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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].



PR\851848BG.doc 3/16 PE454.624v01-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ........................................................................................15



PE454.624v01-00 4/16 PR\851848BG.doc

BG



PR\851848BG.doc 5/16 PE454.624v01-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно реда и условията за достъпа до публично регулираната услуга, 
предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по 
програмата „Галилео“(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0550),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0318/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от .... 2011 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ..... 2011 г.2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по външни работи (A7-0000/2010),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени 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, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В заключенията, които бяха приети (2) В заключенията, които бяха приети 

                                               
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
2 ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
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на заседанието на 12 октомври 2006 г., 
Съветът по транспорт поиска от 
Комисията както активно да продължи 
да работи по изготвяне на политиката за 
достъпа до PRS на базата на 
подготвителната работа, а именно за да 
може да определи условията, при които 
държавите-членки ще организират и 
управляват своите групи потребители, 
така и да представи своевременно 
предложения за обсъждане и одобрение 
от страна на Съвета. В тези 
заключения Съветът по транспорт 
припомни, че използването на PRS от 
държавите-членки ще бъде 
незадължително и че всички
оперативни разходи по услугата ще се 
поемат от потребителите на 
нетърговска основа.

на заседанието на 12 октомври 2006 г., 
Съветът по транспорт поиска от 
Комисията както активно да продължи 
да работи по изготвяне на политиката за 
достъпа до PRS на базата на 
подготвителната работа, а именно за да 
може да определи условията, при които 
държавите-членки ще организират и 
управляват своите групи потребители, 
така и да представи своевременно 
предложения за обсъждане и одобрение 
от страна на Съвета. Използването на 
PRS от държавите-членки ще бъде 
незадължително. Оперативните
разходи по услугата следва да се поемат 
от участниците на нетърговска основа.

Or. de

Обосновка

Оперативните разходи за PRS следва да се поемат не от потребителите, а от 
участниците.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) По различни поводи Съветът посочи, 
че системата, създадена по програмата 
„Галилео“, е система за граждански 
цели, която е под граждански контрол, 
т.е. тя е реализирана съгласно стандарти 
за граждански цели на базата на 
изискванията за такива цели, и е под 
контрола на институциите на Съюза.

(3) По различни поводи Европейският 
парламент и Съветът посочиха, че 
системата, създадена по програмата 
„Галилео“, е система за граждански 
цели, която е под граждански контрол, 
т.е. тя е реализирана съгласно стандарти 
за граждански цели на базата на 
изискванията за такива цели, и е под 
контрола на институциите на Съюза.

Or. de
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Изменение 3

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-
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.

(4) Измежду различните услуги, 
предлагани от европейските системи за 
спътникова навигация, PRS е услугата, 
която е и най-защитена, и с най-
чувствително съдържание. Тя трябва да 
осигурява на своите участници
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 
участието в PRS и управлението й
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.

(Настоящото изменение се прилага за 
целия законодателен текст. 
Приемането му изисква технически 
промени в целия текст.)

Or. de

Обосновка

Полезно е в целия текст на решението да се направи ясно разграничение между 
участници (Съвет, Комисия, държави-членки,оправомощени агенции, трети държави, 
международни организации) и потребители (оторизирани физически или юридически 
лица). 
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Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Наред с това, за да се насърчи в 
световен план използването на 
европейската технология за защитените 
правителствени приложения в областта 
на спътниковата навигация, е 
целесъобразно да се предвидят 
условията, при които трети държави и 
международни организации ще могат да 
използват PRS, като при всяко 
положение спазването на изисквания по 
отношение на сигурността е от 
първостепенно значение.

(7) Наред с това, за да се насърчи в 
световен план използването на 
европейската технология за защитените 
правителствени приложения в областта 
на спътниковата навигация, е 
целесъобразно да се предвидят 
условията, включително плащането 
на вноска, при които трети държави и 
международни организации ще могат да 
участват в PRS, като при всяко 
положение спазването на изисквания по 
отношение на сигурността е от 
първостепенно значение.

Or. de

Обосновка
ЕС следва да си запази възможността да изисква от трети държави или от 
международни организации да участват в разходите при участието им в PRS.

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Що се отнася до субектите по 
управлението и контрола, изглежда, че 
решението да се изисква от всеки 
ползвател да определи „компетентен 
орган за PRS“ за управлението и 
контрола на неговите потребители е 
най-доброто с оглед на осигуряване на 
ефективно управление на използването 
на PRS, като се улеснят по този начин 
връзките между отделните субекти, 
отговарящи за сигурността, и като се 
гарантира постоянен контрол върху 
потребителите, особено националните 
потребители, при спазване на 

(10) Що се отнася до субектите по 
управлението и контрола, изглежда, че 
решението да се изисква от всеки 
участник да определи „компетентен 
орган за PRS“ за управлението и 
контрола на неговите потребители е 
най-доброто с оглед на осигуряване на 
ефективно управление на използването 
на PRS, като се улеснят по този начин 
връзките между отделните субекти, 
отговарящи за сигурността, и като се 
гарантира постоянен контрол върху 
потребителите, особено националните 
потребители, при спазване на 
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минимални общи стандарти. Трябва да 
се отбележи, че компетентният орган за 
PRS не е непременно свързан с дадена 
държава-членка и че няколко 
ползватели могат да определят един и 
същи компетентен орган за PRS.

минимални общи стандарти. Трябва да 
се отбележи, че компетентният орган за 
PRS не е непременно свързан с дадена 
държава-членка и че няколко 
участници могат да определят един и 
същи компетентен орган за PRS. 
Независимо от това всяка държава-
членка следва да носи отговорност за 
действия на собствената си 
територия, напр. за контрола на 
износа. 

Or. de

Обосновка

Това служи за ясно определяне на отговорностите.

Изменение 6

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/2010, 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 

(13) По отношение на производството и 
сигурността на приемниците, 
задължителните изисквания към 
сигурността налагат тази функция да се 
повери понастоящем само на държава-
членка, която е определила орган за 
PRS, или на предприятия, установени на 
територията на някоя държава-членка, 
която е определила 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/2010, 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, 
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стандарти. произтичащи от минималните общи 
стандарти. Комисията следва да 
разгледа дали в бъдеще, при спазване 
на условието за 
реципрочност,оправомощени 
предприятия от държави, които не 
са членки на ЕС също могат да 
участват в производството на 
приемници за PRS.

Or. de

Обосновка

С оглед на разпространението в световен мащаб на европейските технологии, ЕС 
следва да си запази възможността в бъдеще да допуска участието и на трети 
държави в производството на приемници за PRS при условие че не съществуват 
възражения относно сигурността.

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Целесъобразно е да се оправомощи 
Комисията да приема делегирани актове 
в съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, за да се установят правилата за 
защита на класифицираната 
информация относно PRS, от една 
страна, и за да може да се внасят 
изменения в минималните общи 
стандарти, от друга страна.

(15) Целесъобразно е да се оправомощи 
Комисията да приема делегирани актове 
в съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, за да може да се внасят изменения 
в минималните общи стандарти.

Or. de

Обосновка

Съгласуваност с изменения член 4.
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Изменение 8

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. Всяка държава-членка гарантира 
прилагането спрямо всички физически 
лица, които пребивават, или всички 
правни образувания, който са 
установени на нейна територия, и 
които работят с класифицирана 
информация на ЕС относно PRS, 
разпоредби относно сигурността, 
които гарантират степен на защита, 
съответстваща най-малко на 
степента, гарантирана с 
разпоредбите на Комисията1, както и 
с разпоредбите на Съвета2 относно 
сигурността.

2а. Държавите-членки незабавно 
информират Комисията за 
приемането на националните 
разпоредби относно сигурността, 
посочени в параграф 1.
2б. Физическите лица, които 
пребивават в трети държави, и 
правните образувания, които са 
установени в трети държави, могат 
да работят с класифицирана 
информация на ЕС относно PRS само 
ако по отношение на тях в 
съответните трети държави се 
прилагат разпоредби относно 
сигурността, които гарантират 
степен на защита, съответстваща 
най-малко на степента, гарантирана 
с разпоредбите на Комисията 
относно сигурността, установени в 
приложението към Решение 
2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом, и с 
разпоредбите на Съвета относно 
сигурността, установени в 
приложението към Решение 
2001/264/ЕО. Разпоредбите на ЕКА 



PE454.624v01-00 12/16 PR\851848BG.doc

BG

относно сигурността се считат за 
съответстващи на тези правила и 
разпоредби. Съответствието на 
разпоредбите относно сигурността, 
прилагани в трета държава, може да 
бъде признато в споразумение с тази 
държава.
1 Приложение към Решение 2001/844/ЕО, 
ЕОВС, Евратом на Комисията от 29 ноември 
2001 г. за изменение на нейния процедурен 
правилник (OВ L 317, 3.12.2001 г., стр.  1).
2 Приложение към Решение 2001/264/ЕО на 
Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на 
разпоредбите относно сигурността на 
Съвета (ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1).

Or. de

Обосновка

Прилагане по аналогия на член 14 от Регламент (ЕО) № 683/2008 относно EGNOS и 
"Галилео". Неговите разпоредби вече предоставят в удовлетворителна степен 
защита на класифицираната информация.

Изменение 9

Предложение за решение
Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато компетентен орган за PRS не 
спазва минималните общи стандарти, 
Комисията може да изиска от този орган 
да използва техническите средства на 
Европейската агенция за ГНСС.

8. Когато компетентен орган за PRS не 
спазва минималните общи стандарти, 
Комисията може, при надлежно 
отчитане на принципа на 
субсидиарност – и, при необходимост, 
след получаване на допълнителна 
специфична информация относно 
посочените в параграф 6 изисквания –
да издаде препоръка. Комисията 
може да изиска от този орган да 
използва техническите средства на 
Европейската агенция за ГНСС. В срок 
от три месеца засегнатият участник 
в PRS изпълнява препоръката или 
изискването на Комисията или 
предлага други промени с оглед на 
спазване на общите минимални 
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стандарти и ги прилага при съгласие 
на Комисията.
Ако, след изтичането на тримесечния 
срок, съответният орган за PRS все 
още не изпълнява общите минимални 
стандарти, Комисията информира 
Съвета и Парламента относно това 
и предприема подходящи мерки за 
преодоляване на последиците, напр. 
определя Европейската агенция за 
ГНСС като компетентен орган за 
PRS за въпросния участник в PRS.
Разходите във връзка с това се 
поемат от съответния участник в 
PRS.

Or. de

Обосновка

Следва да се установи механизъм за ескалация с цел да се гарантира, че всички органи 
за PRS спазват минималните стандарти. Ако, при използването на услугата, 
разпоредбите за сигурност бъдат нарушени, това може да има също така последици 
за други потребители.

Изменение 10

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

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 участва 
в PRS, може сама да произвежда или да 
възложи на предприятия, установени на 
територията на държава-членка, която е 
определила 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 орган за PRS, или на 
предприятия, установени на 
територията на държава-членка, която е 
определила орган за PRS, 
производството на приемниците за PRS 
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и на свързаните модули за сигурност.

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение предоставя възможност на държавите-членки, които не 
участват в PRS, но които са определили компетентен орган за PRS, да участват в 
производството на приемници за PRS.

Изменение 11

Предложение за решение
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За неограничен период от време 
Комисията е оправомощена да приема 
делегираните актове, посочени в 
членове 4 и 6.

1. За неограничен период от време 
Комисията е оправомощена да приема 
делегираните актове, посочени в член 6.

Or. de

Обосновка

Съгласуваност с изменения член 4.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската програма за спътникова навигация „Галилео“ предлага общо пет услуги: 
отворена услуга, търговска услуга, услуга за сигурност, услуга за търсене и спасяване, 
както и публично регулирана услуга. Настоящото предложение се отнася до публично 
регулираната услуга (PRS), която е запазена за оправомощени от правителствата 
потребители, за приложения с чувствително съдържание (като например критични 
инфраструктури, транспорт, вътрешна и външна сигурност, аварийни услуги). Тези 
приложения изискват висока степен на точност и надеждност, поради което PRS 
използва силни и шифровани сигнали. 

Предложението на Комисията създава подробна правна рамка за разпоредбите относно 
достъпа до PRS и управлението и контрола на потребителите, с цел да може да се 
гарантират сигурността на системата и защитата на информацията. Тъй като 
определени приложения на услугата могат да бъдат чувствителни от политическа и 
стратегическа гледна точка, както и с цел да се гарантира изискваната висока степен на 
сигурност, трябва да се действа много внимателно при създаването на тази правна 
рамка, която включва обща и хармонизирана процедура за издаване на разрешение на 
потребителите от участниците. PRS трябва да започне да функционира по график през 
2014 г., но въпреки това е важно предварително да се създаде изискваната правна 
рамка, за да могат държавите-членки и други заинтересовани страни да разполагат с 
достатъчно време за установяване на различните механизми за надзор и за изпълнение 
на изискваните стандарти за сигурност.

Предложението на Комисията създава рамка с цел участниците в PRS (държавите-
членки на доброволна основа, Съветът, Комисията, както и, при определени условия, 
агенции на Европейския съюз, трети държави и международни организации) надлежно 
да разрешат на избрани потребители на PRS да притежават или използват приемник за 
PRS. Предложението включва:
 изискването всеки участник в PRS да определи компетентен орган за PRS, с цел да 

може ефективно да управлява и контролира всички потребители, които имат 
разрешение да произвеждат, притежават или използват приемници за PRS;

 установяването на общи минимални стандарти, които трябва да бъдат спазвани от 
всички участници;

 създаването на процедура по разрешаване и механизъм за контрол за целия ЕС за 
производството на приемници за PRS и техните модули за сигурност;

 установяването на строги правила за износа на оборудване и технологии за 
използването на PRS;

 установяването на условия, съгласно които международни организации и трети 
държави евентуално могат да участват в PRS.

Докладчикът приветства предложението на Комисията. PRS е една от важните услуги, 
предлагани от „Галилео“, която ще гарантира непрекъснатост на услугата и сигурност и 
в условия на сериозна криза. Тъй като неспазването на разпоредбите за сигурност може 
да има въздействия и за други участници и потребители (напр. пропуски в сигурността 
биха могли да доведат до неразрешено, враждебно използване на PRS), използването, 
управлението и контролът на достъпа до PRS следва да се основават на общи 
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стандарти. Докладчикът счита, че предложеният тук механизъм за гарантиране на 
сигурността предлага изискваната съгласуваност между определянето на общи 
минимални стандарти и контрол на спазването на нормативната база на равнището на 
ЕС от една страна, и децентрализацията на функцията по надзор, понастоящем 
изпълнявана от държавите-членки, от друга страна.

Докладчикът би искал да изтъкне няколко въпроса, които могат да бъдат от значение за 
по-нататъшните разисквания:
 Правният текст следва да внася по-голяма яснота по отношение на 

разграничаването между участници в PRS и потребители на PRS. Важно е 
последователното прилагане на определенията в рамките на текста.

 Участието в PRS за всяка държава-членка е на доброволна основа. По същия начин 
държавите-членки решават индивидуално относно начина на използване на PRS, 
както и относно това дали потребителите следва да плащат за тази услуга (във 
връзка с това следва да се вземе предвид, че GPS е безплатна). Тъй като вероятно в 
началото не всички държави-членки ще вземат участие в PRS, би било справедливо 
само държавите-членки, институциите и други (международни) организации, които 
участват в PRS, да вземат участие в свързаните с нея оперативни разходи на 
национално равнище.

 Въпреки че понастоящем – също и с оглед на аспектите, свързани със сигурността –
е необходимо да се ограничи производството на приемници за PRS до територията 
на ЕС, в бъдеще би било възможно разширяването на производството, с цел да се 
обхванат други страни като Швейцария, Норвегия или САЩ. Във връзка с това, 
разбира се, би трябвало да бъдат сключени съответни споразумения за сигурност, с 
които се определят и условията за подобно разрешаване, с цел да се гарантират 
общите минимални стандарти.

 Тъй като нарушаването на разпоредбите за сигурност има също така последици за 
други участници и потребители и би могло да доведе до положение на несигурност, 
следва да се въведе ясна процедура за случаите, при които даден орган за PRS не 
изпълни общите минимални стандарти. В крайна сметка тази процедура следва да 
осигури, че стандартите в рамките на целия ЕС са гарантирани. 


