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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na 
podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0107),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 189 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0061/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Vesmírne úlomky sa stali najvážnejšou
hrozbou pre dlhodobú udržateľnosť 
činností v kozmickom priestore. Preto by 
mal byť zriadený program na podporu 
dohľadu nad kozmickým priestorom 
a sledovanie tohto priestoru (space 
surveillance and tracking, SST), s cieľom 
podporiť zriadenie a prevádzkovanie 
služieb pozostávajúcich z monitorovania 
vesmírnych objektov a dohľadu nad nimi 
na predchádzanie poškodeniu kozmických 
lodí pri zrážkach, ako aj poškodeniu
pozemnej infraštruktúry alebo ohrozeniu

(5) Vesmírny odpad sa stal vážnou
hrozbou pre udržateľnosť činností 
v kozmickom priestore. Preto by mal byť 
vytvorený program na podporu dohľadu 
nad kozmickým priestorom a sledovanie 
tohto priestoru (ďalej „program na 
podporu SST“) s cieľom podporiť 
zriadenie a prevádzkovanie služieb 
pozostávajúcich z monitorovania 
vesmírnych objektov a dohľadu nad nimi 
v záujme zabránenia poškodzovaniu
kozmických lodí pri kolíziách, ako aj 
poškodzovaniu pozemnej infraštruktúry 
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ľudskej populácie v dôsledku neriadených
návratov celých kozmických lodí alebo 
vesmírnych úlomkov z nich do zemskej 
atmosféry.

alebo ohrozovaniu ľudí v prípade 
neriadeného návratu celých kozmických 
lodí alebo vesmírneho odpadu z nich do 
zemskej atmosféry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Z poskytovania služieb SST budú mať 
prospech všetci verejní aj súkromní 
prevádzkovatelia kozmických 
infraštruktúr vrátane Únie, a to vzhľadom
na jej zodpovednosť za vesmírne programy 
EÚ, ako sú Európska geostacionárna 
navigačná prekrývacia služba (EGNOS) 
a Galileo, ktoré sú vykonávané na základe 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 
o pokračovaní v implementácii európskych 
programov satelitnej navigácie (EGNOS 
a Galileo), a program Copernicus/GMES, 
ktorý bol zriadený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 z 22. 
septembra 2010 o európskom programe 
monitorovania Zeme (GMES) a jeho 
počiatočnej prevádzke (2011 – 2013). 
Varovania týkajúce sa návratu vesmírnych 
objektov do zemskej atmosféry budú 
prínosom aj pre vnútroštátne orgány 
verejnej moci, ktoré sa zaoberajú civilnou 
ochranou.

(6) Z poskytovania služieb SST budú mať 
prospech všetci verejní aj súkromní 
prevádzkovatelia kozmickej infraštruktúry
vrátane Únie, a to so zreteľom na jej 
zodpovednosť za vesmírne programy EÚ, 
ako sú Európska geostacionárna navigačná 
prekrývacia služba (EGNOS) a Galileo, 
ktoré sa vykonávajú na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní 
v implementácii európskych programov 
satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) 12, 
a program Kopernikus/GMES, ktorý bol 
zriadený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 z 22. 
septembra 2010 o európskom programe 
monitorovania Zeme (GMES) a jeho 
počiatočnej prevádzke (2011 – 2013)13. 
Varovania týkajúce sa návratu vesmírnych 
objektov do zemskej atmosféry a
predpokladanej oblasti a času dopadu
budú prínosom aj pre vnútroštátne verejné
orgány, ktoré sa zaoberajú civilnou 
ochranou.

__________________ __________________
12 Ú. v. EÚ L 196, 27.4.2008, s. 1. 12 Ú. v. EÚ L 196, 27.4.2008, s. 1.
Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 1. Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Program na podporu SST by mal 
dopĺňať aj existujúce opatrenia na 
zmiernenie rizík, ako sú usmernenia 
Organizácie Spojených národov (OSN) na 
zmiernenie rizík spojených s vesmírnymi 
úlomkami, resp. ďalšie iniciatívy, ako
napríklad návrh Únie na prijatie 
medzinárodného kódexu správania pre 
činnosti v kozmickom priestore.

(8) Program na podporu SST by mal 
zároveň dopĺňať existujúce opatrenia na 
zmiernenie rizík, ako sú usmernenia 
Organizácie Spojených národov (OSN) na 
zmiernenie rizík spojených s vesmírnym 
odpadom, a ďalšie iniciatívy, a byť 
v súlade s návrhom Únie na prijatie 
medzinárodného kódexu správania pre 
činnosti v kozmickom priestore.

Or. en

Odôvodnenie

Očakávaný medzinárodný kódex správania pre činnosti v kozmickom priestore by mal 
„usmerňovať“ činnosti Únie v kozmickom priestore. Stanovuje zásady využívania vesmírneho 
priestoru na mierové účely, zodpovednosť štátov za to, aby prijali náležité opatrenia 
a spolupracovali v dobrej viere s cieľom zabrániť škodlivým zásahom do činností 
v kozmickom priestore, ako aj zodpovednosť za uskutočňovanie vedeckých, civilných, 
komerčných a vojenských aktivít na podporu mierového prieskumu a využívania kozmického 
priestoru a prijatie náležitých opatrení, aby sa kozmický priestor nestal miestom konfliktov.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Program na podporu SST by mal byť 
prvým krokom globálnej stratégie na 
vytvorenie nezávislej a komplexnej 
európskej kapacity v oblasti SSA na 
základe širokého a rôznorodého 
geografického rozmiestnenia snímačov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) V rámci programu na podporu SST 
treba vziať do úvahy vhodnú vedeckú 
spoluprácu s medzinárodnými partnermi 
na vedecké účely, ktorá môže prispieť 
k rozšíreniu európskych vedomostí 
v oblasti SST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Prevádzka služieb SST by mala byť 
založená na partnerstve medzi Úniou 
a členskými štátmi a mala by využívať 
súčasné, ako aj budúce vnútroštátne 
odborné znalosti a zariadenia, ako sú
matematické analýzy, know-how v oblasti 
modelovania a pozemné radary alebo 
teleskopy sprístupnené zúčastnenými 
členskými štátmi. Členské štáty si 
zachovávajú vlastníctvo a kontrolu nad 
svojimi zariadeniami a sú naďalej 
zodpovedné za ich prevádzku, údržbu 
a obnovu.

(10) Poskytovanie služieb v oblasti SST by 
malo byť založené na partnerstve medzi 
Úniou a členskými štátmi a malo by 
využívať súčasné, ako aj budúce 
vnútroštátne a európske odborné znalosti 
a zdroje, napríklad matematické analýzy, 
know-how v oblasti modelovania 
a pozemné radary alebo teleskopy 
poskytnuté zúčastnenými členskými štátmi 
a ESA. Členské štáty si zachovávajú 
vlastníctvo a kontrolu nad svojimi zdrojmi
a sú naďalej zodpovedné za ich prevádzku, 
údržbu a obnovu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PN je zabezpečiť súlad s uznesením Rady z 25. novembra 2010 uvedeným v 
odôvodnení (3).
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Vzhľadom na potenciálne citlivý 
charakter údajov v oblasti SST je 
nevyhnutné, aby program na podporu 
SST upevňoval spoluprácu založenú na 
účinnosti a vzájomnej dôvere, a to aj 
spôsobom, akým sa údaje v oblasti SST 
spracúvajú a analyzujú. K splneniu tohto 
cieľa by malo prispievať používanie 
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, 
ktorý oprávneným poskytovateľom údajov 
v oblasti SST umožňuje bezpečný prístup 
k zdrojovému kódu, aby mohli 
uskutočňovať prevádzkové úpravy 
a zlepšenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Program na podporu SST by mal byť 
financovaný Úniou v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. 
Finančné prostriedky Únie určené na 
program na podporu SST by sa mali čerpať 
z príslušných programov stanovených vo 
viacročnom finančnom rámci na obdobie 
rokov 2014 – 2020.

(15) Program na podporu SST by mal byť 
financovaný Úniou v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie18.
Objem finančných prostriedkov Únie na 
program na podporu SST by mal byť 
stanovený vo výške 70 miliónov EUR v 
bežných cenách a mal by sa čerpať z 
príslušných programov stanovených vo 
viacročnom finančnom rámci na obdobie 
2014 – 2020, najmä z nástroja pre 
finančnú podporu v oblasti policajnej 
spolupráce, predchádzania trestnej 
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činnosti, boja proti trestnej činnosti 
a krízového riadenia v rámci Fondu pre 
vnútornú bezpečnosť zriadeného na 
základe nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. .../201318a, 
programov Galileo a EGNOS zriadených 
na základe nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. .../201318b

a programu Kopernikus zriadeného na 
základe nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. ..../201418c.

__________________ __________________
 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1. Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

18a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. ... 2013, ktorým sa ako 
súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
zriaďuje nástroj pre finančnú podporu 
v oblasti policajnej spolupráce, 
predchádzania trestnej činnosti, boja proti 
trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. 
v. L ....).
18b Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. ... /2013 z ... 2013 o zriadení 
a prevádzke európskych systémov 
satelitnej navigácie a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 876/2002 a nariadenie 
(ES) č. 683/2008 (Ú. v. EÚ....).
18c Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. ... /2013 z ..., ktorým sa 
zriaďuje program Kopernikus a ktorým sa 
zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. 
L ...).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto rozhodnutia 

(17) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto rozhodnutia 
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v súvislosti s prijatím viacročného 
pracovného programu a dodržiavaním 
kritérií účasti členských štátov na programe 
na podporu SST by sa mali vykonávacie 
právomoci preniesť na Komisiu. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

v súvislosti s dodržiavaním kritérií účasti 
členských štátov na programe na podporu 
SST by sa mali vykonávacie právomoci 
preniesť na Komisiu. Tieto právomoci by 
sa mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie19.

__________________ __________________
 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) S cieľom zabezpečiť náležité 
plánovanie programu by sa mala Komisii 
udeliť právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o prijímanie 
viacročných pracovných programov. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila 
zodpovedajúce konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Všeobecný cieľ

Program na podporu SST prispieva 
k udržiavaniu dlhodobej dostupnosti 
európskej a vnútroštátnej kozmickej 
infraštruktúry a služieb, ktoré sú 
nevyhnutné pre bezpečnosť európskeho 
hospodárstva, spoločnosti a občanov.

Or. en

Odôvodnenie

Na pripomenutie cieľa programu.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Osobitné ciele

Program na podporu SST prispieva 
k splneniu týchto osobitných cieľov:
a) znižovanie rizík súvisiacich 
s vypúšťaním európskych kozmických lodí 
do vesmíru;
b) posudzovanie a znižovanie rizík 
prevádzky európskych kozmických lodí na 
obežnej dráhe z hľadiska kolízií, čo 
umožní prevádzkovateľom kozmických 
lodí účinnejšie plánovať a vykonávať 
opatrenia na zmiernenie ich následkov;
c) vykonávanie dohľadu nad 
nekontrolovaným návratom kozmických 
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lodí alebo vesmírneho odpadu do zemskej 
atmosféry a poskytovanie presnejších 
a účinnejších včasných varovaní s cieľom 
znížiť možné riziká týkajúce sa 
bezpečnosti obyvateľov Únie a zmierniť 
potenciálne škody na dôležitej pozemnej 
infraštruktúre.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto osobitné ciele majú vplyv na smerovanie a opatrenia programu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ciele programu na podporu SST Hlavné opatrenia programu na podporu 
SST

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Medzi ciele programu na podporu SST 
patrí podpora opatrení zameraných na 
zriadenie spôsobilosti SST a najmä:

S cieľom splniť všeobecné a osobitné 
ciele uvedené v článkoch 1a a 2a sú 
hlavnými opatreniami podpory SST:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) zriadenie a prevádzkovanie funkcie 
snímania, ktorú tvorí sieť pozemných alebo 
kozmických existujúcich vnútroštátnych
snímačov, na zabezpečenie prieskumu 
a sledovania vesmírnych objektov,

a) zriadenie a prevádzkovanie funkcie 
snímania, ktorú zabezpečuje sieť 
pozemných alebo vo vesmíre 
umiestnených snímačov SST členských 
štátov a príslušných snímačov SST 
vyvinutých na európskej úrovni, a to aj 
prostredníctvom ESA, na zabezpečenie 
prieskumu a sledovania vesmírnych 
objektov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) voľne dostupná verejná informačná 
služba s možnosťou opakovaného použitia 
týkajúca sa orbitálnych prvkov, ktoré 
patria vesmírnym objektom obiehajúcim 
okolo Zeme.

Or. en

Odôvodnenie

Verejnosť bude mať možnosť spoznať a opakovane používať hlavné charakteristické vlastnosti 
vesmírnych objektov na obežnej dráhe.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cb) všetky ďalšie náležité informácie v 
oblasti SST.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Služby SST sa poskytujú členským 
štátom, Rade, Komisii, ESVČ, verejným 
a súkromným prevádzkovateľom 
kozmických lodí a orgánom verejnej moci, 
ktoré sa zaoberajú civilnou ochranou. 
Služby SST sa poskytujú v súlade 
s ustanoveniami o používaní a výmene 
údajov a informácií SST uvedených 
v článku 9.

2. Služby v oblasti SST sa poskytujú 
členským štátom, Rade, Komisii, ESVČ, 
verejným a súkromným prevádzkovateľom 
a/alebo majiteľom kozmických lodí 
a verejným orgánom, ktoré sa zaoberajú 
civilnou ochranou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Program na podporu SST poskytuje 
podporu opatreniam zameraným na 
dosiahnutie cieľov uvedených v článku 3, 
stanovených v pracovnom programe podľa 
článku 6 ods. 2, a na základe osobitných 
podmienok uvedených v článku 7.

1. Program na podporu SST poskytuje 
podporu hlavným opatreniam uvedeným
v článku 3 a všetkým ich osobitným 
opatreniam stanoveným v pracovnom 
programe podľa článku 6 ods. 2 a na 
základe osobitných podmienok uvedených 
v článku 7.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a



PE521.718v02-00 16/24 PR\1007763SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) bude spravovať finančné prostriedky 
čerpané na program na podporu SST 
a zabezpečuje vykonávanie programu na 
podporu SST,

(a) zodpovedá za program na podporu SST, 
spravuje na to vyčlenené finančné 
prostriedky a zabezpečuje jeho 
vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prijme vykonávacie akty, 
ktorými sa zriadi viacročný pracovný 
program pre program na podporu SST, 
ktorý podľa potreby doplní pracovné 
programy plánované v rámci programov 
uvedených v článku 11 ods. 1. 
V pracovnom programe sa spresnia 
sledované ciele, očakávané výsledky, 
opatrenia, ktoré sa majú financovať, 
harmonogram a spôsob vykonávania týchto 
opatrení, maximálny podiel 
spolufinancovania zo strany Únie 
a osobitné podmienky poskytovania 
grantov Únie v rámci programu na podporu 
SST. Takéto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 
2.

2. Komisia prijme delegované akty 
v súlade s článkom 14a, ktorými sa zriadi 
viacročný pracovný program pre program 
na podporu SST, v ktorom sa podľa 
potreby zohľadnia pracovné programy 
stanovené v rámci programov uvedených 
v článku 11 ods. 1. V pracovnom programe 
sa spresnia sledované ciele, očakávané 
výsledky, opatrenia, ktoré sa majú 
financovať, harmonogram a spôsob 
vykonávania týchto opatrení, maximálny 
podiel spolufinancovania zo strany Únie 
a osobitné podmienky poskytovania 
grantov Únie v rámci programu na podporu 
SST.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Článok 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Satelitné stredisko Európskej únie (EUSC) 
sa podieľa na vykonávaní cieľa uvedeného
v článku 3 písm. c) a je oprávnené na 
finančný príspevok z programu na podporu 
SST, s výhradou uzavretia dohody 
uvedenej v článku 10.

Satelitné stredisko Európskej únie (EUSC) 
sa podieľa na vykonávaní hlavných 
opatrení uvedených v článku 3 a je 
oprávnené na finančný príspevok z 
programu na podporu SST, s výhradou 
uzavretia dohody uvedenej v článku 10.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Článok 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na používanie a výmenu údajov 
a informácií SST na účely vykonávania 
cieľov uvedených v článku 3 sa vzťahujú 
tieto pravidlá:

Na používanie a výmenu údajov 
a informácií SST na účely vykonávania 
hlavných opatrení uvedených v článku 3 
sa vzťahujú tieto pravidlá:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Článok 9 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) zamedzí sa neoprávnenému 
zverejneniu údajov a informácií, pričom 
sa umožní efektívna prevádzka
a maximálne využitie získaných 
informácií;

d) zabezpečí sa účinná prevádzka
a maximálne využitie získaných 
informácií, pričom sa zároveň predchádza 
neoprávnenému zverejňovaniu údajov 
a informácií;

Or. en

Odôvodnenie

Zmenou formulácie sa má jednoducho pripomenúť, že priorita, ktorou je poskytovanie 



PE521.718v02-00 18/24 PR\1007763SK.doc

SK

informácií, ktorými sa znižujú riziká kolízie, je cieľom a jedným z nevyhnutných prostriedkov 
na splnenie tohto cieľa je zabránenie neželanému zverejneniu informácií.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Článok 9 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) zaistí sa bezpečnosť údajov SST; e) zaistí sa neporušenosť údajov SST;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Článok 10 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty, ktoré spĺňajú kritériá 
uvedené v článku 7 ods. 1, a EUSC 
uzatvoria dohodu, ktorou sa stanovia 
pravidlá a mechanizmy ich spolupráce pri 
vykonávaní cieľov uvedených v článku 3. 
Táto dohoda musí obsahovať najmä 
ustanovenia o:

Členské štáty, ktoré spĺňajú kritériá 
uvedené v článku 7 ods. 1, a EUSC 
uzatvoria dohodu, ktorou sa stanovia 
pravidlá a mechanizmy ich spolupráce pri 
vykonávaní hlavných opatrení uvedených 
v článku 3. Táto dohoda musí obsahovať 
najmä ustanovenia o:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh rozhodnutia
Článok 10 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré uzatvoria dohodu 
uvedenú v pododseku 1, môžu uzavrieť 
dohodu s ESA o poskytovaní zdrojov 
alebo odborných posudkov zo strany ESA 
alebo o využívaní údajov ESA na ochranu 
vesmírnych lodí alebo monitorovanie 
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vesmírneho odpadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Článok 10 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto dohody a všetky ich zmeny sa 
oznamujú Európskemu parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Financovanie programu na podporu SST 
zo strany Únie je čerpané z iných 
programov stanovených vo viacročnom 
finančnom rámci na obdobie 2014 – 2020 
v úplnom súlade s ich právnym základom.

Finančná podpora Únie vyčlenená na 
program na podporu SST na obdobie 2014 
– 2020 je stanovená vo výške 70 miliónov 
EUR a čerpá sa z finančného krytia iných 
programov stanovených vo viacročnom 
finančnom rámci na obdobie 2014 – 2020 
v úplnom súlade s ich právnym základom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné programy, z ktorých by sa 
mohli čerpať finančné prostriedky, 

Programy, z ktorých sa môžu čerpať 
finančné prostriedky, sú programy zriadené 
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zahŕňajú programy zriadené týmito aktmi: týmito aktmi:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. [...] o zriadení a prevádzke 
európskych systémov satelitnej navigácie, 
článok 1, článok 3 písm. c) a d) a článok 4;

a) nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. [...] o zriadení a prevádzke 
európskych systémov satelitnej 
navigácie21, článok 1, článok 3 písm. c) 
a d) a článok 4, maximálne do [45 %] 
sumy uvedenej v prvom pododseku;

__________________ __________________
21 COM(2011) 814 final, 31.11.2011.
Odkaz bude aktualizovaný po prijatí.

21 COM(2011)0814 final, 31.11.2011.
Odkaz bude aktualizovaný po prijatí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. [...], ktorým sa zriaďuje 
program Kopernikus a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EÚ) č. 911/2010, článok 5 
písm. c), maximálne do [5 %] sumy 
uvedenej v prvom pododseku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) rozhodnutie Rady č. [...], ktorým sa 
zriaďuje špecifický program na 
vykonávanie programu Horizont 202022, 
článok 2 ods. 2 písm. b) a c), príloha časť 
II bod 1.6.2 písm. d) a príloha časť III bod 
6.3.4;

b) rozhodnutie Rady č. [...], ktorým sa 
zriaďuje špecifický program na 
vykonávanie programu Horizont 202022, 
článok 2 ods. 2 písm. b) a c), príloha časť 
II bod 1.6.2 písm. d) a príloha časť III bod 
6.3.4, maximálne do [15 %] sumy 
uvedenej v prvom pododseku;

__________________ __________________
22 COM(2011) 811 final, 30.11.2011.
Odkaz bude aktualizovaný po prijatí.

22 COM(2011)0811 final, 30.11.2011.
Odkaz bude aktualizovaný po prijatí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. [...], ktorým sa ako súčasť 
Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje 
nástroj pre finančnú podporu v oblasti 
policajnej spolupráce, predchádzania 
trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti 
a krízového riadenia, článok 3 ods. 2 písm. 
b) a článok 3 písm. e).

c) nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. [...], ktorým sa ako súčasť 
Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje 
nástroj pre finančnú podporu v oblasti 
policajnej spolupráce, predchádzania 
trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti 
a krízového riadenia23, článok 3 ods. 2 
písm. b) a článok 3 písm. e), maximálne do 
[40 %] sumy uvedenej v prvom 
pododseku;

__________________ __________________
23 COM(2011) 753 final, 15.11.2011.
Odkaz bude aktualizovaný po prijatí.

23 COM(2011)0753 final, 15.11.2011.
Odkaz bude aktualizovaný po prijatí.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia rozhodne o presných sumách, 
ktoré sa majú použiť z každého 
programu, pričom sa dodržia stanovené 
sumy uvedené v písmenách a) až c).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh rozhodnutia
Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14a
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú od 1. januára 
2014.
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 6 ods. 2 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
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a to hneď po jeho prijatí.
5. Delegované akty prijaté podľa článku 6 
ods. 2 nadobudnú účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nim 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Dôvodová správa

Cieľom navrhovaného programu je prispieť k vybudovaniu nezávislého európskeho systému 
dohľadu nad kozmickým priestorom a jeho sledovania zameraného na predchádzanie 
rastúcemu riziku kolízií medzi kozmickou infraštruktúrou a ostatnými kozmickými loďami 
alebo vesmírnym odpadom a na sledovanie tohto rizika. Potreba dohľadu nad kozmickým 
priestorom a jeho sledovania je pociťovaná na medzinárodnej i vnútroštátnej úrovni, a to zo 
strany verejných orgánov, ako aj samotného priemyselného odvetvia ako celku, ktoré je 
závislé od kozmickej infraštruktúry. Táto otázka má mimoriadny význam aj z hľadiska 
zabezpečenia dlhodobej dostupnosti európskych vesmírnych technológií, ako napríklad družíc 
systémov Galileo a Kopernikus. Ide o prvý pokus tohto druhu na úrovni EÚ a Komisia 
navrhuje začať spojením dostupných prostriedkov a odborných znalostí členských štátov 
a poskytovaním služieb používateľom.
Spravodajkyňa navrhuje, aby sa využili odborné znalosti ESA na základe dohody medzi ESA 
a prispievajúcimi členskými štátmi. ESA je jediným odborne kvalifikovaným orgánom na 
európskej úrovni v oblasti dohľadu nad kozmickým priestorom a jeho sledovania a všeobecne 
aj pokiaľ ide o SSA. Aj keď ESA nemôže program riadiť ani kontrolovať, mala by mať 
možnosť sa na ňom podieľať. 
Rozsah služieb by mal zahŕňať vytvorenie verejne dostupného katalógu orbitálnych prvkov 
s cieľom zvýšiť všeobecnú informovanosť a umožniť jeho využitie na akékoľvek 
podnikateľské účely, a tiež zabezpečiť, aby bol otvorený akýmkoľvek dodatočným službám, 
ktoré by mohla navrhnúť EK v neskoršej fáze, aby sa ponechala možnosť akýmkoľvek 
zlepšeniam v budúcnosti.
Spravodajkyňa navrhuje spresniť vymedzenie legislatívneho rámca programu vyzdvihnutím 
všeobecného rozsahu a konkrétnych cieľov na začiatku hlavného textu (nové články 1a a 2a). 
Navrhuje tiež vymedziť zriadenie siete snímačov, spracovanie údajov a služieb v oblasti SST 
v článku 3 ako hlavné opatrenia, a nie ciele, pričom Komisia na základe toho vypracuje v 
rámci viacročného pracovného programu (článok 5) osobitné opatrenia.
Spravodajkyňa si želá, aby Európsky parlament posúdil viacročný pracovný program ešte 
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predtým, než nadobudne účinnosť na základe postupu delegovaných aktov podľa článku 6.
Rozpočet vo výške 70 miliónov EUR je uvedený v hlavnom texte (článok 11) a čerpal by sa 
z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, z programov Galileo a Kopernikus a z iniciatívy Horizont 
2020.


