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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropských systémů 
družicové navigace a jejich provozu
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0814),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0464/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
zahraniční věci, Rozpočtového výboru a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-
0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem evropské politiky družicové 
navigace je poskytnout Unii dva systémy 
družicové navigace, systém vytvořený
v rámci programu Galileo a systém 
EGNOS (dále jen „systémy“). Základem 
těchto systémů jsou programy Galileo
a EGNOS (dále jen „programy“). Obě 
infrastruktury sestávají z družic a sítě
pozemních stanic.

(1) Cílem evropské politiky družicové 
navigace je poskytnout Unii dva systémy 
družicové navigace, systém vytvořený
v rámci programu Galileo a systém 
EGNOS (dále jen „systémy“). Základem 
těchto systémů jsou programy Galileo
a EGNOS (dále jen „programy“). Obě 
infrastruktury používají družice a síť
pozemních stanic.
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Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Cílem programu EGNOS je zlepšit 
kvalitu signálu stávajících globálních 
systémů družicové navigace (dále jen 
„GNSS“).

(3) Cílem programu EGNOS je zlepšit 
kvalitu signálu různých globálních 
systémů družicové navigace (dále jen 
„GNSS“).

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Program EGNOS je ve fázi využívání 
od chvíle, kdy byla v roce 2009 jeho 
otevřená služba prohlášena za funkční
a kdy v březnu 2011 byla za funkční 
prohlášena jeho služba pro zajištění 
bezpečnosti života.

(10) Program EGNOS je ve fázi využívání 
od chvíle, kdy byla v roce 2009 jeho 
otevřená služba prohlášena za funkční
a kdy v březnu 2011 byla za funkční 
prohlášena jeho služba pro zajištění 
bezpečnosti života. Neúplné geografické 
pokrytí však řadě regionů Unie brání
v tom, aby služeb poskytovaných 
systémem EGNOS mohly využívat. Zcela 
jednoznačnou prioritou by tedy mělo být 
zajištění úplného pokrytí území členských 
států. Rovněž by bylo vhodné rozšířit 
pokrytí zejména na území kandidátských 
států a třetích zemí, na něž se vztahuje 
jednotné evropské nebe a evropská 
politika sousedství. Toto rozšíření na třetí 
země by nemělo zpozdit rozšíření pokrytí
v rámci Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Je důležité zajistit, aby neexistovaly 
žádné překážky přijímání služeb 
poskytovaných těmito dvěma programy. 
Zpoplatnění použití některé z těchto 
služeb by takovou překážku představovalo.
S přihlédnutím k této skutečnosti by bylo 
vhodné, aby služby pro zajištění 
bezpečnosti života byly poskytovány 
bezplatně. Stejný přístup by měl být 
uplatněn, rovněž pokud jde o využívání 
veřejné regulované služby členskými státy
a některými institucemi Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem k tomu, že Unie zajišťuje
v zásadě celé financování programů, je 
třeba stanovit, že je vlastníkem veškerého 
hmotného nebo nehmotného majetku, který 
byl vytvořen nebo vyvinut v rámci těchto 
programů. Aby byla plně dodržena veškerá 
základní vlastnická práva, měly by být se 
stávajícími vlastníky uzavřeny patřičné 
dohody, a to zejména pokud jde hlavní 
části infrastruktur a jejich bezpečnost.
V zájmu snazšího přijetí družicové 
navigace na trzích je třeba zajistit, aby třetí 
strany mohly optimálně využívat práv 
duševního vlastnictví, která plynou
z programů a náležejí Unii, a to především 
na socio-ekonomické úrovni.

(12) Vzhledem k tomu, že Unie zajišťuje
v zásadě celé financování programů, je 
třeba stanovit, že je vlastníkem veškerého 
hmotného nebo nehmotného majetku, který 
byl vytvořen nebo vyvinut v rámci těchto 
programů. Aby byla plně dodržena veškerá 
základní vlastnická práva, měly by být se 
stávajícími vlastníky uzavřeny patřičné 
dohody, a to zejména pokud jde hlavní 
části infrastruktur a jejich bezpečnost.
V zájmu snazšího přijetí družicové 
navigace na trzích je třeba zajistit, aby třetí 
strany mohly optimálně využívat práv 
duševního vlastnictví, která plynou
z programů a náležejí Unii, a to především 
na socio-ekonomické úrovni. Komise by 
měla zajistit, že smí převést práva 
duševního vlastnictví nebo udělit licenci
k využití produktů, vzniklých při činnosti
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v rámci těchto programů, třetím stranám, 
ukáže-li se to po posouzení jednotlivých 
případů jako vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Majetek vytvořený nebo vyvinutý 
mimo programy není dotčen ustanoveními
o vlastnictví uvedenými v tomto nařízení. 
Takové prostředky ovšem častokrát 
mohou mít na provádění programů 
zásadní dopad. S cílem povzbudit vývoj 
nových technologií mimo programy by 
Komise měla vybízet třetí strany, aby 
významným prostředkům tohoto druhu 
věnovaly pozornost, a měla by, pokud je to 
pro programy přínosné, vyjednat jejich 
odpovídající využívání.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo zaručeno pokračování 
programů, je nezbytné zřídit vhodný 
finanční rámec, aby Unie mohla nadále 
tyto programy financovat. Rovněž by se 
měla pro období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 určit částka požadovaná 
na financování dokončení zaváděcí fáze 
programu Galileo a provoz systémů.

(14) Aby bylo zaručeno pokračování 
programů, je nezbytné zřídit vhodný 
finanční rámec, aby Unie mohla nadále 
tyto programy financovat. Rovněž by se 
měla pro období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 určit částka požadovaná 
na financování dokončení zaváděcí fáze 
programu Galileo a využití systémů.

Or. en



PR\904241CS.doc 9/48 PE489.561v02-00

CS

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Evropský parlament a Rady 
[rozhodly] na základě návrhu Komise ze 
dne 29. června 2011 přidělit na financování 
činností spojených s programy v období od 
1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 částku
v maximální výši [7 897] milionů EUR
v běžných cenách. Je třeba upřesnit, že tyto
činnosti zahrnují též ochranu systémů
a jejich fungování, a to i při vypouštění 
družic. Příspěvek na náklady požadované 
pro účely využívání služeb, které tuto 
ochranu mohou zajistit, jako jsou služby 
poskytované systémem získávání poznatků
o situaci ve vesmíru („Space Situational 
Awareness“), by proto mohl být 
financován z rozpočtu přiděleného na 
programy v mezích dostupnosti dané 
přísnou kontrolou nákladů a s ohledem na 
celkovou částku, která je uvedena výše
a stanovena v článku [x] nařízení Rady 
XYZ, kterým se stanoví víceletý finanční 
rámec na období 2014–2020. Toto nařízení 
stanoví pro další provádění programů 
finanční rámec, který představuje prvotní 
referenci ve smyslu bodu [17] 
interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
ze dne xx/yy/201z o spolupráci
v rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení a ve smyslu článku 14 
[návrhu nařízení Rady ze dne 29. června 
2011], kterým se stanoví víceletý finanční 
rámec na období 2014–2020[12 ].

(15) Evropský parlament a Rady 
[rozhodly] na základě návrhu Komise ze 
dne 29. června 2011 přidělit na financování 
činností spojených s programy v období od 
1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 částku
v maximální výši [7 897] milionů EUR
v běžných cenách. V zájmu jasnosti a za 
účelem lepší kontroly nákladů by se měla 
celková částka rozdělit na dvě různé 
kategorie. Přesto je v zájmu flexibility 
nutno, aby Komise měla možnost 
přesunout prostředky z jedné kategorie do 
druhé. Je třeba, aby činnosti v rámci 
programů zahrnovaly též ochranu systémů
a jejich fungování, a to i při vypouštění 
družic. Příspěvek na náklady požadované 
pro účely využívání služeb, které tuto 
ochranu mohou zajistit, jako jsou služby 
poskytované systémem získávání poznatků
o situaci ve vesmíru („Space Situational 
Awareness“), by proto mohl být 
financován z rozpočtu přiděleného na 
programy v mezích dostupnosti dané 
přísnou kontrolou nákladů a s ohledem na 
celkovou částku, která je uvedena výše
a stanovena v článku [x] nařízení Rady 
XYZ, kterým se stanoví víceletý finanční 
rámec na období 2014–2020. Toto nařízení 
stanoví pro další provádění programů 
finanční rámec, který představuje prvotní
referenci ve smyslu bodu [17] 
interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
ze dne xx/yy/201z o spolupráci
v rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení a ve smyslu článku 14 
[návrhu nařízení Rady ze dne 29. června 
2011], kterým se stanoví víceletý finanční 
rámec na období 2014–2020[12 ].
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Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Je třeba stanovit, na jaké činnosti 
budou rozpočtové prostředky Unie 
přidělené na programy pro období 2014–
2020 podle tohoto nařízení přiděleny. Tyto 
prostředky by měly být poskytnuty 
především na činnosti spojené se zaváděcí 
fází programu Galileo včetně řízení této 
fáze a dohledu nad ní a s provozem
systému vytvořeného v rámci programu 
Galileo včetně předběžných a přípravných 
úkonů vztahujících se k této fázi a 
s provozem systému EGNOS. Rovněž by 
měly být poskytnuty na financování 
některých jiných činností nezbytných pro 
řízení a realizaci cílů programů.

(16) Je třeba stanovit, na jaké činnosti 
budou rozpočtové prostředky Unie 
přidělené na programy pro období 2014–
2020 podle tohoto nařízení přiděleny. Tyto 
prostředky by měly být poskytnuty 
především na činnosti spojené se zaváděcí 
fází programu Galileo včetně řízení této 
fáze a dohledu nad ní a s využitím systému 
vytvořeného v rámci programu Galileo 
včetně předběžných a přípravných úkonů 
vztahujících se k této fázi a s využitím
systému EGNOS. Rovněž by měly být 
poskytnuty na činnosti spojené
s maximalizací socio-ekonomických výhod 
programů a na financování některých 
jiných činností nezbytných pro řízení
a realizaci cílů programů

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Rovněž je třeba upozornit, že 
rozpočtové zdroje stanovené tímto 
nařízením nezahrnují práce financované
z prostředků přidělených na program 
Horizont 2020, rámcový program pro 
výzkum a inovace, např. práce spojené
s rozvojem aplikací odvozených od těchto 
systémů. Tyto práce umožní optimalizovat 
využití služeb poskytovaných v rámci 
programů, zajistit návratnost investic ze 

(18) Je velice důležité optimalizovat 
využití služeb poskytovaných v rámci 
programů, zajistit návratnost investic ze 
strany Unie v oblasti sociálních
a ekonomických výhod a posílit know-how 
podniků Unie v oblasti družicové navigace.
To by mělo být cílem činností vztahujících 
se k maximalizaci socio-ekonomických 
výhod programů, přičemž takové činnosti 
by měly zahrnovat práce financované
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strany Unie v oblasti sociálních
a ekonomických výhod a posílit know-how 
podniků Unie v oblasti družicové navigace.

z prostředků programu Horizont 2020
a rámcového programu pro výzkum
a inovace a měly by být prováděny
v souvislosti s těmito programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Příjmy ze systémů by nicméně měla 
vybírat Unie, aby bylo zajištěno uhrazení 
předchozích investic. Ve smlouvách 
uzavřených se soukromými podniky by 
však mělo být možné stanovit 
mechanismus rozdělení těchto příjmů.

(19) Jakékoli příjmy ze systémů by 
nicméně měla vybírat Unie a měly by být 
použity na podporu programů. Zejména 
by se měly použít k financování činností 
zaměřených na maximalizaci socio-
ekonomických výhod programů. Ve 
smlouvách uzavřených se soukromými 
podniky by však mělo být možné stanovit 
mechanismus rozdělení těchto příjmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Agentura pro evropský GNSS byla 
zřízena nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 
2010 o zřízení Agentury pro evropský 
GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) 
č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro 
evropské družicové navigační programy
a mění nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 683/2008, za účelem 
dosažení cílů programů Galileo a EGNOS
a provádění některých úkolů spojených
s průběhem programů. Jedná se o agenturu 
Unie, jež má jako subjekt ve smyslu článku 

(23) Agentura pro evropský GNSS byla 
zřízena nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 
2010 o zřízení Agentury pro evropský 
GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) 
č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro 
evropské družicové navigační programy
a mění nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 683/2008, za účelem 
dosažení cílů programů Galileo a EGNOS
a provádění některých úkolů spojených
s průběhem programů. Jedná se o agenturu 
Unie, jež má jako subjekt ve smyslu článku 
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185 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 
povinnosti stanovené pro agentury Unie. 
Měly by jí být přiděleny úkoly související
s bezpečností programů, jejím případným 
jmenováním příslušným orgánem PRS
a jejím přínosem k uvedení systémů na 
trh. Rovněž je třeba, aby vykonávala 
úkoly, které jí Komise může svěřit 
prostřednictvím jedné či více pověřovacích 
smluv pro různé zvláštní úkoly související
s programy, které zahrnují úkoly 
související s fázemi provozu systémů
a podporou aplikací a služeb na trhu 
družicové navigace. Aby Komise jakožto 
zástupce Unie mohla plně vykonávat své 
právo auditu, měly by tyto pověřovací 
smlouvy zahrnovat obecné podmínky pro 
správu finančních prostředků svěřených 
Agentuře pro evropský GNSS.

185 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 
povinnosti stanovené pro agentury Unie. 
Měly by jí být přiděleny úkoly související
s bezpečností programů, jejím případným 
jmenováním příslušným orgánem PRS
a jejím propagováním poskytovaných
služeb a jejich uváděním na trh. Měla by 
rovněž navázat úzké kontakty s uživateli
a potenciálními uživateli služeb 
poskytovaných v rámci programů
a shromažďovat informace o jejich 
požadavcích a o vývoji na trhu družicové 
navigace. Kromě toho by měla poukazovat 
na oblasti, kde by se předpisy mohly 
upravit nebo zavést nové, aby se využilo 
přínosů GNSS, a měla by vykonávat úkoly 
zaměřené na maximalizaci socio-
ekonomických výhod programů. Kromě 
toho je rovněž třeba, aby vykonávala 
úkoly, které jí Komise může svěřit 
prostřednictvím jedné či více pověřovacích 
smluv pro různé zvláštní úkoly související
s programy, které zahrnují úkoly 
související s fázemi využití systémů
a podporou aplikací a služeb na trhu 
družicové navigace. Aby Komise jakožto 
zástupce Unie mohla plně vykonávat své 
právo auditu, měly by tyto pověřovací 
smlouvy zahrnovat obecné podmínky pro 
správu finančních prostředků svěřených 
Agentuře pro evropský GNSS.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Unie by měla s Evropskou kosmickou 
agenturou uzavřít víceletou pověřovací 
smlouvu týkající se technických a aspektů
a aspektů souvisejících s plánováním. Aby 
Komise jakožto zástupce Unie mohla plně 
vykonávat své právo auditu, měla by 

(24) Pro zaváděcí fázi programu Galileo
by Unie měla s Evropskou kosmickou 
agenturou uzavřít pověřovací smlouvu 
stanovující úkoly agentury v této fázi. Aby 
Komise jakožto zástupce Unie mohla plně 
vykonávat své právo auditu, měla by 



PR\904241CS.doc 13/48 PE489.561v02-00

CS

pověřovací smlouva zahrnovat obecné 
podmínky pro správu finančních 
prostředků svěřených Evropské kosmické 
agentuře. Vzhledem k tomu, že se jedná
o činnosti financované výhradně Unií, 
měly by tyto podmínky zajišťovat kontrolu 
na stejné úrovni, jaká by byla vyžadována
v případě, že by Evropská kosmická 
agentura byla agenturou Unie.

pověřovací smlouva zahrnovat obecné 
podmínky pro správu finančních 
prostředků svěřených Evropské kosmické 
agentuře a zároveň agentuře poskytnout 
dostatečnou flexibilitu, která je nezbytná 
pro efektivní provádění jejích technických 
úkolů. Vzhledem k tomu, že se jedná
o činnosti financované výhradně Unií, 
měly by tyto podmínky zajišťovat kontrolu 
na stejné úrovni, jaká by byla vyžadována
v případě, že by Evropská kosmická 
agentura byla agenturou Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Pro fázi využívání programů by 
Agentura pro evropský GNSS měla
s Evropskou kosmickou agenturou uzavřít 
pracovní ujednání stanovující úkoly 
Evropské kosmické agentury v rozvíjení 
budoucí generace systémů a při 
poskytování technické podpory ve vztahu
k existující generaci systémů. V této 
souvislosti je třeba uvést, že činnosti 
výzkumu a technologického rozvoje 
související s vývojem systémů mají být 
financovány z prostředků programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Vzhledem k tomu, že programy bude (28) Vzhledem k tomu, že programy bude
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v zásadě financovat Unie, mělo by být 
zadávání veřejných zakázek v jejich rámci
v souladu s pravidly Unie pro veřejné 
zakázky a mělo by být především 
zaměřeno na optimalizaci zdrojů, kontrolu 
nákladů, snížení rizik, zvýšení účinnosti
a snížení závislosti na jednotlivých 
dodavatelích. Je třeba, aby byla zajištěna 
otevřená a spravedlivá hospodářská soutěž
v celém dodavatelském řetězci umožňující 
vyváženou účast různých průmyslových 
odvětví na všech úrovních, zejména 
nových účastníků a malých a středních 
podniků. Je třeba zabránit možnému 
zneužití dominace a zabránit dlouhodobé 
závislosti na jednom dodavateli. S cílem 
zmírnit rizika programů, zabránit závislosti 
na jediném dodavateli a zajistit lepší 
celkovou kontrolu programů, jejich 
nákladů a časového rozvrhu je třeba, aby 
kdykoli je to možné, byly dodávky 
zajišťovány z více zdrojů. Průmyslová 
odvětví Unie by měla mít možnost 
využívat v případě určitých prvků a služeb
i zdrojů mimo území Unie v případě 
prokazatelných zásadních výhod, pokud 
jde o kvalitu a náklady, ovšem při 
zohlednění strategické povahy programů
a požadavků Unie na bezpečnost a kontrolu 
vývozu. Je třeba využít investic i získaných 
zkušeností a odborné způsobilosti v oblasti 
průmyslu včetně těch, které byly získány 
ve fázích definování, vývoje a ověřování 
programů, a zároveň zajistit, že nedojde
k narušení pravidel pro výběrová řízení.

v zásadě financovat Unie, mělo by být 
zadávání veřejných zakázek v jejich rámci
v souladu s pravidly Unie pro veřejné 
zakázky a mělo by být především 
zaměřeno na optimalizaci zdrojů, kontrolu 
nákladů, snížení rizik, zvýšení účinnosti
a snížení závislosti na jednotlivých 
dodavatelích. Je třeba, aby byla zajištěna 
otevřená a spravedlivá hospodářská soutěž
v celém dodavatelském řetězci umožňující 
vyváženou účast různých průmyslových 
odvětví na všech úrovních, zejména 
nových účastníků a malých a středních 
podniků. Je třeba zabránit možnému 
zneužití dominace a zabránit dlouhodobé 
závislosti na jednom dodavateli. S cílem 
zmírnit rizika programů, zabránit závislosti 
na jediném dodavateli a zajistit lepší 
celkovou kontrolu programů, jejich 
nákladů a časového rozvrhu je třeba, aby 
kdykoli je to možné, byly dodávky 
zajišťovány z více zdrojů. Průmyslová 
odvětví Unie by měla mít možnost 
využívat v případě určitých prvků a služeb
i zdrojů mimo území Unie v případě 
prokazatelných zásadních výhod, pokud 
jde o kvalitu a náklady, ovšem při 
zohlednění strategické povahy programů
a požadavků Unie na bezpečnost a kontrolu 
vývozu. Je třeba využít investic i získaných 
zkušeností a odborné způsobilosti v oblasti 
průmyslu včetně těch, které byly získány 
ve fázích definování, vývoje a ověřování 
programů, a zároveň zajistit, že nedojde
k narušení pravidel pro výběrová řízení.
Vzhledem ke specifické struktuře 
kosmického průmyslu a také k jeho 
strategické hodnotě je rovněž nezbytné 
věnovat pozornost procesu zadávání 
veřejných zakázek v souvislosti s důležitou 
otázkou udržování průmyslové kapacity
v odvětví kosmického průmyslu v Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Ve snaze vymezit opatření nezbytná
k zajištění slučitelnosti a interoperability 
systémů s ostatními systémy družicové 
navigace a s klasickými prostředky 
navigace a zajistit bezpečnost systémů
a jejich fungování je třeba na Komisi 
přenést pravomoc přijímat akty v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie v těchto dvou oblastech 
působnosti. Je zvláště důležité, aby Komise 
během svých přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

(37) Ve snaze vymezit opatření nezbytná
k zajištění slučitelnosti a interoperability 
systémů s ostatními systémy družicové 
navigace a s klasickými prostředky 
navigace, zajistit bezpečnost systémů
a jejich fungování a vytvořit rámec pro 
správu práv duševního vlastnictví je třeba 
na Komisi přenést pravomoc přijímat akty
v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie v těchto dvou 
oblastech působnosti. Je zvláště důležité, 
aby Komise během svých přípravných 
prací vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při přípravě
a vypracování aktu v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas
a vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Programy Galileo a EGNOS zahrnují 
všechny činnosti nezbytné k definování, 
vývoji, ověřování, výstavbě, provozu, 
obnově a zdokonalování obou evropských 
systémů družicové navigace, totiž systému 
vytvořeného v rámci programu Galileo
a systému EGNOS, a k zajištění jejich 
bezpečnosti.

1. Evropské programy družicové navigace, 
programy Galileo a EGNOS zahrnují 
všechny činnosti nezbytné k definování, 
vývoji, ověřování, výstavbě, provozu, 
obnově a zdokonalování obou evropských 
systémů družicové navigace, totiž systému 
vytvořeného v rámci programu Galileo
a systému EGNOS, a k zajištění jejich 
bezpečnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém vytvořený v rámci programu 
Galileo je nezávislá infrastruktura 
globálního družicového navigačního 
systému (GNSS), která sestává
z konstelace družic a celosvětové sítě 
pozemních stanic.

2. Systém vytvořený v rámci programu 
Galileo je nezávislá infrastruktura 
globálního družicového navigačního 
systému (GNSS) navržená speciálně pro 
civilní účely, která sestává z konstelace 
družic a celosvětové sítě pozemních stanic.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Systém EGNOS je infrastruktura 
sledující a opravující signály vysílané 
stávajícími globálními družicovými 
navigačními systémy. Systém sestává
z pozemních stanic a několika 
transpondérů umístěných na 
geostacionárních družicích.

3. Systém EGNOS je infrastruktura 
poskytující opravené a kvalitnější signály 
vysílané různými globálními družicovými 
navigačními systémy. Systém sestává
z pozemních stanic a několika 
transpondérů umístěných na 
geostacionárních družicích.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nabízet službu pro zajištění bezpečnosti 
života (tzv. „Safety of Life Service“ nebo 
SoL) pro uživatele, pro které je 
nejpodstatnější bezpečnost. Tato služba 
rovněž splňuje požadavky některých 

b) nabízet bezplatně službu pro zajištění 
bezpečnosti života (tzv. „Safety of Life 
Service“ nebo SoL) pro uživatele, pro které 
je nejpodstatnější bezpečnost. Tato služba 
rovněž splňuje požadavky některých 
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odvětví na nepřetržitost, dostupnost
a přesnost a obsahuje funkci zprávy
o integritě, která v případě selhání systému 
upozorní uživatele;

odvětví na nepřetržitost, dostupnost
a přesnost a obsahuje funkci zprávy
o integritě, která v případě selhání systému 
upozorní uživatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nabízet veřejnou regulovanou službu 
(tzv. „Public Regulated Service“ nebo 
PRS) určenou pouze vládou schváleným 
uživatelům pro citlivé aplikace, které 
vyžadují maximální nepřetržitost služby. 
Tato služba používá silné a šifrované 
signály;

d) nabízet veřejnou regulovanou službu 
(tzv. „Public Regulated Service“ nebo 
PRS) určenou pouze vládními 
organizacemi schváleným uživatelům pro 
citlivé aplikace, které vyžadují maximální 
nepřetržitost služby. Tato služba bude 
používat silné a šifrované signály a bude 
nabízena bezplatně členským státům
a orgánům Unie, včetně Evropské služby 
pro vnější činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nabízet službu pro zajištění bezpečnosti 
života (tzv. „Safety of Life Service“ nebo 
SoL) pro uživatele, pro které je 
nejpodstatnější bezpečnost. Tato služba 
splňuje především požadavky některých 
odvětví na nepřetržitost, dostupnost
a přesnost a obsahuje funkci zprávy
o integritě, která v případě selhání systému
v oblasti pokrytí upozorní uživatele.

c) nabízet bezplatně službu pro zajištění 
bezpečnosti života (tzv. „Safety of Life 
Service“ nebo SoL) pro uživatele, pro které 
je nejpodstatnější bezpečnost; Tato služba 
splňuje především požadavky některých 
odvětví na nepřetržitost, dostupnost
a přesnost a obsahuje funkci zprávy
o integritě, která v případě selhání systému
v oblasti pokrytí upozorní uživatele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ke zvláštním cílům programu EGNOS 
patří rovněž rozšíření geografického 
pokrytí těchto služeb na celé území Unie a 
v mezích technických možností a na 
základě mezinárodních dohod na ostatní 
regiony světa, zejména na území třetích 
zemí, na které se vztahuje jednotné
evropské nebe.

Ke zvláštním cílům programu EGNOS 
bude rovněž co nejdříve patřit rozšíření 
geografického pokrytí těchto služeb na celé 
území Unie a v mezích technických 
možností a na základě mezinárodních 
dohod na ostatní regiony světa, zejména na 
území kandidátských zemí a třetích zemí, 
na které se vztahuje jednotné evropské 
nebe a evropská politika sousedství.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla pro zřízení
a provoz systémů v rámci evropských 
programů družicové navigace, a to zejména 
pravidla týkající se správy a finančního 
příspěvku Unie.

Toto nařízení stanoví pravidla pro zřízení
a využití systémů v rámci evropských 
programů družicové navigace, a to zejména 
pravidla týkající se správy a finančního 
příspěvku Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) fáze vývoje a ověřování, která zahrnuje 
výrobu a vypuštění prvních družic, zřízení 
prvních pozemních infrastruktur a všechny 
činnosti a kroky, které umožňují ověřování 

b) fáze vývoje a ověřování, která má být 
podle plánu ukončena v roce 2013
a zahrnuje výrobu a vypuštění prvních 
družic, zřízení prvních pozemních 
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systému na oběžné dráze. Cílem je, aby 
tato fáze byla ukončena v roce 2013;

infrastruktur a všechny činnosti a kroky, 
které umožňují ověřování systému na 
oběžné dráze;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zaváděcí fáze, která zahrnuje zřízení
a ochranu veškeré vesmírné a pozemní 
infrastruktury a činnosti související se 
zaváděním a jejíž součástí je příprava na 
fázi využití. Cílem je, aby tato fáze, která 
byla zahájena v roce 2008, byla ukončena
v roce 2020;

c) zaváděcí fáze, která má být ukončena
v roce 2020 a zahrnuje zřízení a ochranu 
veškeré vesmírné a pozemní infrastruktury
a činnosti související se zaváděním a jejíž 
součástí je příprava na fázi využití;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) fáze využití, která zahrnuje řízení 
infrastruktury, údržbu, trvalé
zdokonalování a obnovu a ochranu 
systému, certifikaci a normalizaci spojené
s programem, poskytování služeb a jejich 
uvádění na trh a všechny další činnosti 
nezbytné pro vývoj systému a řádný 
průběh programu. Cílem je, aby tato fáze 
byla spouštěna postupně mezi roky 2014
a 2015, kdy bude zahájeno poskytování 
prvních služeb.

d) fáze využití, která zahrnuje provozní 
činnosti, včetně řízení infrastruktury, 
údržbu, neustálé zdokonalování a ochranu 
systému, certifikaci a normalizaci spojené
s programem a poskytování a propagování 
služeb uvedených v čl. 1 odst. 4 a aplikací
a služeb vyvinutých na základě takových 
služeb, jakož i jejich uvádění na trh, 
vývojové a zaváděcí činnosti související
s vývojem a příštími generacemi systémů, 
včetně činností v oblasti zadávání zakázek,
a všechny další činnosti nezbytné pro 
vývoj systému a řádný průběh programu. 
Tato fáze bude spuštěna v roce 2014, kdy 
bude zahájeno poskytování prvních služeb.
Úplné operační schopnosti bude dosaženo 
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do roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Článek 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provoz systému EGNOS Využití systému EGNOS

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provoz systému EGNOS zahrnuje
především řízení této infrastruktury, údržbu
a trvalé zdokonalování, obnovu a ochranu
systému, akreditaci, certifikaci
a normalizaci spojené s programem
a veškeré prvky dokládající spolehlivost 
systému a jeho provozu, jakož
i poskytování a uvádění služeb na trh.

Využití systému EGNOS bude zahrnovat
především provozní činnosti, včetně řízení 
této infrastruktury, údržbu, neustálé 
zdokonalování a ochranu systému, 
certifikaci a normalizaci spojené
s programem a poskytování a propagování 
služeb uvedených v čl. 1 odst. 5 a aplikací
a služeb vyvinutých na základě takových 
služeb, jakož i jejich uvádění na trh, 
vývojové a zaváděcí činnosti související
s vývojem a příštími generacemi systémů, 
včetně činností v oblasti zadávání zakázek,
a veškeré prvky dokládající spolehlivost 
systému a jeho provozu, jakož i rozšíření 
geografického pokrytí služeb v souladu
s čl. 1 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise dohlíží zejména na optimální 
využívání práv duševního vlastnictví Unie.

Komise zajistí, aby byl majetek uvedený
v odstavci 1 využíván optimálním 
způsobem. Zejména bude spravovat práva 
duševního vlastnictví vyplývající z práce 
vykonané v rámci programů, a to co 
možná nejefektivněji, s přihlédnutím
k zájmům všech zúčastněných subjektů a 
k nutnosti zajistit harmonický vývoj trhu
a nových technologií. Za tím účelem 
dohlédne na to, aby smlouvy uzavřené
v rámci programů zahrnovaly možnost 
převodu práv duševního vlastnictví nebo 
udělení licence k využití produktů, 
vzniklých při činnosti v rámci těchto 
programů, třetím stranám.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 34 stanoví 
rámec pro správu práv duševního 
vlastnictví uvedených v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) činností spojených se zaváděcí fází
programu Galileo včetně řízení této fáze
a dohledu nad ní;

a) činností spojených s vesmírnými 
segmenty a segmenty budování v rámci
programu Galileo, jako je např. zavádění 
referenční konstelace, včetně nezbytných 
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náhradních dílů, související vypouštění, 
doplňování v důsledku zastarávání a vývoj 
nových generací družic;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) činností spojených s provozem systému 
vytvořeného v rámci programu Galileo 
včetně předběžných a přípravných úkonů 
vztahujících se k této fázi;

b) činností spojených s pozemními 
segmenty a segmenty poskytování služeb
v rámci programu Galileo, jako je např. 
vývoj řídící kapacity v rozmezí od 18 do 
24 družic, profilace služby pro zajištění
bezpečnosti života a obchodní služby, 
stanoviště pro zavedení a využití, využití 
stanic, zavedení a využití středisek 
zařízení služeb (včetně výkonnostního 
střediska a geodézie a časování), středisko 
služeb, údržba stanoviště, personál ve 
všech střediscích, údržba vesmírného 
segmentu, využívání telekomunikační sítě
a systém podpory; činností spojených
s maximalizací socio-ekonomických výhod 
programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) činností spojených s provozem systému 
EGNOS.

c) činností spojených s využitím systému 
EGNOS, jako je např. smlouva o využití 
pro provoz a údržbu systému, modernizaci
a otázku zastarávání technologií
s přihlédnutím k jednotlivým verzím 
systému, smlouva o využití transpondérů
a rozšíření geografického pokrytí služeb; 
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činnosti spojené s maximalizací socio-
ekonomických výhod programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) činností spojených se správou 
programů, jako je např. navrhování
a zadávání zakázek, vedení systému, řízení 
bezpečnostního střediska, řízení využití
a administrativní náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3 tohoto 
článku, financuje zaváděcí fázi a fázi 
využití v souladu s čl. 10 odst. 1 Unie.

1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3 tohoto 
článku, financuje činnosti spojené
s programem Galileo uvedené v čl. 7 odst. 
1 písm. a), b) a ca) a čl. 7 odst. 2 v souladu
s čl. 10 odst. 1 a čl. 10 odst. 1a písm. a), b)
a d) Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Článek 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování provozu systému EGNOS Financování využití systému EGNOS
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Unie zajišťuje financování provozu
systému EGNOS v souladu s čl. 10 odst. 1, 
aniž je dotčena případná účast ostatních 
zdrojů financování, zejména zdrojů 
uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto 
článku.

1. Unie zajišťuje financování činností 
spojených s využitím systému EGNOS 
uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. c) a ca)
a čl. 7 odst. 2 v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 
10 odst. 1a písm. c) a d), aniž je dotčena 
případná účast ostatních zdrojů 
financování, zejména zdrojů uvedených
v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Částka uvedená v odstavci 1 je 
rozčleněna takto:

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na činnosti uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. 
a), [2340] milionů EUR v běžných 
cenách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na činnosti uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. 
b), [3242] milionů EUR v běžných 
cenách, z nichž alespoň 7 % je určeno na 
činnosti spojené s maximalizací socio-
ekonomických výhod programu podle čl. 7 
odst. 1 písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na činnosti uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. 
c), [1698] milionů EUR v běžných cenách,
z nichž alespoň 4 % je určeno na činnosti 
spojené s maximalizací socio-
ekonomických výhod programu podle čl. 7 
odst. 1 písm. c);

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) na činnosti uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. 
ca) a čl. 7 odst. 2, [617] milionů EUR
v běžných cenách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá kategorie výdajů bude obsahovat 
rozdíl určený ke krytí různých druhů rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a – pododstavec 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostředky vyčleněné
k financování rizik spojených se 
zavedením a využitím (selhání družic, 
rizika spojená s vypouštěním, prodlení, 
neočekávané události týkající se využití), 
které nejsou pro daný účel použity, 
přesunout, aby se podpořily činnosti 
spojené s maximalizací socio-
ekonomických výhod programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komise může prostředky z jedné 
kategorie výdajů, jak jsou uvedeny v odst. 
1a písm. a) až d), přesunout do jiné 
kategorie, a to až do výše 10 % částky 
uvedené v odstavci 1. V případě, že se 
jakýkoli takový přesun dotýká částky vyšší 
než 10 % částky uvedené v odstavci 1, 
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konzultuje Komise výbor uvedený v čl. 35 
odst. 1 v souladu s poradním postupem 
podle čl. 35 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Komise informuje o každém přesunu 
uvedeném v odstavcích 1a a 1b Evropský 
parlament a Radu.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjmy plynoucí z provozu systémů 
vybírá Unie a tyto příjmy jsou placeny do 
rozpočtu Unie a přiděleny programům. 
Jsou-li tyto příjmy vyšší, než je pro 
financování fází využití programů nutné, 
musí každou úpravu zásady přidělení 
těchto částek schválit rozpočtový orgán na 
základě návrhu Komise.

1. Příjmy plynoucí z využití systémů vybírá 
Unie a tyto příjmy jsou placeny do 
rozpočtu Unie a přiděleny programům,
a zejména maximalizaci socio-
ekonomických výhod programů. Jsou-li 
tyto příjmy vyšší, než je pro financování 
fází využití programů nutné, musí každou 
úpravu zásady přidělení těchto částek 
schválit rozpočtový orgán na základě 
návrhu Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za průběh programů odpovídá Komise. 
Spravuje prostředky, které byly na 
programy přiděleny na základě tohoto 
nařízení, a dohlíží na provádění všech 
činností v rámci programů.

1. Komise nese celkovou odpovědnost za 
programy. Bude spravovat prostředky, 
které byly na programy přiděleny na 
základě tohoto nařízení, a dohlížet na 
provádění všech činností v rámci 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě obecných úkolů, které jsou 
uvedeny v odstavci 1, a úkolů uvedených
v jiných ustanoveních tohoto nařízení, je
Komise v rámci tohoto nařízení povinna 
zajistit i tyto zvláštní úkoly:

2. Kromě obecných úkolů, které jsou 
uvedeny v odstavci 1, a úkolů uvedených
v jiných ustanoveních tohoto nařízení musí 
Komise: 

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistit jasné rozdělení úkolů mezi 
jednotlivé subjekty zapojené do programů
a za tímto účelem především 
prostřednictvím pověřovacích smluv 
pověřit Agenturu pro evropský GNSS 
úkoly uvedenými v čl. 15 odst. 1 písm. d)
a Evropskou kosmickou agenturu úkoly 
uvedenými v článku 16;

a) zajistit jasné rozdělení úkolů mezi 
jednotlivé subjekty zapojené do programů
a za tímto účelem musí především 
prostřednictvím pověřovacích smluv 
pověřit Agenturu pro evropský GNSS 
úkoly uvedenými v čl. 15 odst. 1a
a Evropskou kosmickou agenturu úkoly 
uvedenými v článku 16;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zřídit vhodné nástroje a zavést 
strukturální opatření nezbytná ke zjištění, 
řízení, zmírnění a sledování rizik, která 
jsou s programy spojena, a to zejména 
pokud jde o náklady a časový rozvrh;

b) zajistit včasné provedení programů
v souladu s rozpočtovým rámcem 
uvedeným v článku 10 a v souladu s cíli 
uvedenými v článku 1. Za tím účelem 
zřídit vhodné nástroje a zavést strukturální 
opatření nezbytná ke zjištění, řízení, 
zmírnění a sledování rizik, která jsou
s programy spojena, a to zejména pokud 
jde o náklady a časový rozvrh;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jménem Unie a v oblasti její pravomoci 
řídit vztahy se třetími zeměmi
a mezinárodními organizacemi;

Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajistit bezpečnost programů a zavést 
mechanismy koordinace mezi různými 
zúčastněnými subjekty.

Netýká se českého znění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li to nezbytné pro řádný průběh fází 
programu Galileo a provozu systému 
EGNOS, které jsou uvedeny v článcích 3
a 4, učiní Komise nezbytná opatření, 
jejichž cílem je:

Je-li to nezbytné pro řádný průběh fází 
programu Galileo a využití systému 
EGNOS, které jsou uvedeny v článcích 3
a 4, učiní Komise nezbytná opatření, 
jejichž cílem je:

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systémy a jejich fungování musí být 
bezpečné.

1. Systémy a jejich fungování musí být 
bezpečné, přičemž za jejich bezpečnost 
odpovídá Komise v souladu s čl. 13 odst. 2 
písm. d).

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo dosažení cílů programů, 
podílí se Agentura pro evropský GNSS 
na jejich provádění a je povinna v souladu
s pokyny Komise:

1. Agentura pro evropský GNSS v souladu
s pokyny Komise musí:

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o bezpečnost programů, a aniž 
jsou dotčeny články 14 a 17, zajistit:

a) zajistit, pokud jde o bezpečnost 
programů, a aniž jsou dotčeny články 14
a 17:

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) nejpozději do 30. června 2016 
bezpečnostní akreditaci podle kapitoly III 
nařízení (EU) č. 912/2010; za tímto účelem 
dává podnět k zavádění bezpečnostních 
postupů a sleduje je a provádí bezpečnostní 
prověrky systému;

i) prostřednictvím rady pro bezpečnostní 
akreditaci nejpozději do 30. června 2016 
bezpečnostní akreditaci podle kapitoly III 
nařízení (EU) č. 912/2010; za tímto účelem 
dává podnět k zavádění bezpečnostních 
postupů a sleduje je a provádí bezpečnostní 
prověrky systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plnit úkoly příslušného orgánu PRS 
stanoveného v článku 5 rozhodnutí 
č. 1104/2011/EU, pokud je jím určena,
a být nápomocna Komisi v záležitosti 
dodržování společných minimálních 
standardů v souladu s čl. 8 odst. 6 
uvedeného rozhodnutí;

Netýká se českého znění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v rámci provozu systémů se podílí na 
uvádění služeb na trh, včetně nezbytné
analýzy trhu;

c) propagovat služby uvedené v čl. 1 odst. 
4 a 5 a jejich uvádění na trh, včetně 
provádění analýzy trhu, shromažďování 
informací o potřebách uživatelů a o vývoji 
na trhu družicové navigace a navazování 
úzkých kontaktů s uživateli
a potenciálními uživateli evropského 
GNSS;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zajistit maximalizaci socio-
ekonomických výhod programu, mj. 
prostřednictvím;
i) vypracování a řízení plánu, založeného 
na prioritách trhů v různých oblastech 
aplikací, zavedení přijímání plánů
konkrétních kroků podle jednotlivých 
druhů aplikací.
ii) určení oblastí, kde by použití GNSS 
mohlo poskytnout socio-ekonomické 
výhody, včetně předložení Komisi 
hlavních zásad pro regulační opatření, 
která by mohla být zavedena nebo která by 
se mohla na úrovni EU upravit s cílem 
využít těchto výhod;
iii) provedení testování a certifikace 
aplikací, je-li to v zájmu Unie;
iv) spravování specializovaných fondů 
VaV v oblasti EGNSS zaměřených na 
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vývoj a používání aplikací a služeb pro trh 
družicové navigace, se zvláštním důrazem 
na malé a střední podniky, včetně zdrojů, 
které budou pro tento účel k dispozici
v programu Horizont 2020;
v) vykonávání činností zaměřených na 
přijetí aplikací EGNSS po celém území 
Unie, určení a propojení evropských 
center excelence specializujících se
v konkrétních odvětvích aplikací a služeb 
EGNSS, řízení sítě center a využívání 
schopností a odborných znalostí veřejných 
orgánů, vysokých škol, výzkumných 
středisek, sdružení uživatelů a průmyslu, 
se zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vykonává rovněž další zvláštní úkoly 
týkající se programů, které jí Komise 
může prostřednictvím pověřovací smlouvy 
přijaté na základě rozhodnutí o pověření
v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. b) nařízení 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 svěřit a mezi 
které patří:

1a. Agentura pro evropský GNSS
vykonává rovněž další zvláštní úkoly 
spojené s programy. Úkoly spojené
s programy jí Komise může svěřit
prostřednictvím pověřovací smlouvy 
přijaté na základě rozhodnutí o pověření
v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. b) nařízení 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 a patří mezi 
ně:

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v souvislosti s fází využívání programů, 
jak je uvedeno v čl. 3 písm. d a článku 4:

i) provozní činnosti spojené s řízením
infrastruktury, údržbou, neustálým
zlepšováním a obnovováním systémů, 
certifikací a normalizací v rámci programů
a s poskytováním služeb uvedených v čl. 3 
písm. d) a v článku 4;

i) provozní činnosti, včetně řízení
infrastruktury, údržba a neustálé
zlepšování systémů, certifikací
a normalizací a poskytování služeb 
uvedených v čl. 1 odst. 4 a 5;

ii) vývojové a zaváděcí činnosti související
s vývojem a příštími generacemi systémů, 
včetně oblasti zadávání zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) propagace aplikací a služeb na trhu
v oblasti družicové navigace;

b) propagace aplikací a služeb na trhu
v oblasti družicové navigace;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě úkolů uvedených v odstavci 1 a 
v mezích svého pověření Agentura pro 
evropský GNSS poskytuje Komisi své 
odborné znalosti a veškeré informace 
nezbytné pro provádění jejích úkolů
v rámci tohoto nařízení.

2. Kromě úkolů uvedených v odstavci 1
a 1a a v mezích svého pověření Agentura 
pro evropský GNSS poskytuje Komisi své 
technické odborné znalosti a veškeré 
informace nezbytné pro provádění jejích 
úkolů v rámci tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je ve věci 
rozhodnutí o pověření uvedeném v odst. 1 
písm. d) tohoto článku konzultován 
poradním postupem podle čl. 35 odst. 2. 
Výbor je informován o pověřovacích 
smlouvách, jež mají být uzavřeny mezi 
Unií zastoupenou Komisí a Agenturou pro 
evropský GNSS.

3. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je ve věci 
rozhodnutí o pověření uvedeném v odst. 1a
tohoto článku. Evropský parlament
a výbor je informován o pověřovacích 
smlouvách, jež mají být uzavřeny mezi 
Unií zastoupenou Komisí a Agenturou pro 
evropský GNSS.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise informuje Evropský parlament
a Radu o průběžných a konečných 
výsledcích posouzení nabídkových řízení
a smluv, které má Agentura pro evropský 
GNSS uzavřít s podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Článek 16 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úloha Evropské kosmické agentury Uspořádání vztahů s Evropskou 
kosmickou agenturou

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise uzavře víceletou pověřovací 
smlouvu s Evropskou kosmickou 
agenturou na základě rozhodnutí
o pověření přijatém Komisí v souladu s čl. 
54 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 
1605/2002. Tato smlouva upravuje úkoly
a plnění rozpočtu, které jsou předmětem 
pověření, v rámci provádění programů, 
zejména dokončení infrastruktury 
vytvořené v rámci programu Galileo.

1. Komise uzavře na základě rozhodnutí
o pověření v souladu s čl. 54 odst. 2 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 
pověřovací smlouvu s Evropskou 
kosmickou agenturou týkající se 
rozmístění vesmírných segmentů
a segmentů budování v rámci programu 
Galileo a podrobně upravující úkoly 
Evropské kosmické agentury v dané fázi.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropská kosmická agentura bude 
spolupracovat s Agenturou pro evropský 
GNSS na základě pracovních ujednání, 
včetně plného přenesení pravomoci
z Agentury pro evropský GNSS na 
Evropskou kosmickou agenturu. Tato 
pracovní ujednání se budou zabývat 
zejména úlohou Evropské kosmické 
agentury v oblasti:
a) koncepce, návrhu, sledování
a ověřování v rámci vývoje budoucích 
generací systémů;
b) technické podpory při provozu a údržbě 
současné generace systémů.
Tato pracovní ujednání a jejich veškeré 
změny budou oznámeny Evropskému 
parlamentu a Radě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je ve věci 
rozhodnutí o pověření uvedeném
v odstavci 1 tohoto článku konzultován
poradním postupem podle čl. 35 odst. 2. 
Výbor je informován o víceleté pověřovací 
smlouvě, jež má být uzavřena mezi Komisí
a Evropskou kosmickou agenturou.

3. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je ve věci 
rozhodnutí o pověření uvedeném
v odstavci 1 tohoto článku konzultován. 
Evropský parlament a výbor je informován
o pověřovací smlouvě, jež má být uzavřena 
mezi Komisí a Evropskou kosmickou 
agenturou.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je 
informován Komisí o průběžných
a konečných výsledcích posouzení 
nabídkových řízení a smluv, které má ESA 
uzavřít s podniky.

4. Komise informuje Evropský parlament
a Radu o průběžných a konečných 
výsledcích posouzení veškerých 
výběrových řízení na zadávání zakázek
a veškerých smluv, které má ESA uzavřít
s podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) udržovat průmyslovou kapacitu
v kosmickém průmyslu v Unii;



PE489.561v02-00 38/48 PR\904241CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ve vhodných případech usilovat
o zajištění více zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatel může každého zhotovitele 
požádat, aby část zakázky na různých 
úrovních zadal společnostem, které 
nenáleží ke stejné skupině jako on. Tato 
minimální část určená pro subdodávky se 
vyjádří ve formě rozpětí mezi minimálním
a maximálním procentním podílem. Toto 
rozpětí závisí na předmětu a hodnotě 
zakázky a povaze dotčeného odvětví 
činnosti a především na zjištěném stavu 
hospodářské soutěže a průmyslovém 
potenciálu. 

1. Zadavatel může každého zhotovitele 
požádat, aby část zakázky na různých 
úrovních zadal společnostem, které 
nenáleží ke stejné skupině jako zhotovitel,
a obzvláště malým a středním podnikům
a novým subjektům na trhu. Tato 
minimální část určená pro subdodávky se 
vyjádří ve formě rozpětí mezi minimálním
a maximálním procentním podílem. Toto 
rozpětí závisí na předmětu a hodnotě 
zakázky a povaze dotčeného odvětví 
činnosti a především na zjištěném stavu 
hospodářské soutěže a průmyslovém 
potenciálu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud zhotovitel ve své nabídce uvede, 
že nemá být udělena formou subdodávek 
žádná část kontraktu, nemá být udělena 
subdodávka žádnému malému
a střednímu podniku ani novému subjektu 
na trhu, nebo má v úmyslu udělit formou 
subdodávky pouze část nedosahující 
minimálního procenta, jak je uvedeno
v odstavci 1, sdělí zadavateli důvody 
takového postupu. Zadavatel tyto 
informace předloží Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vypracuje víceletý pracovní 
program, který obsahuje hlavní akce, 
předběžný rozpočet a časový rozvrh, které 
jsou nutné pro dosažení cílů programu 
Galileo a EGNOS uvedených v čl. 1 odst. 4
a 5.

Komise na základě návrhu Agentury pro 
evropský GNSS vypracuje víceletý 
pracovní program, který obsahuje hlavní 
akce, předběžný rozpočet a časový rozvrh, 
které jsou nutné pro dosažení cílů 
programu Galileo a EGNOS uvedených
v čl. 1 odst. 4 a 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě víceletého pracovního 
programu Komise přijme roční pracovní 
program, jehož součástí je plán provádění 
víceletého programu a odpovídající 
financování.

Na základě tohoto víceletého pracovního 
programu Komise přijme roční pracovní 
program, jehož součástí je plán provádění 
víceletého programu a odpovídající 
financování.
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Or. en

Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění úkolů technické povahy 
uvedených v čl. 13 odst. 2 může Komise 
požádat o nezbytnou pomoc, a to zejména 
odborníky z příslušných vnitrostátních 
agentur v kosmické oblasti, nezávislé 
odborníky a subjekty, a poskytnutí 
nestranných analýz a stanovisek k průběhu 
programů.

Při provádění úkolů technické povahy 
uvedených v čl. 13 odst. 2 může Komise 
požádat o nezbytnou technickou pomoc,
a to zejména odborníky z příslušných 
vnitrostátních agentur v kosmické oblasti, 
nezávislé odborníky a subjekty,
a poskytnutí nestranných analýz
a stanovisek k průběhu programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí provádění tohoto nařízení. 
Každý rok při předkládání předběžného 
návrhu rozpočtu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o provádění programů.

Komise zajistí provádění tohoto nařízení. 
Každý rok při předkládání předběžného 
návrhu rozpočtu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o provádění programů. Zpráva zahrnuje:
a) veškeré relevantní informace ohledně 
programů, zejména co se týče řízení rizik, 
celkových nákladů, ročních provozních 
nákladů každé významné jednotky 
infrastruktury Galileo, výnosů, 
harmonogram a výkonu;
b) posouzení opatření přijatých s cílem 
maximalizovat socio-ekonomické výhody 
programů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise nejpozději do 30. června 2018
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
hodnotící zprávu, na jejímž základě se 
rozhodne o obnovení, změně nebo 
pozastavení opatření přijatých na základě 
tohoto nařízení a týkajících se:

1. Komise nejpozději do 30. června 2017
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
hodnotící zprávu, na jejímž základě se 
rozhodne o obnovení, změně nebo 
pozastavení opatření přijatých na základě 
tohoto nařízení a týkajících se:

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o Galileo: počet funkčních 
družic, verze provozované pozemní 
infrastruktury a množství poskytovaných 
služeb;

a) pokud jde o Galileo:

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 33. – odst. 2 – písm. a – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) počet funkčních družic, verze 
provozované pozemní infrastruktury
a množství poskytovaných služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. a – bod i i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) objem nových aplikací a služeb 
vyvíjených a prováděných na trhu 
družicové navigace.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud jde o EGNOS: počet změn ve 
specifikacích služeb, které byly předloženy 
certifikačním orgánům.

b) pokud jde o EGNOS:

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. b – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) počet změn ve specifikacích služeb, 
které byly předloženy certifikačním 
orgánům;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. b – bod i i (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) rozšíření geografického pokrytí služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. b – bod i i i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) počet letišť využívajících služby 
EGNOS

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 5 a 14 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 
dnem 1. ledna 2014.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené
pravomoci uvedené v článku 5, 6 a 14 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 
dnem 1. ledna 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 5
a 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
se ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 5, 
6 a 14 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
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prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí
v Úředním věstníku Evropské unie nebo
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů
v přenesené pravomoci.

účinku prvním dnem po zveřejnění 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 5 a 14 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 5, 6 a 14 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská politika družicové navigace bude poskytovat Unii dva systémy družicové navigace, 
systém vytvořený v rámci programu Galileo a systém EGNOS. Technologie globálního 
družicového navigačního systému (GNSS) jsou svou schopností zajistit vysoce spolehlivé 
přesné zaměření polohy, rychlosti a času nezbytné pro zlepšení účinnosti v mnoha 
hospodářských odvětvích a v mnoha oblastech každodenního života občanů.

Program Galileo nebude plně funkční v roce 2013, jak bylo naplánováno. Jelikož nařízení 
GNSS z roku 2008 nestanoví rámec financování a řízení pro programy Galileo a EGNOS po 
roce 2013, je třeba přijmout nový právní základ, aby mohly být systémy dlouhodobě funkční
a aby je bylo možno dlouhodobě udržovat a řídit.

Zpravodaj rozhodně podporuje cíl programu Galileo vytvořit první globální družicový 
navigační systém (GNSS) pod civilní kontrolou, plně nezávislý na ostatních existujících 
systémech a interoperabilní s ostatními odlišnými navigačními systémy, který by přinesl 
poskytování nepřetržitých služeb GNSS.

Družicová navigace má již zásadní význam pro evropskou dopravu a průmysl a je zapotřebí 
nebýt již dále závislí na americkém systému GPS nebo ruském GLONASS, pokud jde
o lokalizaci, navigaci a časování. Evropské služby GNSS musí být poskytovány evropské 
infrastruktuře, která v zájmu spolehlivosti nebude závislá na prioritách americké, ruské či 
čínské armády.

Rozpočtový příspěvek a mechanismy

Návrh Komise na rozpočet pro toto nařízení o GNSS předpokládá v průměru 1 miliardu EUR 
ročně (v cenách roku 2011) po dobu sedmi let zahrnujících období 2014–2020.

Rozčlenění rozpočtu navrhované zpravodajem sleduje různé segmenty programů:
- činnosti spojené s vesmírnými segmenty a segmenty budování v rámci programu 

Galileo, jako je např. zavádění referenční konstelace, včetně nezbytných 
náhradních dílů, související vypouštění, doplňování v důsledku zastarávání
a vývoj nových generací družic;

- činnosti spojené s pozemními segmenty a segmenty poskytování služeb v rámci 
programu Galileo, jako je např. vývoj řídící kapacity v rozmezí od 18 do 
24 družic, profilace služby pro zajištění bezpečnosti života a obchodní služby, 
stanoviště pro zavedení a využití, využití stanic, zavedení a využití středisek 
zařízení služeb (včetně výkonnostního střediska a geodézie a časování), středisko 
služeb, správa stanoviště, personál ve všech střediscích, údržba vesmírného 
segmentu, využívání telekomunikační sítě a systém podpory; činnosti spojené
s maximalizací socio-ekonomických výhod programu;

- činnosti spojené s využitím systému EGNOS, jako je např. smlouva o využití pro 
provoz a údržbu systému, modernizaci a otázku zastarávání technologií
s přihlédnutím k jednotlivým verzím systému, smlouva o využití transpondérů
a rozšíření geografického pokrytí služeb; činností spojené s maximalizací socio-
ekonomických výhod programu;



PE489.561v02-00 46/48 PR\904241CS.doc

CS

- činnosti spojené se správou programů, jako je např. navrhování a zadávání 
zakázek, vedení systému, řízení bezpečnostních středisek, řízení využití
a administrativní náklady.

Komise by měla mít jako správce financování určitou míru flexibility, aby mohla prostředky
z jednoho segmentu přesunout do jiného, a to až do výše 10 % celkové částky.

Původní rozčlenění rozpočtu neobsahovalo činnosti, jejichž cílem je maximalizace socio-
ekonomických výhod programu v dolní části aplikačních trhů v době po zavedení prvních 
služeb Galileo v roce 2014.

Nezbytná aplikační podpora činí přibližně 300 milionů EUR (asi 140 milionů EUR na 
výzkum a vývoj a asi 150 milionů EUR na propagaci používání aplikací a přijetí technologie 
EGNSS po celém území EU). Rozpočet na výzkum a vývoj by měl být stanoven v rámci 
programu Horizont 2020.

Správa programů

Úloha Komise

Komise by měla spravovat finanční prostředky přidělené na programy a dohlížet na provádění 
všech činností programů, včetně činností svěřených jak Agentuře pro evropský GNSS (GSA), 
tak Evropské kosmické agentuře (ESA).

Úlohy Komise, GSA a ESA by měly být jasné a neměly by se, v zájmu účinnosti
a odpovědnosti, překrývat. Mělo by se zamezit zdvojování kapacit, které jsou již k dispozici
v útvarech Komise, ESA nebo GSA. Komise by se měla soustředit na dohled nad programy
a měla by přitom rozhodovat o hlavních cílech programu, definovat pravidla finančního řízení
a zadávání zakázek, přidělovat hlavní finanční zdroje a definovat a kontrolovat řídicí 
strukturu.
Komise by se měla opírat o GSA, jako subjekt využití GNSS pro rozhraní s uživateli, 
poskytování služeb, provozování infrastruktury, rozvíjení aplikací a zároveň aktivně 
odpovědný za zavedení GNSS do různých oblastí.
Nařízení by mělo umožnit, aby mohlo být zahájeno progresivní uplatňování začínající 
činnostmi, které je třeba provést okamžitě a naléhavě (provoz EGNOS a provoz 
bezpečnostních středisek Galileo), dříve než budou zpracovány další programové a technické 
úkoly povahou odlišné.

Komise by se měla opírat o ESA, vystupující jako kosmická agentura pro Evropskou unii,
a přenést na ESA odpovědnost (technickou a smluvní) za navrhování systémů, navrhování
a provádění výzkumu a technologií, vývoj, zaváděcí činnosti a poskytování technické podpory 
GSA ohledně otázek spjatých s infrastrukturou. Struktura a pravomoci jsou již v ESA
k provádění těchto úkolů zavedeny.

Úloha GSA

GSA je subjektem pro využívání GNSS zaměřujícím se na činnosti spojené s maximalizací 
socio-ekonomických výhod programů. Komise by měla mít jako správce financování možnost 
přerozdělit prostředky vyčleněné na pokrytí rizik souvisejících se zaváděním a využíváním 
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(selhání družic, rizika spojená s vypouštěním, prodlení, neočekávané události týkající se 
využití), které ovšem nejsou na pokrytí těchto rizik využívány, ve prospěch činností 
souvisejících s maximalizací socio-ekonomických výhod programů.

GSA:

- zajistí bezpečnostní certifikaci prostřednictvím rady pro bezpečnostní akreditaci
a provoz bezpečnostního střediska systému Galileo;

- propaguje a uvádí na trh služby, včetně provádění analýzy trhu, shromažďování 
informací o potřebách uživatelů a o vývoji na trhu družicové navigace
a navazování úzkých kontaktů s uživateli a potenciálními uživateli GNSS.

Do oblasti působnosti tohoto nařízení by měly spadat činnosti na podporu využívání aplikací
a přijetí technologie evropského GNSS tvořené následujícími úkoly svěřenými Agentuře pro 
evropský GNSS: 

- vypracování a řízení plánu, založeného na prioritách trhů v různých oblastech 
aplikací, zavedení přijímání plánů konkrétních kroků podle jednotlivých druhů 
aplikací;

- určení oblastí, kde by použití GNSS mohlo poskytnout socio-ekonomické 
výhody, včetně předložení Komisi hlavních zásad pro regulační opatření, která by 
mohla být zavedena nebo která by se mohla na úrovni EU upravit s cílem využít 
těchto výhod;

- provádění testování a certifikace aplikací na podporu zájmu EU;

- spravování specializovaných fondů VaV v oblasti EGNSS zaměřených na vývoj
a používání aplikací a služeb pro trh družicové navigace, se zvláštním důrazem 
na malé a střední podniky, včetně zdrojů, které budou pro tento účel k dispozici
v programu Horizont 2020;

- vykonávání činností zaměřených na přijetí aplikací EGNSS po celém území 
Unie, určení a propojení evropských center excelence specializujících se
v konkrétních odvětvích aplikací a služeb EGNSS, řízení sítě center a využívání 
schopností a odborných znalostí veřejných orgánů, vysokých škol, výzkumných 
středisek, sdružení uživatelů a průmyslu, se zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky.

Úloha ESA

ESA musí:

- definovat a předkládat technická řešení, která reagují na potřeby programu;
- řídit rozvoj infrastruktury podle cílů programu;

- sjednávat a spravovat smlouvy se společnostmi dodávajícími infrastruktury;
- vyhodnocovat další mezinárodní systémy;

- navrhovat a provádět vývoj a přípravnou práci pro budoucnost;
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- udržovat a rozvíjet evropské technické schopnosti, zejména prostřednictvím 
výzkumu a technologií;

- poskytovat svou technickou podporu a svá stanoviska z pozice architekta 
využívajícímu subjektu, pokud jde o provádění provozních činností.

Evropská kosmická agentura bude spolupracovat s Agenturou pro evropský GNSS na základě 
pracovních ujednání, včetně plného přenesení pravomoci z Agentury pro evropský GNSS na 
Evropskou kosmickou agenturu. 

Tato pracovní ujednání se budou zabývat zejména úlohou Evropské kosmické agentury
v oblasti

- koncepce, návrhu, sledování a ověřování v rámci vývoje budoucích generací 
systémů;

- technické podpory při provozu a údržbě současné generace systémů.

Závěrečné poznámky

Co se týče ENGOS, zpravodaj se domnívá, že jednoznačná priorita by měla být kladena na 
zajištění toho, aby území členských států byla pokryta signálem. Služby ENGOS by měly být 
co nejdříve nabízeny v celé EU. Bylo by rovněž vhodné rozšířit pokrytí zejména na území 
kandidátských zemí a třetích zemí, na které se vztahuje jednotné evropské nebe a evropská 
politika sousedství.

Shrnutí zprávy o posouzení dopadů nařízení spojené s tímto návrhem nařízení uvádí, že 6–7% 
HDP evropské sedmadvacítky, tedy 800 miliard EUR, již závisí na americkém systému GPS. 
Programy GNSS v navrhované podobě přinesou v průběhu svého životního cyklu 2014–2034 
Unii čistý zisk 68,63 miliard EUR (v běžných cenách dle hlavních směrů pro posouzení 
dopadu). Z toho důvodu má zásadní význam plán Agentury pro evropský GNSS rozšířit tento 
trh.

Úspěch Galilea a ENGOS bude měřen počtem a spokojeností jeho uživatelů. Je nutno zavést 
uživatelskou strukturu, která bude prostřednictvím rozhraní s uživateli v trvalém
a strukturovaném kontaktu a bude odpovědná za kvalitu a kontinuitu služby.

Zpravodaj zdůrazňuje, že by bylo vhodné vyhnout se zpoždění, nárůstu nákladů a poklesu 
přínosů.
Je proto nezbytné, aby zde existovala řádná správa a aby byla hodnota evropského GNSS 
propagována a prezentována na trhu.


