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КРАТКА ОБОСНОВКА

I. Предложение на Комисията

Настоящото предложение за регламент за изграждане и експлоатация на европейските 
програми за спътникова навигация определя модела на управление за програмите 
„Галилео“ и EGNOS (Европейска геостационарна служба за навигационно покритие) и 
тяхното финансиране за периода 2014—2020.

Програма „Галилео“ има за цел изграждането и експлоатацията на първата 
инфраструктура за спътникова навигация и позициониране, специално проектирана за 
граждански цели. Тя включва вече приключила фаза на дефиниране, фаза на развитие и 
валидиране, която следва да приключи през 2013 г., фаза на разгръщане, започнала през 
2008 г. и която следва да завърши през 2020 г., и фаза на експлоатация, която следва 
постепенно да започне от 2014—2015 г., като целта е цялата система да бъде напълно 
оперативна в срок до 2020 г.

Програмата EGNOS има за цел да се подобри качеството на сигнала от съществуващите 
глобални навигационни спътникови системи. EGNOS е във фаза на експлоатация от 
обявяването на отворената услуга и услугата за безопасност на човешкия живот по тази 
програма за оперативни — съответно през октомври 2009 г. и март 2011 г.

II. Обща позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията за нов регламент, който има за 
цел да покрие потребностите на програмите за следващия многогодишен финансов 
период, по-специално по отношение на управлението и доброто финансово управление, 
и да поднови ангажимента на ЕС за гарантиране на доизграждането и функционирането 
на системите в срок до 2020 г.

Следва да се подчертае, че всички граждани на Съюза ще извлекат полза от широкия 
набор от услуги, предлагани от EGNOS и „Галилео“. В днешно време ползвателите на 
спътникова навигация в Европа използват спътникови сигнали от системи, които не са 
под контрола на Европа и не са проектирани с основната цел да обслужват 
европейските интереси. Възможно е достъпът до тези системи да бъде недостатъчен, 
по-конкретно в гъсто населените градски зони. Освен това те не винаги предоставят 
достатъчно гаранции по отношение на качеството, точността и непрекъснатостта на 
услугата за крайните потребители.

Следва също да се отбележи, че се очаква, че изграждането и разгръщането на 
европейските системи за спътникова навигация ще предложат преки ползи на стотици 
дружества из целия ЕС, включително на все повече МСП, и ще създадат хиляди 
работни места за висококвалифицирани кадри. Системите са също от решаващо 
значение за разширяването на европейските знания в сферата на технологиите за 
спътникова навигация и за поддържане на експертните познания в областта на 
космическата политика в цяла Европа. Надолу по веригата разпространението на 
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приложенията, свързани със спътниковата радионавигация, представлява уникална 
възможност за растеж на европейските предприятия и промишленост.

Като се има предвид широката подкрепа за целите на настоящото законодателно 
предложение, докладчикът предлага ограничен брой изменения с общата цел да се 
укрепят и изяснят разпоредбите, свързани с публичното управление и доброто 
финансово управление на програмите, и да се подчертае тяхното значение за 
транспортния сектор.

i) Публично управление на програмите
Доброто публично управление на програмите „Галилео“ и EGNOS изисква, от една 
страна, стриктно разпределение на задачите, по-специално между Комисията, 
Европейската агенция за ГНСС и Европейската космическа агенция, и, от друга страна, 
това управление постепенно да се адаптира към нуждите, породени от експлоатацията 
на системите. Комисията предвижда да възложи задачата за експлоатация на 
програмите за периода 2014-2020 г. на Европейската агенция за ГНСС. За да може 
агенцията да изгради своя капацитет, е необходимо да се гарантира, че тя разполага с 
необходимите човешки ресурси за упражняване на разширените си съгласно настоящия 
регламент правомощия. Следва да се подчертае, че предстоящото преместване на 
седалището на агенцията не би трябвало да окаже отрицателно въздействие върху 
нейния персонал и равнище на експертни познания.

ii) Значение на програмите за транспортния сектор
Европейските системи за спътникова навигация са инфраструктури, изградени като 
трансевропейски мрежи, чието използване значително надхвърля националните 
граници на държавите членки. Очаква се програмите да предложат значителен брой 
ползи за транспортния сектор, наред с другото за:
a) автомобилния транспорт

- подобряване на управлението на пътищата и намаляване на задръстванията;
- подобряване на времето за реагиране при критични ситуации в рамките на 
автомобилния транспорт;
- улесняване на контрола върху превозването на опасни стоки;
- оказване на съдействие на шофьорите по отношение на техните планове за пътуване 
чрез предоставяне на по-точна информация за движението по пътищата;
- подобряване на заплащането на пътни такси и на събирането по електронен път на 
дължимите такси;
- намаляване на времето на пътуване и на разхода на гориво;

б) железопътния транспорт

- предоставяне на възможност за автоматизиране на контрола върху железопътните 
линии;
- оказване на съдействие за осъвременяване на експлоатацията, например подобрения 
на железопътните линии и общи изисквания за безопасност;
- намаляване на закъсненията и на оперативните разходи и същевременно увеличаване 
на капацитета на железопътните линии;
- предлагане на пътниците на по-точна информация за пристигащите влакове;
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в) морския транспорт и транспорта по вътрешните водни пътища

- по-добро управление на трафика, най-вече в пристанищата или в коридорите с голям 
трафик;
- повишаване на морската безопасност;
- подобряване на контрола върху корабите и на спасителните операции;
- предоставяне на точна информация при нефтени разливи;

г) въздушния транспорт

- подобряване и улесняване на използването на малки и периферни летища от самолети 
на гражданската авиация;
- изпълняване на съществена роля за развитието на политиката за единно небе и 
програмата SESAR;
- подобряване на управлението на трафика и на експлоатационната безопасност в 
летищата.

iii) Финансиране
Според изчисления на Комисията финансовото участие на Съюза за периода 2014—
2020 г. възлиза на 7 897 млн. EUR. То покрива предимно фазите на разгръщане и 
експлоатация на програмата „Галилео“ и експлоатацията на програмата EGNOS. За да 
се избегнат превишаването на разходите и закъсненията, които засегнаха протичането 
на програмите през последните години, е необходимо да се укрепят публичното 
управление и доброто финансово управление на програмите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Програмите „Галилео“ и EGNOS 
са от особено значение за 
приложенията в транспорта, 
включително за интелигентните 
транспортни системи. В сектора на 
автомобилния транспорт те са от 
ключово значение за подобряване на 
пътната безопасност и на 
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управлението на движението по 
пътищата и за намаляване на 
задръстванията, времето на 
пътуване и разхода на гориво, и 
контрола на транспортирането на 
животни. В сектора на 
железопътния транспорт те могат 
да предоставят възможност за 
автоматизиране на контрола върху 
железопътните линии, да подобрят 
безопасността, да намалят 
закъсненията и оперативните 
разходи и да предложат на 
пътниците по-точна информация. В 
секторите на морския транспорт и 
транспорта по вътрешните водни 
пътища те могат да повишат 
морската безопасност, да подобрят 
капацитета на пристанищата, да 
позволят проследяването на кораби, 
превозващи контейнери и да 
предоставят точна информация за 
позициониране при извънредни 
ситуации. В сектора на въздушния 
транспорт те насърчават и 
предоставят възможност за 
използването на малки и периферни 
летища от гражданската авиация и 
изпълняват съществена роля за 
развитието на политиката за единно 
небе. В космическия сектор те могат 
да допринесат за по-голямата 
точност на навигацията при 
управлението на траекторията на 
ракетите носители. Като се има 
предвид повишаването на 
необходимостта от ефикасна и 
интегрирана европейска транспортна 
мрежа, е наложително да се 
гарантира, че приложенията в 
транспорта, създадени благодарение 
на системите „Галилео“ и EGNOS, 
ще продължат да се развиват. Това 
ще позволи на гражданите на Съюза 
да извлекат ползи от системите и ще 
осигури запазването на общественото 
доверие в програмите.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Предвид на нарастващото 
използване на спътниковата навигация в 
многобройни сфери е възможно 
прекъсването в предоставянето на 
услугите да доведе до значителни вреди 
за съвременното общество. Освен това, 
поради стратегическото си измерение 
системите за спътникова навигация 
представляват чувствителни 
инфраструктури, които могат да са 
обект на недобросъвестно използване.
Тези аспекти могат да засегнат 
сигурността на Съюза и неговите 
държави-членки. По тази причина е 
целесъобразно да се вземат предвид 
изискванията по отношение на 
сигурността при проектирането, 
изграждането и експлоатацията на 
инфраструктурите, създадени по 
програмите „Галилео“ и EGNOS.

(8) Предвид на нарастващото 
използване на спътниковата навигация в 
многобройни сфери е възможно 
прекъсването в предоставянето на 
услугите да доведе до значителни вреди 
за съвременното общество и до загуби 
за много икономически оператори.
Освен това, поради стратегическото си 
измерение системите за спътникова 
навигация представляват чувствителни 
инфраструктури, които могат да са 
обект на недобросъвестно използване.
Тези аспекти могат да засегнат 
сигурността на Съюза и неговите 
държави-членки. По тази причина е 
целесъобразно да се вземат предвид 
изискванията по отношение на 
сигурността при проектирането, 
изграждането и експлоатацията на 
инфраструктурите, създадени по 
програмите „Галилео“ и EGNOS.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Необходимо е да се разшири 
постепенно географското покритие 
на системата EGNOS, така че да се 
обхване цялата територия на Съюза, 
както и, в зависимост от 
ограниченията от техническо и 
финансово естество и 
международните споразумения, 
територията на съседни на Съюза 
региони, по-специално на трети 
държави, които участват в 
инициативата за Единно европейско 
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небе.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се оптимизира използването 
на предоставяните услуги, системите, 
мрежите и услугите, създадени по 
програмите „Галилео“ и EGNOS, следва 
да са съгласувани и оперативно 
съвместими помежду си и доколкото е 
възможно — и с други системи за 
спътникова навигация и с 
конвенционални средства за навигация.

(11) За да се оптимизира използването 
на предоставяните услуги, системите, 
мрежите и услугите, създадени по 
програмите „Галилео“ и EGNOS, следва 
да са съгласувани и оперативно 
съвместими помежду си и с други 
системи за спътникова навигация и с 
конвенционални средства за навигация.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Тъй като по принцип програмите 
изцяло се финансират от Съюза, е 
целесъобразно да се предвиди, че 
Европейският съюз е собственик на 
всички материални или нематериални 
активи, създадени или разработени в 
рамките на тези програми. За да бъдат 
спазени в пълна степен основните права 
в областта на собствеността, е 
целесъобразно да се сключат 
необходимите споразумения със 
сегашните собственици, по-специално 
за основните части на инфраструктурите 
и за тяхната сигурност. За да се улесни 
приемането на спътниковата навигация 
от стопанските субекти, е необходимо 
да се гарантира оптималното използване 
от трети лица, по-специално на правата 
на интелектуална собственост, 
произтичащи от програмите и 

(12) Тъй като по принцип програмите 
изцяло се финансират от Съюза, следва 
да се осигури прозрачност и е 
целесъобразно да се предвиди, че 
Европейският съюз е собственик на 
всички материални или нематериални 
активи, създадени или разработени в 
рамките на тези програми. За да бъдат 
спазени в пълна степен основните права 
в областта на собствеността, е 
целесъобразно да се сключат 
необходимите споразумения със 
сегашните собственици, по-специално 
за основните части на инфраструктурите 
и за тяхната сигурност. За да се улесни 
приемането на спътниковата навигация 
от стопанските субекти, е необходимо 
да се гарантира оптималното използване 
от трети лица, по-специално на правата 
на интелектуална собственост, 
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принадлежащи на Съюза, по-конкретно 
в социално-икономически план.

произтичащи от програмите и 
принадлежащи на Съюза, по-конкретно 
в социално-икономически план.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Също така е целесъобразно да се 
посочи, че бюджетните ресурси, 
предвидени с настоящия регламент, не 
покриват дейностите, финансирани със 
средствата, разпределени за Рамковата 
програма за научни изследвания и 
иновации — „Хоризонт 2020“, като 
например тези, които са свързани с 
развитието на създадени по системите 
приложения. Тези дейности ще дадат 
възможност да се оптимизира 
използването на услугите, предоставяни 
в рамките на програмите, да се осигури 
добра възвращаемост на инвестициите 
на Съюза от гледна точка на социалните 
и икономическите ползи и да се 
увеличат опитът и знанията, които имат
предприятията от Съюза за
технологията за спътникова навигация.

(18) Също така е целесъобразно да се 
посочи, че бюджетните ресурси, 
предвидени с настоящия регламент, не 
покриват дейностите, финансирани със 
средствата, разпределени за Рамковата 
програма за научни изследвания и 
иновации — „Хоризонт 2020“, като 
например тези, които са свързани с 
развитието на създадени по системите 
приложения. Тези дейности ще дадат 
възможност да се оптимизира 
използването на услугите, предоставяни 
в рамките на програмите, да се осигури 
добра възвращаемост на инвестициите 
на Съюза от гледна точка на социалните 
и икономическите ползи и да се 
увеличат опитът и знанията, които имат
европейските предприятия, по-
специално малките и средните 
предприятия, по отношение на
технологията за спътникова навигация.
Ето защо е от съществено значение 
да се разпределят достатъчно ресурси 
в рамките на програмата „Хоризонт 
2020“ за развитието на продиктувани 
от потребностите на пазара 
приложения, създадени благодарение 
на системите „Галилео“ и EGNOS, за 
използване на европейско и 
международно равнище.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Тъй като представлява Съюза, 
който по принцип самостоятелно 
осигурява финансирането на програмите 
и е собственик на системите, Комисията 
следва да отговаря за протичането на 
програмите и да поеме политическия
надзор върху тях. Поради това тя следва 
да управлява средствата, разпределени 
за програмите съгласно настоящия 
регламент, да следи за изпълнението на 
всички дейности по програмите и за 
ясното разпределение на задачите, по-
специално между Европейската агенция 
за ГНСС и Европейската космическа 
агенция. За целта, освен задачите във 
връзка с тези общи отговорности, е 
целесъобразно да се възложат на 
Комисията и други задачи, за които 
трябва да отговаря съгласно настоящия 
регламент, и определени специфични 
задачи, като посочването им не е 
изчерпателно. За да се оптимизират 
ресурсите и компетенциите на 
отделните заинтересовани страни, 
Комисията следва да може да делегира 
определени задачи чрез споразумения за 
делегиране на правомощия съгласно 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 и 
по-специално съгласно член 54 от него.

(22) Тъй като представлява Съюза, 
който по принцип самостоятелно 
осигурява финансирането на програмите 
и е собственик на системите, Комисията 
следва да отговаря за протичането на 
програмите и да поеме цялостния
надзор върху тях. Поради това тя следва 
да управлява средствата, разпределени 
за програмите съгласно настоящия 
регламент, да следи за изпълнението на 
всички дейности по програмите и за 
ясното разпределение на задачите, по-
специално между Европейската агенция 
за ГНСС и Европейската космическа 
агенция, с цел да се избегне 
припокриването на отговорностите.
За целта, освен задачите във връзка с 
тези общи отговорности, е 
целесъобразно да се възложат на 
Комисията и други задачи, за които 
трябва да отговаря съгласно настоящия 
регламент, и определени специфични 
задачи, като посочването им не е 
изчерпателно. За да се оптимизират 
ресурсите и компетенциите на 
отделните заинтересовани страни, 
Комисията следва да може да делегира 
определени задачи чрез споразумения за 
делегиране на правомощия съгласно 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 и 
по-специално съгласно член 54 от него.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Европейската агенция за ГНСС е (23) Европейската агенция за ГНСС е 
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създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 септември 2010 г. за създаване на 
Европейската агенция за ГНСС, за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 
на Съвета за създаване на структури за 
управление на европейските сателитни 
радионавигационни програми и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
683/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета14, за да се постигнат целите на 
програмите „Галилео“ и EGNOS и за да 
се изпълняват определени задачи във 
връзка с протичането на програмите. Тя 
е агенция на Съюза, която в качеството 
на орган по смисъла на член 185 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
подлежи на задълженията, приложими 
към агенциите на Съюза. Целесъобразно 
е да Й се възложат определени задачи 
във връзка със сигурността на 
програмите, с евентуалното Й 
определяне за компетентен орган за PRS 
и с приноса Й за пазарната реализация 
на системите. Също така е 
целесъобразно тя да изпълнява задачите, 
които Комисията може да Й възложи с 
едно или повече споразумения за 
делегиране на правомощия, обхващащи 
различни други специфични задачи във 
връзка с програмите, включващи задачи, 
свързани с фазите на експлоатация на 
системите и насърчаване на 
приложенията и услугите на пазара на 
спътниковата навигация. Тези 
споразумения за делегиране на 
правомощия следва по-конкретно да 
включват общите условия за управление 
на средствата, отпуснати на 
Европейската агенция за ГНСС, за да 
може като представител на Съюза 
Комисията да упражнява в пълна степен 
правомощията си за контрол.

създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 септември 2010 г. за създаване на 
Европейската агенция за ГНСС, за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 
на Съвета за създаване на структури за 
управление на европейските сателитни 
радионавигационни програми и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
683/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета14, за да се постигнат целите на 
програмите „Галилео“ и EGNOS и за да 
се изпълняват определени задачи във 
връзка с протичането на програмите. Тя 
е агенция на Съюза, която в качеството 
на орган по смисъла на член 185 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
подлежи на задълженията, приложими 
към агенциите на Съюза. Целесъобразно 
е да Й се възложат определени задачи 
във връзка със сигурността на 
програмите, с евентуалното Й 
определяне за компетентен орган за PRS
и с приноса й за пазарната реализация 
на системите. Също така е 
целесъобразно тя да изпълнява задачите, 
които Комисията може да й възложи с 
едно или повече споразумения за 
делегиране на правомощия, обхващащи 
различни други специфични задачи във 
връзка с програмите, включващи задачи, 
свързани с фазите на експлоатация на 
системите и развитие и насърчаване на 
приложенията и услугите на пазара на 
спътниковата навигация. Ето защо е 
необходимо да се гарантира, че 
агенцията разполага с необходимите 
човешки ресурси с изисквания 
експертен опит за упражняване на 
разширените си съгласно настоящия 
регламент правомощия. Тези 
споразумения за делегиране на 
правомощия следва по-конкретно да 
включват общите условия за управление 
на средствата, отпуснати на 
Европейската агенция за ГНСС, за да 
може като представител на Съюза 
Комисията да упражнява в пълна степен 
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правомощията си за контрол.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Необходимо е редовно да се 
информират Европейският парламент 
и Съветът за изпълнението на 
програмите. Освен това Европейският 
парламент, Съветът и Комисията ще 
провеждат срещи в рамките на 
междуинституционалната група за
„Галилео“ в съответствие със 
съвместната декларация от 9 юли 2008 
г. относно междуинституционалната 
група за „Галилео“.

(35) Европейският парламент и Съветът
следва да бъдат редовно информирани
за изпълнението на програмите, 
включително за свързаните с тях 
разходи и рискове, сключването на 
международни споразумения с трети 
държави, подготовката на пазарите 
за спътникови навигационни услуги и 
ефективността на механизмите за 
управление. Следва да се посочи 
изрично прилагането на двете 
програми по отношение на услугите 
за безопасност на човешкия живот.  
Освен това Европейският парламент, 
Съветът и Комисията ще провеждат 
срещи в рамките на 
междуинституционалната група за
„Галилео“ в съответствие със 
съвместната декларация от 9 юли 2008 
г. относно междуинституционалната 
група за „Галилео“. Тази група следва 
да продължи да улеснява тясното 
сътрудничество между трите 
институции с оглед на извършването 
на контрол върху изпълнението на 
програмите. Комисията следва да 
продължи да оказва принос за 
подготовката на заседанията на 
групата и по целесъобразност по 
искане на институциите да 
предоставя подробна информация.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмите „Галилео“ и EGNOS 
обхващат всички дейности, необходими 
както за дефиниране, развитие, 
валидиране, конструиране, 
експлоатация, обновяване и 
усъвършенстване на двете европейски 
системи за спътникова навигация, а 
именно системата, създадена по 
програма „Галилео“, и системата 
EGNOS, така и всички дейности за 
обезпечаване на сигурността им.

1. Програмите „Галилео“ и EGNOS 
обхващат всички дейности, необходими 
както за дефиниране, развитие, 
валидиране, изграждане, експлоатация, 
обновяване и усъвършенстване на двете 
европейски системи за спътникова 
навигация, а именно системата, 
създадена по програма „Галилео“, и 
системата EGNOS, така и всички 
дейности за обезпечаване на тяхната 
сигурност и оперативна 
съвместимост.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предлагане на услуга за безопасност 
на човешкия живот, която е 
предназначена за потребители, за които 
сигурността е от първостепенно 
значение. тази услуга отговаря също 
така на изискванията на някои сектори 
за непрекъснатост, достъпност и 
точност и включва функция за цялост на 
системата, която прави възможно 
предупреждаването на потребителите в 
случай на нарушение във 
функционирането на системата.

б) предлагане на услуга за безопасност 
на човешкия живот, която е 
предназначена за потребители, за които 
сигурността е от първостепенно 
значение. Тази услуга, която се 
предлага безплатно за преките 
потребители, отговаря също така на 
изискванията на някои сектори за 
непрекъснатост, достъпност и точност и 
включва функция за цялост на 
системата, която прави възможно 
предупреждаването на потребителите в 
случай на нарушение във 
функционирането на системата.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) участие в услугата по търсене и д) участие в услугата по търсене и 
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спасяване (наричана по-нататък 
„SAR“) на системата COSPAS-SARSAT, 
като се откриват излъчени от маяци 
сигнали за помощ и се препращат 
съобщения до тях.

спасяване на системата COSPAS-
SARSAT, като се откриват и 
локализират излъчени от маяци 
сигнали за помощ и се препращат 
съобщения до тях.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предлагане на услуга за безопасност 
на човешкия живот, предназначена за 
потребители, за които сигурността е от 
първостепенно значение. По-специално
тази услуга отговаря на изискванията на 
някои сектори за непрекъснатост, 
достъпност и точност и включва 
функция за цялост на системата, която 
прави възможно предупреждаването на 
потребителите в случай на нарушение 
във функционирането на системата в 
зоната на покритие.

в) предлагане на услуга за безопасност 
на човешкия живот (наричана по-
нататък „SoL“), която е
предназначена за потребители, за които 
сигурността е от първостепенно 
значение; тази услуга, която се 
предлага безплатно за преките 
потребители, отговаря по-конкретно
на изискванията на някои сектори за 
непрекъснатост, достъпност и точност и 
включва функция за цялост на 
системата, която прави възможно 
предупреждаването на потребителите в 
случай на нарушение във 
функционирането на системата.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
правилата за изграждане и експлоатация 
на системите в рамките на европейските 
програми за спътникова навигация, по-
конкретно правилата, които се отнасят 
до управлението и финансовото участие 
на Съюза.

С настоящия регламент се определят 
правилата за изграждане и експлоатация 
на системите в рамките на европейските 
програми за спътникова навигация на 
цялата територия на ЕС, по-
конкретно правилата, които се отнасят 
до управлението и финансовото участие 
на Съюза.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) фаза на експлоатация, която обхваща 
управлението на инфраструктурата, 
поддръжката, непрекъснатото 
усъвършенстване, обновяването и 
защитата на системата, дейностите по 
сертификация и стандартизация, 
свързани с програмата, предоставянето 
и пазарната реализация на услугите и 
всички други дейности, необходими за 
развитието на системата и нормалното 
протичане на програмата. Целта е тази 
фаза да започне постепенно между 2014 
и 2015 г. с предоставянето на първите 
услуги.

г) фаза на експлоатация, която
осигурява успешното разгръщане на 
приложенията; тя обхваща 
управлението на инфраструктурата, 
поддръжката, непрекъснатото 
усъвършенстване, обновяването и 
защитата на системата, дейностите по 
сертификация и стандартизация, 
свързани с програмата, развитието,
предоставянето и пазарната реализация 
на услугите и всички други дейности, 
необходими за развитието на системата 
и нейните приложения, и осигурява
нормалното протичане на програмата; 
целта е тази фаза да започне постепенно 
между 2014 и 2015 г. с предоставянето 
на първите услуги, а към 2020 г. вече да 
се предоставят всички услуги.

Обосновка

Поставя се акцент върху разработването на приложението, което е ключовият 
елемент във фазата на експлоатация.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото е възможно, системите, 
мрежите и услугите, произтичащи от 
програмите „Галилео“ и EGNOS, са 
съгласувани и оперативно съвместими с 
други системи за спътникова навигация 
и с конвенционални средства за 
навигация.

2. Системите, мрежите и услугите, 
произтичащи от програмите „Галилео“ 
и EGNOS, са съгласувани и оперативно 
съвместими с други системи за 
спътникова навигация и с 
конвенционални средства за навигация.

Изменение 17
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Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да отпускат 
допълнителни средства за програма
„Галилео“. Приходите от тези средства 
представляват целеви приходи в 
съответствие с член 18, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.
В съответствие с принципа на 
прозрачно управление Комисията 
съобщава на комитета, посочен в член 
35, параграф 1 от настоящия регламент, 
за последиците за програма „Галилео“, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия параграф.

2. Държавите-членки могат да отпускат 
допълнителни средства за програма
„Галилео“. Приходите от тези средства 
представляват целеви приходи в 
съответствие с член 18, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.
В съответствие с принципа на 
прозрачно управление Комисията 
съобщава на Европейския парламент, 
Комисията и комитета, посочен в член 
35, параграф 1 от настоящия регламент, 
за последиците за програмата 
„Галилео“, произтичащи от прилагането 
на настоящия параграф.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да отпускат 
допълнителни средства за програма 
EGNOS. Приходите от тези средства 
представляват целеви приходи в 
съответствие с член 18, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.
В съответствие с принципа на 
прозрачно управление Комисията 
съобщава на комитета, посочен в член 
35, параграф 1 от настоящия регламент, 
за последиците за програма EGNOS, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия параграф.

2. Държавите-членки могат да отпускат 
допълнителни средства за програма 
EGNOS. Приходите от тези средства 
представляват целеви приходи в 
съответствие с член 18, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.
В съответствие с принципа на 
прозрачно управление Комисията 
съобщава на Европейския парламент, 
Комисията и комитета, посочен в член 
35, параграф 1 от настоящия регламент, 
за последиците за програмата EGNOS, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия параграф.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обща рамка за управление на 
програмите

заличава се

Публичното управление на 
програмите се основава на принципа 
на стриктно разпределение на 
задачите между отделните 
участващи субекти, а именно 
Комисията, Европейската агенция за 
ГНСС и Европейската космическа 
агенция.

Обосновка

Тези разпоредби са включени в член 12 б (нов).

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Обща рамка на управление на 

програмите
Общата рамка за управление на 
програмите е следната:
a) субектите, изпълняващи задачи 
съгласно настоящия регламент, са, 
освен Комисията, Европейската 
агенция за ГНСС и Европейската 
космическа агенция;
б) Комисията носи общата 
отговорност за програмите; тя 
управлява средствата, разпределени 
съгласно настоящия регламент, следи 
за изпълнението на всички дейности 
по програмите и изпълнява 
специфичните задачи, посочени в член 
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13 и другите разпоредби на 
настоящия регламент;
в) Европейската агенция за ГНСС 
поема задачите, посочени в член 15, и 
е отговорна за тяхното изпълнение; 
оперативното управление на 
програмите се основава на 
споразумения за делегиране между 
Комисията и Европейската агенция 
за ГНСС;
г) от Европейската космическа 
агенция се изисква, чрез подходящи 
споразумения с Комисията и 
Европейската агенция за ГНСС, да 
изпълнява определени задачи, свързани 
с проектирането, разработването и 
възлагането на обществени поръчки в 
контекста на изпълнението и 
експлоатацията на програмите в 
съответствие с член 16.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
Принципи за управление на 

програмите
Публичното управление на 
програмите се основава на 
принципите на:
a) стриктно разпределение на 
задачите между отделните 
участващи субекти, като общата 
отговорност се носи от Комисията;
б) конструктивно сътрудничество 
между субектите, посочени в член 
12а, и държавите членки;
в) пълен контрол върху изпълнението 
на програмите, включително 
стриктно придържане към бюджета 
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и графика от страна на всички 
участващи субекти.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията отговаря за 
протичането на програмите. Тя 
управлява средствата, които са 
разпределени за програмите съгласно 
настоящия регламент, и следи за 
изпълнението на всички дейности по 
програмите.

заличава се

Обосновка

Тези разпоредби са включени в член 12 а (нов).

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен общите задачи по параграф 1 
и посочените в останалите
разпоредби на настоящия регламент,
задачите на Комисията съгласно 
настоящия регламент включват и
следните специфични задачи:

2. Освен общата отговорност по член 
12а и задачите, посочени в други
разпоредби на настоящия регламент, 
Комисията изпълнява следните 
специфични задачи:

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) тя следи за своевременното 
изпълнение на програмите в рамките 
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на разпределените ресурси и в 
съответствие с целите на 
програмата и графика, посочени в 
член 1;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) определяне на локализацията и 
осигуряване на функционирането на
наземната инфраструктура на 
системите;

a) определяне чрез открит и прозрачен 
процес на месторазположението на 
наземната инфраструктура на системите
и осигуряване на тяхната 
експлоатация;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в рамките на експлоатацията на 
системите тя допринася за пазарната 
реализация на услугите, включително 
като извършва необходимия анализ на 
пазара;

в) в рамките на експлоатацията на 
системите тя допринася за развитието 
и пазарната реализация на услугите, 
включително като извършва 
необходимия анализ на пазара;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) насърчаване сред стопанските 
субекти на приложенията и услугите в 
областта на спътниковата навигация.

(ii) насърчаване и контрол на
развитието на приложенията и 
услугите в областта на спътниковата 
навигация и повишаване на 
информираността за тях сред 
стопанските субекти.



AD\908432BG.doc 21/28 PE483.662v02-00

BG

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доколкото е необходимо за 
изпълнението на делегираните задачи 
и на бюджета, споразумението за 
делегиране на правомощия определя 
общите условия за управление на 
средствата, отпуснати на 
Европейската агенция за ГНСС, и по-
специално дейностите, които трябва 
да се изпълняват, съответното 
финансиране, процедурите за 
управление, мерките за наблюдение и 
контрол, мерките, приложими при 
неточно изпълнение на договорите по 
отношение на разходите, графика и 
резултатите, както и разпоредбите 
относно собствеността върху всички 
материални и нематериални активи.
Мерките за наблюдение и контрол 
предвиждат по-специално 
прогнозиране на бюджета, системно 
информиране на Комисията за 
разходите и графика и при 
разминаване между предвидения 
бюджет, резултатите и графика —
корективни действия, за да се 
обезпечи създаването на 
инфраструктурите в рамките на 
отделения бюджет.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. При необходимост Европейската 
агенция за ГНСС може да сключи 
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подходящи споразумения с 
Европейската космическа агенция с 
оглед на изпълнението на 
съответните им задачи съгласно 
настоящия регламент в рамките на 
фазата на експлоатация на 
програмите.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) избягване на възможни злоупотреби с 
господстващо положение и на
дългосрочната зависимост само от 
един доставчик;

б) избягване на възможни злоупотреби с 
господстващо положение и на
зависимостта само от един доставчик;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

прилагане на метода на осигуряване 
на два източника на доставки, по 
целесъобразност, с цел да се ограничи 
зависимостта от един доставчик и да 
се осигури по-добър цялостен контрол 
върху програмите, техните разходи и 
график — метод, който, когато това 
е възможно и уместно, следва да се 
посочи като конкретен критерий за 
подбор в рамките на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка. 

Обосновка

Прилагането на метода на осигуряване на два източника на доставки следва да се 
посочи ясно в поканата за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
при нейното официално публикуване, с цел да се осигури максимална прозрачност по 
отношение на всички заинтересовани страни и участници.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите, посочени в параграф 1, се 
преследват системно от 
възложителите при провеждането 
на търгове за възлагане на 
обществени поръчки и се използват 
като критерии за подбор.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обществената поръчка с условни 
етапи съдържа един сигурен етап с 
бюджетно задължение и един или 
повече условни етапи. В 
документацията на обществената 
поръчка се посочват елементите, 
отнасящи се конкретно до обществената 
поръчка с условни етапи. В нея по-
конкретно се определят обектът, 
стойността или начините за 
определянето Й и начините за 
изпълнение на съответния обект на 
всеки етап.

2. Обществената поръчка с условни 
етапи съдържа един сигурен етап с 
бюджетно задължение и твърд 
ангажимент по отношение на 
изпълнението на дейностите и 
предоставянето на услугите, които 
са обект на поръчката за този етап, 
и един или повече условни етапи, 
свързани както с бюджета, така и с 
изпълнението. В документацията на 
обществената поръчка се посочват 
елементите, отнасящи се конкретно до 
обществената поръчка с условни етапи.
В нея по-конкретно се определят 
обектът, стойността или начините за 
определянето Й и начините за 
изпълнение на съответния обект на 
всеки етап.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато по отношение на 
определен етап възложителят 
установи, че дейностите и услугите, 
предвидени за този етап, не са 
извършени, той може да поиска 
обезщетение и да прекрати договора.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възложителят може да изиска от 
всеки участник да използва 
дружества, които не са част от 
групата, към която той принадлежи, 
за подизпълнители на част от обекта 
на обществената поръчка на 
различни нива. Тази минимална част 
за участие на подизпълнители се 
изразява като интервал, ограничен от 
минимален и максимален процент. 
Този диапазон е пропорционален на 
обекта и стойността на 
обществената поръчка, естеството 
на съответния сектор на дейност, 
по-специално от гледна точка на 
конкуренцията и стопанския 
капацитет.

заличава се

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако участникът посочва в своята 
оферта, че възнамерява да не възлага 
на подизпълнители какъвто и да е дял 
от поръчката, да не използва малки и 
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средни предприятия или нови 
стопански субекти като 
подизпълнители или да възложи на 
подизпълнители дял под минималния 
процент, посочен в параграф 1, той се 
обосновава за това пред възложителя. 
Възложителят предоставя тази 
информация на Комисията.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изпълнението на задачите от 
техническо естество по член 13, 
параграф 2 Комисията може да се 
обръща за необходимото съдействие, 
по-конкретно към експерти от 
компетентните национални агенции в 
областта на космическия сектор, 
независими експерти и лица, които
могат да предоставят независими 
анализи и безпристрастни мнения за 
протичането на програмите.

За изпълнението на задачите от 
техническо естество по член 13, 
параграф 2 Комисията може да се 
обръща за необходимото съдействие, 
по-конкретно към експерти от 
компетентните национални агенции в 
областта на космическия сектор, 
независими експерти и лица, които са 
компетентни да предоставят 
независими анализи и безпристрастни 
мнения за протичането на програмите.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява прилагането на 
настоящия регламент. Всяка година при 
представянето на проектобюджета тя 
изготвя доклад за Европейския 
парламент и Съвета относно 
изпълнението на програмите.

Комисията осигурява прилагането на 
настоящия регламент. При 
представянето на годишния 
предварителен проектобюджет тя
същевременно изготвя доклад за 
Европейския парламент и Съвета 
относно изпълнението на програмите, 
включително относно свързаните с 
тях разходи и рискове, сключването 
на международни споразумения с 
трети държави, подготовката на 
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пазарите за спътникови 
навигационни услуги и 
ефективността на механизмите за 
управление.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това при оценката се разглеждат 
възможностите за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
целесъобразността на всички цели, 
приносът на мерките с оглед на 
приоритетите на Съюза от гледна точка 
на интелигентния, устойчив и 
приобщаващ растеж. При нея се вземат 
предвид резултатите от оценките на 
дългосрочното въздействие на вече 
предприетите мерки.

Освен това при оценката се разглеждат
технологичното развитие в тази 
област, възможностите за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
целесъобразността на всички цели, 
приносът на мерките с оглед на 
приоритетите на Съюза от гледна точка 
на интелигентния, устойчив и 
приобщаващ растеж. При нея се вземат 
предвид резултатите от оценките на 
дългосрочното въздействие на вече 
предприетите мерки.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в членове 5 и 14, се 
предоставя на Комисията за
неограничен срок, считано от 1 януари 
2014 г.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в членове 5 и 14, се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от 1 януари 2014 г.
Комисията изготвя доклад по 
отношение на делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца след изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава по 
мълчаливо съгласие за периоди с 
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