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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

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

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

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

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

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

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

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

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно европейската програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) и нейните 
начални операции (2011—2013 г.)
(COM(2009)0023 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2009)0023),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 157, параграф 3 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0037/2009),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по бюджети, комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните както и на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи (A7-0000/2009),

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

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

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Когато това е възможно, 
средствата следва да бъдат увеличени 
допълнително, за да могат да бъдат 
предоставени бюджетни кредите за 
поети задължения за космическия 
компонент още по време на 
текущата финансова перспектива.  
По конкретно това се отнася до 
функционирането на серия А на 
спътниците „часовои” (Sentinels), 
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стартирането на серия Б и 
осигуряването на основни части за 
серия В. 

Or. de

Обосновка

Тези бюджетни кредити за поети задължения ще позволят сключването на договори 
и установяването на цени сега, и следователно ще допринесат за ефективното 
използване на средства и за спестяване на парите на данъкоплатците.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) При финансовото планиране 
Комисията следва да се погрижи за 
гарантиране на непрекъснатост на 
подаваните данни по време на и след 
края на периода на началните 
операции ГМОСС (2011-2013 г.) и 
използването на услугите без 
прекъсвания и ограничения.

Or. de

Обосновка

Много е важно да се избегне прекъсване в подаването на данните и  да се гарантира 
надеждност на услугата за потребителите.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Услугите на ГМОСС следва да 
бъдат изцяло и открито достъпни. Това 
е необходимо, за да се насърчи най-

(18) Услугите на ГМОСС следва да 
бъдат изцяло, открито и безплатно 
достъпни за физически и юридически 
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широкото потребление и съвместното 
ползване на данни и информация от 
наблюдение на Земята в съответствие с 
принципите на SEIS, INSPIRE и 
Глобалната система за наблюдение на 
Земята (GEOSS).

лица, които живеят в ЕС.  Това е 
необходимо, за да се насърчи най-
широкото потребление и съвместното 
ползване на данни и информация от 
наблюдение на Земята в съответствие с 
принципите на SEIS, INSPIRE и 
Глобалната система за наблюдение на 
Земята (GEOSS), както и за  укрепване 
на пазарите на наблюдение на Земята
в Европа, по-специално секторите 
надолу по веригата, с оглед 
създаването на възможности за 
растеж и откриване на нови работни 
места;

Or. de

Обосновка

Гражданите и дружествата на ЕС следва да имат пълен достъп до данните. 
Достъпът от трети страни следва по принцип да бъде на реципрочна основа. Това 
следва да става независимо от възможността  за предоставяне на пълен достъп на 
държави и региони  до други политики на ЕС, като например тези, свързани с 
развитието, изменението на климата и др.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Информацията и данните, 
предоставяни безплатно в рамките 
на услугите на ГМОСС не следва да 
застрашават бизнес моделите на вече 
съществуващи предприятия или на 
предприятия, които са в процес на 
основаване.

Or. de

Обосновка

Освен другото, целта на този регламент е да подкрепя и насърчава малките и 
средните дружества, а не да затруднява работата им.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) По-специално Комисията следва 
да бъде оправомощена да 
приспособява приложението към 
техническия и научния напредък. Тъй 
като съответните мерки имат общ 
обхват и са предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата на регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

заличава се

Or. de

Обосновка

Целите, определени в приложението са единствените цели на осъществяваните  
действия и следователно са важен елемент от този регламент. Те могат да бъдат 
променяни само чрез законодателни изменения, а не посредством процедурата по 
комитология.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специфичните цели на действията, 
посочени в параграф 1, са определени в 
приложението.

2. Целите на действията, посочени в 
параграф 1, са определени в 
приложението.

Or. de
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Обосновка

Целите, определени в приложението са единствените цели на действията. Няма общи 
цели.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приспособи 
приложението към техническия и 
научен напредък.

заличава се

Or. de

Обосновка

Целите, определени  в приложението са единствените цели на осъществяваните 
действия и следователно са важен елемент от този регламент. Те могат да бъдат 
променяни само чрез законодателни изменения, а не посредством процедурата по 
комитология.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, предназначени да изменят 
несъществените елементи на 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране с контрол, посочена в член 
11, параграф 2.

заличава се

Or. de

Обосновка

Целите, определени в приложението са единствените цели на осъществяваните 
действия и следователно са важен елемент от този регламент. Те могат да бъдат 
променяни само чрез законодателни изменения, а не посредством процедурата по 
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комитология.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Европейската космическа агенция
се възлага осъществяването на 
космическия компонент на ГМОСС, 
като при необходимост тя разчита на 
Европейската организация за 
разработване на метеорологични 
спътници (EUMETSAT).

Техническото осъществяване на 
космическия компонент на ГМОСС се 
делегира на Европейската космическа 
агенция, която при необходимост 
разчита на Европейската организация за 
разработване на метеорологични 
спътници (EUMETSAT).

Or. de

Обосновка

Техническото осъществяване на космическия компонент от Европейската космическа 
агенция (ЕКА) следва да се регулира посредством споразумение за делегиране. Това би 
гарантирало прозрачност и подобрило отчетността.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общностното финансиране може 
да приеме, по-специално, следните 
правни форми:

1. Общностното финансиране може 
да приеме следните правни форми:

(-1) споразумения за делегиране
(1) безвъзмездни средства; (1) безвъзмездни средства;

(2) договори за обществени поръчки. (2) договори за обществени поръчки.

Or. de

Обосновка

Видовете финансови инструменти следва да бъдат ясно посочени. Споразуменията за 
делегиране с Европейската космическа агенция следва също да бъдат включени.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Безвъзмездните средства от 
Общността могат да бъдат предоставяни 
под специфични форми, включително 
рамкови споразумения за партньорство 
или съфинансиране на безвъзмездни 
средства за оперативни разходи или 
безвъзмездни средства за действие. 
Безвъзмездните средства за оперативни 
разходи за организации, преследващи 
цели от общоевропейски интерес, не са 
подчинени на разпоредбите за 
постепенно намаляване на 
финансирането на Финансовия 
регламент. За безвъзмездни средства 
максималният размер на съфинансиране 
се приема в съответствие с процедурата 
от член 11, параграф 3.

2. Обществените поръчки следва да 
бъдат предпочитания финансов 
инструмент при изпълнението на 
програмата ГМОСС.  Когато това е 
оправдано, безвъзмездните средства от 
Общността могат да бъдат предоставяни 
под специфични форми, включително 
рамкови споразумения за партньорство 
или съфинансиране на безвъзмездни 
средства за оперативни разходи или 
безвъзмездни средства за действие. 
Безвъзмездните средства за оперативни 
разходи за организации, преследващи 
цели от общоевропейски интерес, не са 
подчинени на разпоредбите за 
постепенно намаляване на 
финансирането на Финансовия 
регламент. За безвъзмездни средства 
максималният размер на съфинансиране 
се приема в съответствие с процедурата 
от член 11, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Обществените поръчки следва да бъдат обичайната процедура на финансиране. 
Когато това е оправдано, финансирането следва да бъде чрез предоставяне на 
безвъзмездни средства чрез публични процедури.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пълен и открит достъп до б) Пълен, безплатен и открит достъп до 
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информацията, генерирана от услугите 
на ГМОСС, и данните, събрани 
посредством инфраструктурата на
ГМОСС, подлежащ на съответни 
ограничения от съображения за 
сигурност;

информацията, генерирана от услугите 
на ГМОСС, и данните, събрани 
посредством инфраструктурата на 
ГМОСС, за физически и юридически 
лица, които живеят в ЕС или имат 
постоянно седалище в ЕС; достъпът 
до информацията, генерирана от 
услугите на ГМОСС за физически или 
юридически лица от трети страни и 
международни организации следва по 
принцип да бъде на реципрочна основа 
и да подлежи на съответни 
международни спогодби. 

Or. de

Обосновка

Гражданите и дружествата на ЕС следва да имат пълен достъп до данните. 
Достъпът от трети страни следва по принцип да бъде на реципрочна основа.  Това 
следва да става независимо от възможността  за предоставяне на пълен достъп на 
държави и региони  до други политики на ЕС, като например тези, свързани с 
развитието, изменението на климата и др.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подкрепа на европейските 
научноизследователски общности.

д) подкрепа на европейските 
научноизследователски и иновационни 
общности.

Or. de

Обосновка

Насърчаването на нововъведенията, особено чрез малките и средните предприятия 
следва също да бъде цел.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията предоставя на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Икономическия и социален комитет и 
на Комитета за регионите междинен 
доклад за оценка до 31 декември 2012 г. 
и последващ доклад за оценка.

2. Комисията предоставя на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Икономическия и социален комитет и 
на Комитета за регионите междинен 
доклад за оценка до 31 декември 2012 г. 
и последващ доклад за оценка най-
късно до…*.
* две години след края на периода, определен в 
член 3, параграф 1.

Or. de

Обосновка

Окончателният доклад следва да бъде представен своевременно.

Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение - уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията, посочени в член 2, 
параграф 1, имат следните цели:

Действията, посочени в член 3, 
параграф 1, имат следните цели:

Or. de

Обосновка
Действията се определят в член 3.
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Инициативата за наблюдение на Земята (ГМОСС) е важен проект за бъдещето на ЕС. 
Както при спътниковата навигационна програма „Галилео“, при ГМОСС също се 
предвижда изграждането на собствена инфраструктура на Съюза, което позволява по-
добро управление на околната среда и повишаване на сигурността на гражданите. За 
разлика от „Галилео” обаче ГМОСС се финансира с обществени средства от самото 
начало. Обществените поръчки следва да бъдат обичайната процедура за финансиране 
на изграждането на системата. Докладчикът съзнава, че изграждането на ГМОСС е 
свързано с големи разходи, които ще продължат и след първоначалната оперативна 
фаза и по време на следващата финансова перспектива след 2014 г., но счита, че тези 
разходи се оправдават от огромните обществени ползи на проекта.

Добре обмислената финансова концепция е от изключително значение за развитието на 
ГМОСС и предоставянето на данни и услуги, както и за тяхното използване. При това е 
от голямо значение влагането на достатъчно финансови средства в точния момент -
както по време на първите оперативни дейности, така и след приключване на тази фаза, 
за да може данните и предлаганите услуги да бъдат на разположение с голяма 
надеждност и непрекъснато. Би било добре, ако предвидените в предложението на 
Комисията финансови средства за етапа на първоначалните оперативни дейности се 
увеличат, тъй като така още сега биха могли да се определят бюджетни кредити за 
поети задължения за други области на космическия компонент.  По този начин би 
станало възможно сключването на договори и постигането на сигурност на 
финансовото планиране. Това е от голямо значение особено за изстрелването на серия 
Б и за набавянето на важни компоненти за серия В на спътниците "часовои", тъй като 
ще могат да се гарантират както изстрелването, така и еднаквостта на спътниците.  Тъй 
като става въпрос за средства, които така или иначе трябва да се набавят, не се има 
предвид увеличаване на разходите, а ефективното използване на финансови средства и 
ангажирането на бюджетни средства в по-ранен момент. Това ще спести на 
данъкоплатеца по-високи разходи през идния финансов период.

Достъпът до данни и услуги, предлагани с помощта на ГМОСС, трябва да бъде 
безплатен за всички граждани и предприятия на ЕС, за да се развият крайните звена на 
пазара, особено тези на малките и средните предприятия.  Освен свързани с околната 
среда и сигурността аспекти, сред целите на ГМОСС е насърчаването на прогреса и 
нововъведенията. Откритият достъп следва да бъде възможен и за предприятия извън 
ЕС, при условие че в духа на взаимност достъп до неевропейски данни стане възможен 
за европейски частни лица и предприятия. 

Европейската комисия ще играе ролята на мениджър и ще поеме цялостната 
координация на проекта. Техническото изпълнение ще се поеме от Европейската 
космическа агенция (ЕКА), която разполага с необходимото ноу-хау. На ЕКА следва да 
бъде възложено техническото изпълнение на космическия компонент в рамките на 
споразумение за делегиране.  С помощта на такова споразумение за делегиране 
отговорността ще се разпредели по-ясно и ще се осигури по-голяма прозрачност.

Целите, които се преследват с предложението за регламент и са посочени в 
приложението, са важен елемент от регламента. Във връзка с това докладчикът счита, 
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че те следва да се изменят не в рамките на процедурата по комитология, а в рамките на 
обикновената законодателна процедура. Тъй като става въпрос за област с голям обхват 
и въздействие върху бюджета, Парламентът не бива да се отказва от своята роля на 
надзорен орган. Наред с това, процедурата по комитология трябва да се адаптира след 
влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Това може да доведе до 
забавяния във времето, които не са в полза на проекта. 


