varnostne sile, vključno z vojsko.

Sistem Galileo bi moral biti pod nadzorom civilnih organov. Vendar se pripravljavcu mnenja 
zdi primerno, da se povečajo civilno-vojaške sinergije in izboljša usklajevanje med različnimi 
programi. Na koncu ostaja vprašanje, kako sistem upravljati na najboljši način, tako da bo v 
kriznih in izrednih razmerah zagotovljena neodvisnost. V zvezi s prihodnostjo satelitskih 
navigacijskih sistemov je pomembno opozoriti na izkušnje, pridobljene na primer v libijskem 
konfliktu. Skupna uprava in nadzor bosta prinesla znatne koristi. V zvezi s tem bi bilo treba 
proučiti možnosti, da se satelitski navigacijski sistem na strokovni ravni poveže z Evropsko 
službo za zunanje delovanje v skladu z vlogo in nalogami te službe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Namen programa Galileo je 
vzpostavitev in obratovanje prve 
infrastrukture za satelitsko navigacijo in 
ugotavljanje položaja, ki je posebej 
oblikovana za civilne namene. Sistem, ki 
izhaja iz programa Galileo, je povsem 
neodvisen od drugih obstoječih ali 
potencialnih sistemov.

(2)(2) Namen programa Galileo je 
vzpostavitev in obratovanje prve 
infrastrukture za globalno satelitsko 
navigacijo in ugotavljanje položaja, ki je 
posebej oblikovana za civilne namene in ki 
jo lahko uporablja cela vrsta evropskih 
akterjev, držav in agencij.  Sistem, ki 
izhaja iz programa Galileo, deluje 
neodvisno od drugih obstoječih ali 
potencialnih sistemov in s tem prispeva k 
strateški neodvisnosti in samostojnosti 
Unije, kot sta leta 2007 poudarila 
Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Unija priznava, da vesoljske politike 
že po definiciji ni možno izvajati 
neodvisno od drugih pomembnih akterjev 
v vesolju. Mednarodno sodelovanje je 
temeljna vsebina programa Galileo in 
Komisija bi morala v tesnem sodelovanju 
z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) in 
Evropsko službo za zunanje delovanje 
(ESZD) nadaljevati dialog s strateškimi 
partnerji ter nastajajočimi silami na 
področju vesolja.

Predlog spremembe 3
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Svet je v svojih ugotovitvah o skupni 
varnostni in obrambni politiki z dne 1. 
decembra 2011 poudaril vse večjo 
potrebo, da Evropska unija postane 
globalni partner z večjimi sposobnostmi 
ter bolj usklajenim in strateškim 
delovanjem, ponovil je, da je še vedno 
potreben celostni pristop in poudaril 
pomen skupne varnostne in obrambne 
politike (SVOP), ki se mora glede osebja, 
sredstev in obveščevalno-analitične 
podpore opreti na zadostne in ustrezne 
kapacitete. Svet je poleg tega pozdravil 
zaveze držav članic glede določenih 
konkretnih projektov, ki jih podpira 
Evropska obrambna agencija (EDA), na 
primer na področju obveščevalne 
dejavnosti, nadzora in izvidništva, 
vključno s spremljanjem razmer v vesolju 
in vojaško satelitsko komunikacijo, in 
sporočil, da z zanimanjem pričakuje 
čimprejšnjo konkretno opredelitev teh 
projektov ter pripravo drugih združitvenih 
projektov na podlagi obstoječih pobud, kot 
so pomorski nadzor in satelitska 
komunikacija. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Svet je v resoluciji sedmega 
zasedanja Sveta za vesolje z dne 25. 
novembra 2010 ob podpori EDA in skupaj 
z državami članicami in Evropsko 
vesoljsko agencijo (ESA) pozval Evropsko 
komisijo in Evropski svet, naj poiščeta 
možnosti za pokrivanje sedanjih in 
prihodnjih potreb po zmogljivostih za 
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krizno upravljanje s stroškovno 
učinkovitim dostopom do zanesljivih, 
varnih in odzivnih vesoljskih sistemov in 
storitev (ki združujejo globalno satelitsko 
komunikacijo, opazovanje Zemlje, 
določanje položaja in časa) in pri tem v 
celoti izkoristijo sinergije med uporabo v 
civilne in vojaške namene, če je to 
ustrezno. Zato je pozdravil vse večjo 
podporo Satelitskega centra Evropske 
unije (EUSC) misijam in operacijam EU 
in priporočil sklenitev ustreznih 
sporazumov za večjo učinkovitost storitev 
EUSC za misije in operacije EU ter za 
lažji dostop do slikovnega materiala 
nacionalnih programov. Poleg tega je 
Svet priznal, da sta evropsko gospodarstvo 
in politika, zlasti skupna zunanja in 
varnostna politika, vse bolj odvisna od 
vesoljskih sistemov, da je vesoljska 
infrastruktura nujni pogoj za samostojno 
evropsko sprejemanje odločitev ter da je 
treba opredeliti in uvesti ustrezne ukrepe 
za nadzor in zaščito teh sistemov, tudi 
tistih, ki so še v fazi razvoja.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ker sta programa v pozni razvojni fazi 
in prehajata v fazo obratovanja sistemov, je 
zanju potrebna posebna pravna podlaga, ki 
bo ustrezala njunim potrebam, zlasti v 
smislu upravljanja, in omogočila zahtevano 
dobro finančno poslovodenje.

(5) Ker sta programa v pozni razvojni fazi 
in prehajata v fazo obratovanja sistemov, je 
zanju potrebna posebna pravna podlaga, ki 
bo ustrezala njunim potrebam, zlasti v 
smislu upravljanja, skupne odgovornosti in 
uporabe ter varnosti sistemov, in 
omogočila zahtevano dobro finančno 
poslovodenje.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Sistemi, oblikovani v okviru evropskih 
programov satelitske navigacije, so 
infrastrukture, vzpostavljene kot 
vseevropska omrežja, katerih uporaba sega 
precej čez nacionalne meje držav članic. 
Poleg tega storitve, ponujene v okviru teh 
sistemov, med drugim prispevajo k razvoju 
vseevropskih omrežij na področju 
prometnih, telekomunikacijskih in 
energetskih infrastruktur.

(6) Sistemi, oblikovani v okviru evropskih 
programov satelitske navigacije, so 
infrastrukture, vzpostavljene kot 
vseevropska omrežja, katerih uporaba sega 
precej čez nacionalne meje držav članic. 
Poleg tega storitve, ponujene v okviru teh 
sistemov, med drugim prispevajo k razvoju 
vseevropskih omrežij na področju 
prometnih, telekomunikacijskih in 
energetskih infrastruktur. V Uniji in 
državah članicah bi bilo treba spodbujati 
uporabo teh storitev na drugih področjih, 
kot so policija, upravljanje meja, krizno 
upravljanje in obramba, in s tem dati večji 
zagon civilno-vojaškemu sodelovanju.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na rastočo uporabo satelitske 
navigacije na številnih področjih dejavnosti 
lahko prekinitev zagotavljanja storitev 
povzroči veliko škodo v sodobnih družbah. 
Poleg tega sta sistema satelitske navigacije 
zaradi svojih strateških razsežnosti 
občutljivi infrastrukturi, ki bi lahko bili 
predmet zlorabe. Zgoraj navedeni elementi 
lahko ogrozijo varnost Unije in njenih 
držav članic. Zato je treba pri zasnovi, 
vzpostavitvi in obratovanju infrastruktur, ki 
izhajajo iz programov Galileo in EGNOS, 
upoštevati varnostne zahteve.

(8) Glede na rastočo uporabo satelitske 
navigacije na številnih področjih dejavnosti 
lahko prekinitev zagotavljanja storitev 
povzroči veliko škodo v sodobnih družbah. 
Programa Galileo in EGNOS oba znatno 
prispevata k strateški neodvisnosti in 
samostojnosti Unije. Poleg tega sta 
sistema satelitske navigacije zaradi svojih 
strateških razsežnosti občutljivi 
infrastrukturi, ki bi ju lahko zlorabili
državni in nedržavni akterji. Zgoraj 
navedeni elementi lahko ogrozijo varnost 
Unije, njenih držav članic in njenih 
državljanov. Zato je treba pri zasnovi, 
vzpostavitvi in obratovanju infrastruktur, ki 
izhajajo iz programov Galileo in EGNOS, 
upoštevati varnostne zahteve, v skladu s 
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standardnimi postopki in ob soglasju vseh 
operaterjev sistema. Treba je zagotoviti 
zmogljivosti na ravni držav članic ter v 
okviru skupne varnostne in obrambne 
politike, da bi preprečili napade 
ponarejanja in/ali zavajanja, usmerjene v 
šifrirani signal „vladne storitve“ (PRS), in 
zaščitili kritično infrastrukturo. Komisija 
in Svet bi morala zato vzpostaviti 
postopkovne varnostne pogoje, s katerimi bi 
zagotovila geografsko omejitev odprte 
storitve ali njen izklop in s tem preprečila 
zlorabo.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za optimizacijo uporabe storitev 
morajo biti sistemi, omrežja in storitve, ki 
izhajajo iz programov Galileo in EGNOS, 
združljivi in interoperabilni med seboj in, 
kolikor je mogoče, tudi z drugimi sistemi 
satelitske navigacije ter s
konvencionalnimi navigacijskimi sredstvi.

(11) Za optimizacijo uporabe storitev 
morajo biti sistemi, omrežja in storitve, ki 
izhajajo iz programov Galileo in EGNOS, 
združljivi in interoperabilni med seboj in, 
kolikor je mogoče, tudi z drugimi sistemi 
satelitske navigacije ter s 
konvencionalnimi navigacijskimi sredstvi.
Interoperabilnost bi morala upoštevati cilj 
strateške neodvisnosti sistema.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ker programa načeloma v celoti 
financira Unija, je treba predvideti, da je 
ona lastnica vseh opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev, ustvarjenih ali 
razvitih v okviru teh programov. Za 
popolno spoštovanje temeljnih pravic, 
povezanih z lastništvom, je treba 
vzpostaviti ustrezne ureditve z obstoječimi 
lastniki, zlasti glede bistvenih delov 

(12) Ker programa načeloma v celoti 
financira Unija, bi moralo upravljanje in 
delovanje evropskega GNSS ostati pod 
civilnim nadzorom znotraj Unije in treba 
bi bilo določiti, da je ona lastnica vseh 
opredmetenih in neopredmetenih sredstev, 
ustvarjenih ali razvitih v okviru teh 
programov. Za popolno spoštovanje 
temeljnih pravic, povezanih z lastništvom, 
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infrastruktur in njihove varnosti. Da bi trgi 
lažje sprejeli satelitsko navigacijo, je treba 
tretjim stranem zagotoviti optimalno 
uporabo zlasti pravic intelektualne lastnine, 
ki izhajajo iz programov in pripadajo Uniji, 
še posebej z družbenogospodarskega 
vidika.

je treba vzpostaviti ustrezne ureditve z 
obstoječimi lastniki, zlasti glede bistvenih 
delov infrastruktur in njihove varnosti. Da 
bi trgi lažje sprejeli satelitsko navigacijo, je 
treba tretjim stranem zagotoviti optimalno 
uporabo zlasti pravic intelektualne lastnine, 
ki izhajajo iz programov in pripadajo Uniji, 
še posebej z družbenogospodarskega 
vidika.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Galileo je prvi izključno civilni 
sistem za določanje položaja. Določene 
storitve sistema Galileo, zlasti vladna 
storitev (PRS), imajo dvojno rabo ter se 
lahko uporabijo za obrambne namene in 
aplikacije v državah članicah in za 
podporo misijam skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), vključno z 
operacijami za obvladovanje kriz in 
humanitarnimi operacijami. Galileo bo 
imel ključno vlogo v primeru uporabe 
določb o solidarnosti Unije in medsebojni 
pomoči držav članic, kot je določeno v 
členu 222 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije in členu 42(7) Pogodbe o Evropski 
uniji.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Uvajalno in obratovalno fazo 
programa Galileo ter obratovalno fazo 
programa EGNOS mora načeloma v celoti 
financirati Unija. Vendar morajo države 
članice v skladu z Uredbo (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 

(13) Uvajalno in obratovalno fazo 
programa Galileo ter obratovalno fazo 
programa EGNOS mora načeloma v celoti 
financirati Unija. Vendar morajo države 
članice v skladu z Uredbo (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
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finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti, imeti 
možnost k programoma prispevati dodatna 
finančna sredstva ali v naravi na podlagi 
ustreznih sporazumov za financiranje 
dodatnih elementov programov, katerih 
izvajanje zahtevajo, na primer v zvezi s 
strukturo sistemov ali nekaterimi 
dodatnimi potrebami glede varnosti. Tudi 
tretje države in mednarodne organizacije 
morajo imeti možnost prispevati k 
programoma.

finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti, imeti 
možnost k programoma prispevati dodatna 
finančna sredstva ali v naravi na podlagi 
ustreznih sporazumov za financiranje 
dodatnih elementov programov, katerih 
izvajanje zahtevajo, na primer v zvezi s 
strukturo sistemov ali nekaterimi 
dodatnimi potrebami glede varnosti. Tudi 
tretje države in mednarodne organizacije bi 
morale imeti možnost prispevati k 
programoma, vendar samo če pri tem ni 
ogrožena neodvisnost globalnega 
navigacijskega satelitskega sistema Unije.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Treba je opozoriti, da stroški naložb in 
obratovanja sistemov, ocenjeni za obdobje 
2014–2020, ne upoštevajo nepredvidenih 
finančnih obveznosti, ki bi jih Unija 
utegnila imeti, zlasti obveznosti, povezanih 
s sistemom zunajpogodbene odgovornosti 
zaradi javnega značaja lastništva sistemov, 
zlasti če gre za višjo silo ali katastrofalno 
okvaro. Te obveznosti so predmet posebne 
analize Komisije.

(17) Treba je opozoriti, da stroški naložb in 
obratovanja sistemov, ocenjeni za obdobje 
2014–2020, ne upoštevajo nepredvidenih 
finančnih obveznosti, ki bi jih Unija 
utegnila imeti, zlasti obveznosti, povezanih 
s sistemom zunajpogodbene odgovornosti 
zaradi javnega značaja lastništva sistemov, 
zlasti če gre za višjo silo ali katastrofalno 
okvaro. Te obveznosti so predmet posebne 
analize Komisije in se bodo sporočile 
Svetu in Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Odgovornost za potek programov 
vključuje zlasti odgovornost za njuno 
varnost ter za varnost sistemov in njunega 
obratovanja. Razen v primeru uporabe 
Skupnega ukrepa Sveta 2004/552/SZVP z 
dne 12. julija 2004 o vidikih delovanja 

(25) Odgovornost za potek programov 
vključuje zlasti odgovornost za njuno 
varnost ter za varnost sistemov in njunega 
obratovanja. Razen v primeru uporabe 
Skupnega ukrepa Sveta 2004/552/SZVP z 
dne 12. julija 2004 o vidikih delovanja 
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Evropskega satelitskega radio-
navigacijskega sistema, ki vplivajo na 
varnost Evropske unije, ki se bo po potrebi 
lahko prilagodil za upoštevanje sprememb 
programov, njunega upravljanja in 
Lizbonske pogodbe, je za varnost 
odgovorna Komisija, čeprav so nekatere 
naloge v zvezi z varnostjo zaupane 
Agenciji za evropski GNSS. Komisija je 
zlasti odgovorna za vzpostavitev primernih 
mehanizmov za zagotavljanje ustreznega 
usklajevanja med različnimi organi, 
odgovornimi za varnost.

Evropskega satelitskega radio-
navigacijskega sistema, ki vplivajo na 
varnost Evropske unije, ki se mora 
obvezno prilagoditi za upoštevanje 
sprememb programov, njunega upravljanja 
in Lizbonske pogodbe, je za varnost
odgovorna Komisija, čeprav so nekatere 
naloge v zvezi z varnostjo zaupane 
Agenciji za evropski GNSS. Komisija je 
zlasti odgovorna za vzpostavitev primernih 
mehanizmov za zagotavljanje ustreznega 
usklajevanja med različnimi organi, 
odgovornimi za varnost, pod vodstvom 
visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Nadvse pomembno je, da se 
ponovno prouči Skupni ukrep 
2004/552/SZVP1 , ker ne upošteva 
začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe in 
zlasti imenovanja visokega predstavnika 
Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko ter ustanovitev Evropske službe za 
zunanje delovanje (ESZD). Skupni ukrep 
2004/552/SZVP opisuje izjemne primere 
in primere v sili, ko bi bila Unija ali 
katera od držav članic ogrožena v 
povezavi z delovanjem ali uporabo sistema 
ali če bi bilo ogroženo delovanje sistema, 
zlasti kot posledica mednarodne krize. 
Pojasniti je treba vlogo visokega 
predstavnika Unije za zunanjo in 
varnostno politiko glede nujnih postopkov 
po členih 3 in 4 Skupnega ukrepa 
2004/552/SZVP o pravilih, postopkih in 
ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru, 
da bi bila ogrožena varnost Unije ali 
katere od držav članic, predvsem ob 
izgubi, zlorabi ali poškodovanju 
sprejemnikov PRS. Sprememba Skupnega 
ukrepa 2004/552/SZVP bi morala 
upoštevati tudi izkušnje Evropske službe 
za zunanje delovanje na področju 
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zgodnjega obveščanja, zavestnega 
spremljanja, varnosti in obrambe.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Izvoz opreme ali tehnologije in 
programske opreme, povezane z uporabo 
PRS ter razvojem in proizvodnjo za PRS, 
iz Unije, ne glede na to ali je ta oprema, 
programska oprema ali tehnologija 
uvrščena na seznam iz Priloge I k Uredbi 
Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 
5. maja 2009 o vzpostavitvi režima 
Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, 
posredovanja in tranzita blaga z dvojno 
rabo, bi bilo treba omejiti na tiste tretje 
države, ki so ustrezno pooblaščene za 
dostop do PRS na podlagi mednarodnega 
sporazuma z Unijo. Seznam Unije o 
nadzorovanih proizvodih temelji na 
kontrolnih seznamih, ki so jih sprejele 
mednarodne skupine za nadzor izvoza, kot 
je Wassenaarski sporazum, Avstralska 
skupina (AG) in Režim kontrole raketne 
tehnologije (MTCR).
__________________
1 UL L 134, 29.5.2009, str. 1.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Storitve v okviru vladne storitve
(PRS) bi lahko bile pomembne za različne 
sisteme oborožitve, zlasti z vidika 
navigacije in vodenja. Zato je pomembno, 
da Komisija, Svet, Evropska služba za 
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zunanje delovanje in države članice 
spoštujejo Pogodbo o vesolju iz leta 1967 
in da države članice in Evropska služba za 
zunanje delovanje okrepijo svoja 
prizadevanja za morebitno revizijo 
mednarodnega pravnega okvira ali pa za 
sprejetje nove pogodbe ali kodeksa, ki bo 
upošteval tehnološki napredek od 60. let 
prejšnjega stoletja in ki bo učinkovito 
preprečil oboroževalno tekmo v vesolju. 
Unija bi morala poleg tega okrepiti pravni 
okvir, ki ga je vzpostavila Pogodba o 
vesolju, da bi zagotovila miroljubno in 
varno delovanje vesoljske infrastrukture. 
Unija bi zato morala skupaj s svojimi 
partnerji v okviru večstranskega sistema 
za nadzorovanje vesolja okrepiti svoje 
zmogljivosti za spremljanje razmer v 
vesolju.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Glede na svetovni pomen sistemov je 
bistveno, da lahko Unija sklepa sporazume 
s tretjimi državami in mednarodnimi 
organizacijami v okviru programov v 
skladu s členom 218 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti za zagotovitev 
njunega nemotenega poteka, zagotovitev 
čim boljših storitev za državljane Unije ter 
zadovoljitev potreb tretjih držav in 
mednarodnih organizacij. Koristno je tudi, 
da se obstoječi sporazumi po potrebi 
prilagodijo razvoju programov. Pri pripravi 
in izvajanju teh sporazumov se Komisija 
lahko za pomoč obrne na Evropsko službo 
za zunanje delovanje, Evropsko vesoljsko 
agencijo in Agencijo za evropski GNSS v 
okviru nalog, ki so jim zaupane v skladu s 
to uredbo.

(31) Glede na svetovni pomen sistemov je 
bistveno, da lahko Unija sklepa sporazume 
s tretjimi državami in mednarodnimi 
organizacijami v okviru programov v 
skladu s členom 218 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti za zagotovitev 
njunega nemotenega poteka, zagotovitev 
čim boljših storitev za državljane Unije in 
popolne varnosti sistema, za ureditev 
režima prihodkov ter zadovoljitev potreb 
tretjih držav in mednarodnih organizacij. 
Koristno je tudi, da se obstoječi sporazumi 
po potrebi prilagodijo razvoju programov. 
Pri pripravi in izvajanju teh sporazumov se 
Komisija lahko za pomoč obrne na 
Evropsko službo za zunanje delovanje, 
Evropsko vesoljsko agencijo in Agencijo 
za evropski GNSS v okviru nalog, ki so jim 
zaupane v skladu s to uredbo pri čemer v 
skladu s členom 218 ustrezno upošteva 
pravice Evropskega parlamenta. Ti 
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sporazumi bi zlasti morali biti v skladu z 
interesi varnostne in obrambne politike 
Unije in držav članic. Komisija bi morala 
prav tako upoštevati občutljivo in 
strateško naravo nekaterih storitev 
sistema, kot je PRS, in zato zagotoviti 
popolno upoštevanje meril in smernic 
Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP, 
ki opredeljuje skupna pravila glede 
nadzora izvoza vojaške tehnologije in 
opreme, in Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 
z dne 5. maja 2009 o režimu Skupnosti za 
nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in 
tranzita blaga z dvojno rabo.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ponuditi „vladno storitev“ („Public 
Regulated Service“ ali PRS), namenjeno 
izključno uporabnikom, ki jih pooblastijo 
vlade, za občutljive aplikacije, ki zahtevajo 
visoko raven stalnosti storitve. Za to 
storitev se uporabljajo močni in šifrirani 
signali;

(d) ponuditi „vladno storitev“ („Public 
Regulated Service“ ali PRS), namenjeno 
izključno uporabnikom, ki jih pooblastijo 
vlade, zlasti za aplikacije z občutljivo ali 
strateško pomembno vsebino, ki zahtevajo 
visoko raven stalnosti storitve. Za to 
storitev se uporabljajo močni in šifrirani 
signali;

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sistema in njuno delovanje so varni. 1. Sistema in njuno delovanje so varni z 
ozirom na njihov vpliv na interese 
varnostne in obrambne politike Unije in 
držav članic.

Predlog spremembe 20
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) obratovanje centra za varnost Galileo v 
skladu s standardi in zahtevami iz 
člena 14(3) ter navodili iz Skupnega 
ukrepa 2004/552/SZVP iz člena 17;

(ii) obratovanje centra za varnost Galileo v 
skladu s standardi in zahtevami iz 
člena 14(3) ter navodili iz Skupnega 
ukrepa 2004/552/SZVP iz člena 17, ki je 
trenutno v postopku revizije;

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
 Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a 
Vloga Evropskega parlamenta

Evropski parlament v okviru svojih 
pristojnosti za proračunski nadzor in 
tematskega dela v ustreznih odborih 
preverja nastanek, uvajanje in delovanje 
sistema; pristojni organi ga v rednih 
časovnih presledkih obveščajo o 
programu.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a
Uporaba za varnostne in obrambne 

namene
1. Za uporabo sistemov v državah 
članicah in Uniji v varnostne in 
obrambne namene izvajalske agencije 
izdajo posebne določbe glede tehnologij, 
sistemov vodenja in uporabe v operacijah 
in misijah, da bi zagotovili varnost 
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tovrstne uporabe.
2. Komisija izda zavezujoče varnostne 
predpise za brezhibno delovanje sistema, 
če ga uporabljajo varnostni akterji, v 
skladu z veljavno zakonodajo Unije.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice se vzdržijo sprejetja 
ukrepov, ki bi lahko škodili nemotenemu 
poteku programov, zlasti na področju 
pravic intelektualne lastnine in v zvezi z 
neprekinjenim delovanjem infrastrukture.

1. Države članice se vzdržijo sprejetja 
ukrepov, ki bi lahko škodili nemotenemu 
poteku programov, zlasti na področju 
pravic intelektualne lastnine in v zvezi z 
neprekinjenim delovanjem infrastrukture 
ali ki bi lahko škodili interesom varnostne 
in obrambne politike Unije ali držav 
članic.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za zagotovitev strateške 
avtonomije EU, da bi civilnim in vojaškim 
akterjem za notranjo in zunanjo varnost 
dolgoročno omogočili uporabo „vladne 
storitve“ in „storitve varovanja življenj“ iz 
programa Galileo.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 b) Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za zaščito vesoljske 
infrastrukture Unije. Države članice zlasti 
krepijo pravni okvir za vesolje ter 
spoštujejo načela kodeksa ravnanja EU za 
dejavnosti v vesolju, vključno s prepovedjo 
škodljivih dejanj na vesoljskih objektih, 
prepovedjo dejanj, ki ustvarjajo škodljive 
vesoljske odpadke, upoštevanjem smernic 
OZN za zmanjševanje vesoljskih 
odpadkov in sprejetjem ukrepov za 
ustvarjanje preglednosti in varnosti v 
vesolju.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija lahko v okviru programov sklepa 
sporazume s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami, zlasti 
sporazume o sodelovanju, v skladu s 
postopkom iz člena 218 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

Unija lahko v okviru programov sklepa 
sporazume s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami, zlasti 
sporazume o sodelovanju, v skladu s 
postopkom iz člena 218 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Vsako 
sodelovanje s tretjimi državami upošteva 
strateško naravo programa, je v skladu z 
interesi varnostne in obrambne politike 
Unije in držav članic in spoštuje načelo 
vzajemnosti. Evropski parlament se 
zaprosi za mnenje in/ali za privolitev, če je 
to ustrezno. 

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija pri pogajanju in sprejemanju 
sporazumov s tretjimi državami zagotovi 
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popolno upoštevanje meril in smernic 
Skupnega stališča Sveta 2008/944 SZVP, 
ki opredeljuje skupna pravila glede 
nadzora izvoza vojaške tehnologije in 
opreme,1 in Uredbe Sveta (ES) št. 
428/2009 z dne 5. maja 2009 o režimu 
Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, 
posredovanja in tranzita blaga z dvojno 
rabo2.
Unija okrepi pravni okvir, vzpostavljen s 
Pogodbo o vesolju, da bi zagotovila 
miroljubno in varno delovanje vesoljske 
infrastrukture. Unija zato skupaj s svojimi 
partnerji okrepi svoje zmogljivosti za 
spremljanje razmer v vesolju v okviru 
večstranskega sistema za nadzorovanje 
vesolja.
____________
1 UL L 335, 13.12.2008, str. 99.
2 UL L 134, 29.5.2009, str. 1.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri nudenju tehnične pomoči se spoštujejo 
interesi varnostne in obrambne politike 
Unije in držav članic.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu najpozneje do 30. junija 2018
predloži poročilo o oceni, ki je podlaga za 
sprejem sklepa o nadaljevanju, spremembi 
ali ukinitvi ukrepov na podlagi te uredbe in 

1. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu najpozneje do 30. junija 2015
predloži vmesno poročilo o oceni in do 
30. junija 2018 poročilo o oceni, ki je 
podlaga za sprejem sklepa o nadaljevanju, 
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se nanaša na: spremembi ali ukinitvi ukrepov na podlagi 
te uredbe in se nanaša na:

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Predstavniki Agencije za evropski 
GNSS in Evropske vesoljske agencije 
lahko kot opazovalci sodelujejo pri delu 
odbora pod pogoji, določenimi v njegovem 
poslovniku.

4. Predstavniki Agencije za evropski 
GNSS in Evropske vesoljske agencije 
lahko kot opazovalci sodelujejo pri delu 
odbora pod pogoji, določenimi v njegovem 
poslovniku. Po potrebi lahko kot 
opazovalci pri delu odbora sodelujejo tudi 
predstavniki Evropske službe za 
zunanjepolitično delovanje, Evropske 
obrambne agencije, Evropskega 
parlamenta ali nacionalni varnostni in 
obrambni strokovnjaki.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija odboru iz odstavka 1 
pravočasno priskrbi vse potrebne 
informacije o programih.
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