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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. Návrh Komise

Současný návrh nařízení o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich provozu 
zavádí pravidla pro správu programů Galileo a EGNOS (evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací) a jejich financováni na období 2014–2020.

Cílem programu Galileo je vytvořit a provozovat první globální infrastrukturu družicové 
navigace a určování polohy, která je navržena speciálně pro civilní účely. Program Galileo 
zahrnuje fázi definice, která již byla ukončena, fázi vývoje a ověřování, která by měla být 
uzavřena v roce 2013, zaváděcí fázi, která byla zahájena v roce 2008 a měla by být dokončena 
v roce 2020, a fázi využívání, která by měla být postupně spouštěna od roku 2014/2015 tak, 
aby byl systém plně funkční v roce 2020.

Cílem programu EGNOS je zlepšit kvalitu signálů ze stávajících globálních systémů 
družicové navigace. Tento program je ve fázi využívání od chvíle, kdy v říjnu 2009 byla 
prohlášena za funkční jeho otevřená služba a v březnu 2011 pak i jeho služba pro zajištění 
bezpečnosti života.

II. Obecný postoj navrhovatelky

Navrhovatelka vítá návrh nového nařízení předložený Komisí, jež má řešit potřeby obou 
programů v příštím víceletém finančním rámci, zejména veřejnou správu a řádné finanční 
řízení, a obnovit závazek EU dokončit a zprovoznit tyto systémy do roku 2020.

Bylo by vhodné zdůraznit, že všichni občané Unie budou mít ze širokého spektra služeb 
nabízených programy EGNOS a Galileo prospěch. Evropští uživatelé navigačních systémů se 
v současné době musí spoléhat na družicové signály vysílané systémy, které nejsou 
kontrolovány EU a které nejsou primárně určeny k tomu, aby sloužily evropským potřebám. 
Tyto systémy nemusí být nedostatečně dostupné zejména v hustě osídlených městských 
oblastech, ani koncovým uživatelům vždy poskytovat dostatečné záruky kvality, přesnosti 
a kontinuity nabízené služby.

Měli bychom si také uvědomit, že od vytvoření a zavedení evropských systémů družicové 
navigace si slibujeme přímé výhody pro stovky společností v celé EU, včetně rostoucího 
počtu malých a středních podniků, a vytvoření několika tisíc vysoce kvalifikovaných 
pracovních míst. Tyto systémy mají rovněž mimořádný význam pro rozšiřování evropských 
znalostí v oblasti družicové navigace a pro zachování odborných znalostí o kosmické politice 
v celé Evropě. Na nižší úrovni představuje šíření aplikací spojených s družicovou navigací 
jedinečnou příležitost pro růst evropských podniků a evropského průmyslu.

S ohledem na širokou podporu, které se dostává cílům tohoto legislativního návrhu, předkládá 
navrhovatelka několik pozměňovacích návrhů, které mají obecně posílit a vyjasnit ustanovení 
týkající se veřejné správy a řádného finančního řízení programů a zdůraznit jejich význam pro 
odvětví dopravy.

i) Veřejná správa programů
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Řádná veřejná správa programů Galileo a EGNOS vyžaduje v první řadě důsledné rozdělení 
úkolů, zejména mezi Komisi, Agenturu pro evropský GNSS a Evropskou kosmickou 
agenturu, a dále postupné přizpůsobování správy provozním potřebám systémů. Komise 
zamýšlí svěřit úkoly spojené s používáním programů v období 2014–2020 Agentuře pro 
evropský GNSS. Má-li být agentura schopna vybudovat své kapacity, aby mohla vykonávat 
posílené pravomoci podle tohoto nařízení, je nezbytné pro ni zajistit potřebné lidské zdroje.
Bylo by vhodné zdůraznit, že připravované přemístění sídla agentury by se nemělo negativně 
odrazit na počtu zaměstnanců a úrovni odbornosti.

ii) Význam programů pro odvětví dopravy
Evropské systémy družicové navigace jsou infrastruktury, jež mají charakter transevropských 
sítí a jejichž využívání výrazně přesahuje hranice členských států. Očekává se, že programy 
budou mít pro odvětví dopravy řadu výhod, mimo jiné:

a) v silniční dopravě

– zlepší správu silnic a omezí dopravní zácpy,
– urychlí zásahy v naléhavých situacích v silniční dopravě,
– usnadní monitorování přepravy nebezpečného zboží,
– poskytováním přesnějších dopravních informací budou řidičům pomáhat s plánováním 
cesty,

– zlepší systém mýtného a elektronického výběru poplatků,
– sníží časy cesty a spotřebu paliva;

b) v železniční dopravě

– umožní automatizaci dohledu na tratích, 
– budou nápomocny při modernizaci provozu, např. při zlepšování tratí a posilování obecných 
bezpečnostních předpisů,
– zkrátí zpoždění a sníží provozní náklady a současně zvýší kapacitu tratí,
– cestujícím budou poskytovat přesnější údaje o příjezdech vlaků;

c) v námořní a vnitrozemské vodní dopravě

– zlepší řízení provozu, zejména v přístavech nebo koridorech s hustým provozem,
– zvýší námořní bezpečnost,
– zlepší monitorování plavidel a záchranné operace,
– budou poskytovat přesné informace o výskytech ropných skvrn;

d) v letecké dopravě 

– podpoří a usnadní využívání malých a okrajových letišť pro civilní letectví,
– budou se úzce podílet na rozvoji politiky jednotného evropského nebe a podniku SESAR,
– zlepší řízení provozu a provozní bezpečnost na letištích.

iii) Financování
Příspěvek Unie na období 2014–2020 odhaduje Komise na 7 897 milionů EUR. Pokrývá 
hlavně fázi zavádění a fázi využívání programu Galileo a provoz systému EGNOS. Ve snaze 
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zabránit přečerpání nákladů a zpožděním, které programy zpomalily v předchozích letech, je 
nezbytné nad nimi posílit veřejný dohled a jejich řádné finanční řízení 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Programy Galileo a EGNOS jsou 
obzvláště důležité z hlediska využití 
v dopravních aplikacích, mj. 
v inteligentních dopravních systémech. 
V silniční dopravě mají zásadní význam 
pro zlepšení bezpečnosti a řízení 
silničního provozu, snížení přetížení 
dopravy, doby cestování a spotřeby 
pohonných hmot a monitorování přepravy 
zvířat. V železniční dopravě by umožnily 
zautomatizovat dohled na tratích, zvýšit 
bezpečnost, snížit zpoždění a provozní 
náklady a poskytovat cestujícím přesnější 
informace. V námořní a vnitrozemské 
vodní dopravě mohou zvýšit bezpečnost na 
moři, zlepšit manipulační kapacitu 
v přístavech, umožnit sledování 
nákladních lodí a poskytovat přesné 
informace o poloze lodí v krizových 
situacích. V letecké dopravě podporují 
a umožňují využívání malých 
a okrajových letišť pro účely civilního 
letectví a hrají nepostradatelnou úlohu při 
rozvoji politiky jednotného evropského 
nebe. V astronautice by umožnily 
přesnější navigaci při řízení trajektorie 
odpalovacích zařízení. Vzhledem ke 
zvýšené poptávce po výkonné 
a integrované evropské dopravní síti je 
naprosto nezbytné zajistit, aby se ve vývoji 
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dopravních aplikací fungujících na 
základě systémů Galileo a EGNOS 
pokračovalo. Díky tomu budou moci 
občané Unie využívat výhod těchto 
systémů a důvěra veřejnosti v programy 
zůstane zachována.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k stále většímu využívání 
družicové navigace v řadě oblastí činnosti 
by přerušení dodávky služeb mohlo 
moderní společnosti způsobit značné 
škody. Systémy družicové navigace jsou 
navíc z důvodu svého strategického 
rozsahu citlivou infrastrukturou, která by 
mohla být předmětem zneužití. Uvedené 
aspekty mohou mít vliv na bezpečnost 
Unie a jejích členských států. Při 
navrhování, zřizování a provozování 
infrastruktur vycházejících z programů 
Galileo a EGNOS je proto nutné 
zohledňovat požadavky na bezpečnost.

(8) Vzhledem k stále většímu využívání 
družicové navigace v řadě oblastí činnosti 
by přerušení dodávky služeb mohlo 
moderní společnosti způsobit značné škody 
a přivodit ztráty mnoha hospodářským 
subjektům. Systémy družicové navigace 
jsou navíc z důvodu svého strategického 
rozsahu citlivou infrastrukturou, která by 
mohla být předmětem zneužití. Uvedené 
aspekty mohou mít vliv na bezpečnost 
Unie a jejích členských států. Při 
navrhování, zřizování a provozování 
infrastruktur vycházejících z programů 
Galileo a EGNOS je proto nutné 
zohledňovat požadavky na bezpečnost.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Je třeba postupně rozšiřovat 
geografické pokrytí systémem EGNOS na 
celé území Unie a v mezích technických a 
finančních možností a na základě 
mezinárodních dohod také na regiony, 
s nimiž Unie sousedí, zejména na území 
třetích zemí, na něž se vztahuje projekt 
jednotného evropského nebe.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu optimalizace využití 
poskytovaných služeb by systémy, sítě 
a služby, které mají základ v programech 
Galileo a EGNOS, měly být, pokud 
možno, slučitelné a interoperabilní mezi 
sebou i s ostatními systémy družicové 
navigace a s klasickými prostředky 
navigace.

(11) V zájmu optimalizace využití 
poskytovaných služeb by systémy, sítě 
a služby, které mají základ v programech 
Galileo a EGNOS, měly být slučitelné 
a interoperabilní mezi sebou i s ostatními 
systémy družicové navigace a s klasickými 
prostředky navigace.

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, jež by 
mělo být transparentní, 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.
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Pozměňovací návrh 6

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 
strany Unie v oblasti sociálních 
a ekonomických výhod a posílit know-how 
podniků Unie v oblasti družicové navigace.

(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 
strany Unie v oblasti sociálních 
a ekonomických výhod a posílit know-how 
evropských podniků, zejména malých 
a středních podniků, v oblasti družicové 
navigace. Proto je nutné, aby byl v rámci 
programu Horizont 2020 přidělen 
dostatek finančních prostředků na vývoj 
aplikací vycházejících z potřeb trhu 
a založených na systémech Galileo 
a EGNOS, jež jsou určené pro použití na 
evropské i mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by jakožto zástupce Unie, 
která v zásadě sama zajišťuje financování 
programů a která je vlastníkem systémů, 
měla nést odpovědnost za průběh programů 
a zajišťovat jejich politický dohled. Měla 
by tedy spravovat finanční prostředky 
přidělené na programy na základě tohoto 
nařízení a dohlížet na provádění všech 
činností programů a na jasné rozdělení 
úkolů zejména mezi Agenturu pro 
evropský GNSS a Evropskou kosmickou 

(22) Komise by jakožto zástupce Unie, 
která v zásadě sama zajišťuje financování 
programů a která je vlastníkem systémů, 
měla nést odpovědnost za průběh programů 
a zajišťovat jejich celkový dohled. Měla by 
tedy spravovat finanční prostředky 
přidělené na programy na základě tohoto 
nařízení a dohlížet na provádění všech 
činností programů a na jasné rozdělení 
úkolů zejména mezi Agenturu pro 
evropský GNSS a Evropskou kosmickou 
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agenturu. Za tím účelem je třeba Komisi 
pověřit kromě těchto obecných úkolů 
a jiných úkolů, které jí ukládá toto nařízení, 
určitými konkrétními úkoly, které budou 
vymezeny demonstrativně. Ve snaze 
optimalizovat zdroje a pravomoci různých 
zúčastněných stran by Komise měla 
některé úkoly přenést prostřednictvím 
pověřovacích smluv v souladu s nařízením 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 a zejména 
s jeho článkem 54.

agenturu, a zabránit tak překrývání 
pravomocí. Za tím účelem je třeba Komisi 
pověřit kromě těchto obecných úkolů 
a jiných úkolů, které jí ukládá toto nařízení, 
určitými konkrétními úkoly, které budou 
vymezeny demonstrativně. Ve snaze 
optimalizovat zdroje a pravomoci různých 
zúčastněných stran by Komise měla 
některé úkoly přenést prostřednictvím 
pověřovacích smluv v souladu s nařízením 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 a zejména 
s jeho článkem 54.

Pozměňovací návrh 8

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. 683/200814, 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 
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 

(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. 683/200814, 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 
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 vývojem a podporou aplikací a služeb na 
trhu družicové navigace. Má-li být 
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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.

agentura schopna plnit své rozšířené 
pravomoci podle tohoto nařízení, je 
nezbytné zajistit, aby měla k dispozici 
potřebné lidské zdroje s požadovanými 
odbornými znalostmi. 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.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Je důležité pravidelně informovat 
Evropský parlament a Radu o provádění 
programů. Evropský parlament, Rada 
a Komise kromě toho zasednou 
v interinstitucionální skupině odborníků 
pro Galileo v souladu se společným 
prohlášením o interinstitucionální skupině 
odborníků pro Galileo ze dne 9. července 
2008.

(35) Je žádoucí pravidelně informovat 
Evropský parlament a Radu o provádění 
programů, a to i o jejich nákladech 
a rizicích, o uzavírání mezinárodních 
dohod se třetími zeměmi, přípravě trhů 
družicové navigace a účinnosti 
mechanismů pro správu a řízení. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována provádění 
obou programů s ohledem na službu pro 
zajištění bezpečnosti života (SoL). 
Evropský parlament, Rada a Komise 
kromě toho zasednou v interinstitucionální 
skupině odborníků pro Galileo v souladu se 
společným prohlášením 
o interinstitucionální skupině odborníků 
pro Galileo ze dne 9. července 2008.
Skupina odborníků by měla i nadále 
zprostředkovávat úzkou spolupráci mezi 
třemi orgány s cílem zajistit dohled na 
provádění programů. Komise by se měla i 
nadále podílet na přípravě schůzí skupiny 
odborníků a na žádost jednotlivých 
orgánů případně poskytovat podrobné 
informace.

Pozměňovací návrh 10
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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. 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 a interoperability.

Pozměňovací návrh 11

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

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

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) spolupracovat se službou pomoci 
a záchrany (tzv. „Search and Rescue 
Support Service“ nebo SAR) systému 
COSPAS-SARSAT odhalováním 
nouzových signálů vysílaných bójemi 

e) spolupracovat se službou pomoci 
a záchrany (tzv. „Search and Rescue 
Support Service nebo SAR) systému 
COSPAS-SARSAT odhalováním 
a lokalizováním nouzových signálů 
vysílaných bójemi a zpětným posíláním 
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a zpětným posíláním zpráv. zpráv.

Pozměňovací návrh 13

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 službu pro zajištění bezpečnosti 
života (tzv. „Safety of Life Service“ nebo 
SoL) pro uživatele, pro které je 
nejpodstatnější bezpečnost. Tato služba, 
která je osvobozena od přímých 
uživatelských poplatků, 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.

Pozměňovací návrh 14

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 provoz systémů v rámci evropských 
programů družicové navigace na celém 
území EU, a to zejména pravidla týkající 
se správy a finančního příspěvku Unie.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – 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

d) fáze využití, která zajistí úspěšné 
zavedení aplikací do praxe; tato fáze
zahrnuje řízení infrastruktury, údržbu, 
trvalé zdokonalování a obnovu a ochranu 
systému, certifikaci a normalizaci spojené 
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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.

s programem, vývoj a poskytování služeb 
a jejich uvádění na trh a všechny další 
činnosti nezbytné pro vývoj systému a jeho 
aplikací a řádný průběh programu. Cílem 
je, aby tato fáze byla spouštěna postupně 
mezi roky 2014 a 2015, kdy bude zahájeno 
poskytování prvních služeb, přičemž 
všechny služby by měly být k dispozici do 
roku 2020.

Odůvodnění

Cílem je zdůraznit vývoj aplikací, což je zásadní prvek fáze využívání.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systémy, sítě a služby zřízené v rámci 
programů Galileo a EGNOS jsou, pokud 
možno, slučitelné a interoperabilní 
s ostatními systémy družicové navigace 
a s klasickými prostředky navigace.

2. Systémy, sítě a služby zřízené v rámci 
programů Galileo a EGNOS jsou slučitelné 
a interoperabilní s ostatními systémy 
družicové navigace a s klasickými 
prostředky navigace.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou na financování 
programu Galileo poskytnout dodatečné 
finanční prostředky. Příjmy pocházející 
z těchto příspěvků představují účelově 
vázané příjmy ve smyslu čl. 18 odst. 2 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. 
V souladu se zásadou průhledného řízení 
Komise informuje výbor uvedený v čl. 35 
odst. 1 tohoto nařízení o všech dopadech 
vyplývajících z použití tohoto odstavce na 
program Galileo.

2. Členské státy mohou na financování 
programu Galileo poskytnout dodatečné 
finanční prostředky. Příjmy pocházející 
z těchto příspěvků představují účelově 
vázané příjmy ve smyslu čl. 18 odst. 2 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. 
V souladu se zásadou průhledného řízení 
Komise informuje Evropský parlament, 
Radu a výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 
tohoto nařízení o všech dopadech 
vyplývajících z použití tohoto odstavce na 
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program Galileo.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou programu EGNOS 
poskytnout dodatečné finanční prostředky. 
Příjmy pocházející z těchto příspěvků 
představují účelově vázané příjmy ve 
smyslu čl. 18 odst. 2 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002. V souladu se 
zásadou průhledného řízení Komise 
informuje výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 
tohoto nařízení o všech dopadech 
vyplývajících z použití tohoto odstavce na 
program EGNOS.

2. Členské státy mohou programu EGNOS 
poskytnout dodatečné finanční prostředky. 
Příjmy pocházející z těchto příspěvků 
představují účelově vázané příjmy ve 
smyslu čl. 18 odst. 2 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002. V souladu se 
zásadou průhledného řízení Komise 
informuje Evropský parlament, Radu 
a výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 tohoto 
nařízení o všech dopadech vyplývajících 
z použití tohoto odstavce na program 
EGNOS.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecný rámec veřejné správy programů vypouští se
Veřejná správa programů se zakládá na 
zásadě přesného rozdělení úkolů mezi 
různé zapojené subjekty, zejména mezi 
Komisi, Agenturu pro evropský GNSS 
a Evropskou kosmickou agenturu.

Odůvodnění

Tato ustanovení byla začleněna do článku 12b (nového).
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Obecný rámec veřejné správy programů

Obecný rámec veřejné správy pro 
programy je tvořen takto:
a) subjekty vykonávajícími úkoly podle 
tohoto nařízení jsou vedle Komise 
zejména Agentura pro evropský GNSS 
a Evropská kosmická agentura;
b) Komise nese celkovou odpovědnost za 
programy. Spravuje finanční prostředky 
přidělené na základě tohoto nařízení, 
dohlíží na provádění všech činností 
programů a plní zvláštní úkoly uvedené 
v článku 13 a v dalších ustanoveních 
tohoto nařízení;
c) Agentura pro evropský GNSS zajišťuje 
úkoly uvedené v článku 15 a odpovídá za 
jejich provádění. Řízení provozních 
činností programů je založeno na 
pověřovacích smlouvách mezi Komisí 
a Agenturou pro evropský GNSS;
d) od Evropské kosmické agentury je na 
základě příslušných ujednání s Komisí 
a Agenturou pro evropský GNSS 
vyžadováno, aby plnila určité úkoly 
spojené s navrhováním, vývojem a se 
zadáváním veřejných zakázek v rámci 
provádění a využívání programů 
v souladu s článkem 16.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Článek 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12b
Zásady veřejné správy programů

Veřejná správa programů je založena na 
těchto zásadách:
a) důsledné rozdělení úkolů mezi různé 
zapojené subjekty, přičemž celkovou 
odpovědnost nese Komise;
b) konstruktivní spolupráce mezi subjekty 
uvedenými v článku 12a a členskými 
státy;
c) důkladná kontrola provádění 
programů, včetně důsledného dodržování 
předpokládaných nákladů 
a harmonogramu všemi zapojenými 
subjekty.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

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.

vypouští se

Odůvodnění

Tato ustanovení byla začleněna do článku 12a (nového).
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Pozměňovací návrh 23

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 celkové odpovědnosti uvedené 
v článku 12a a úkolů uvedených v jiných 
ustanoveních tohoto nařízení plní Komise 
i tyto zvláštní úkoly:

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajistit včasné provedení programů 
v souladu s cíli programů 
a harmonogramem uvedenými v článku 1, 
aniž by byly přečerpány přidělené 
prostředky;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) určit lokalizaci a zajistit fungování
pozemní infrastruktury systémů;

a) otevřeným a transparentním postupem
určit lokalizaci pozemní infrastruktury 
systémů a zajistit jejich fungování;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vývoji a uvádění služeb na trh, včetně 
nezbytné analýzy trhu;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) propagace a monitorování vývoje 
aplikací a služeb na trhu v oblasti 
družicové navigace a zlepšování 
informovanosti o těchto aplikacích 
a službách.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Je-li to nezbytné pro vykonávání 
úkolů, které jsou předmětem pověření, 
a plnění rozpočtu, stanoví pověřovací 
smlouva obecné podmínky pro správu 
finančních prostředků svěřených 
Agentuře pro evropský GNSS, a zejména 
činnosti, které mají být provedeny, 
financování s nimi spojené, řídicí postupy, 
opatření pro dohled a kontrolu, opatření, 
která se použijí v případě nedostatečného 
plnění smluv z hlediska nákladů, 
harmonogramu a výsledků, a pravidla pro 
úpravu vlastnictví veškerého hmotného 
a nehmotného majetku.
Opatření pro dohled a kontrolu stanoví 
zejména systém pro předběžný odhad 
rozpočtu, systematické informování 
Komise o nákladech a harmonogramu 
a v případě rozdílu mezi předpokládaným 
rozpočtem, výsledky a harmonogramem, 
nápravná opatření, která zajistí realizaci 
infrastruktur v rámci přiděleného 
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rozpočtu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Agentura pro evropský GNSS může 
v případě potřeby uzavřít s Evropskou 
kosmickou agenturou náležitá ujednání 
s cílem splnit úkoly, které jí toto nařízení 
ukládá pro fázi využívání programů.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zabránit možnému zneužití dominace 
a dlouhodobé závislosti na jednom 
dodavateli;

b) zabránit možnému zneužití dominace 
a závislosti na jednom dodavateli;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vždy, když je to možné, zajistit dodávky 
ze dvou zdrojů s cílem snížit závislost na 
jediném dodavateli a zlepšit celkovou 
kontrolu programů, jejich nákladů 
a harmonogramu, což je metoda, která by 
– je-li to možné a vhodné – měla být 
stanovena jako zvláštní výběrové 
kritérium v nabídkových řízeních. 

Odůvodnění

Při oficiálním zveřejnění nabídkového řízení by měla být vždy uvedena zásada dodávek ze 
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dvou zdrojů, aby se zajistila maximální transparentnost vůči všem zúčastněným stranám 
a uchazečům.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatelé ve svých nabídkových řízeních 
systematicky sledují cíle uvedené 
v odstavci 1, které slouží jako kritéria 
výběru.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zakázka rozdělená na podmíněné části 
se skládá z pevné části, ke které je 
stanoven odpovídající rozpočtový závazek, 
a z jedné nebo více částí podmíněných. 
Specifické rysy zakázky rozdělené na 
podmíněné části jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci. Zejména je zde vymezen 
předmět, cena nebo podmínky jejího 
stanovení a podmínky plnění jednotlivých 
částí.

2. Zakázka rozdělená na podmíněné části 
se skládá z pevné části, ke které je 
stanoven odpovídající rozpočtový závazek 
a pevný závazek k provedení prací 
a poskytnutí služeb, jež jsou v této fázi 
předmětem smlouvy, a z jedné nebo více 
podmíněných rozpočtových a realizačních
částí. Specifické rysy zakázky rozdělené na 
podmíněné části jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci. Zejména je zde vymezen 
předmět, cena nebo podmínky jejího 
stanovení a podmínky plnění jednotlivých 
částí.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud zadavatel v určité fázi shledá, 
že práce a služby sjednané pro tuto fázi 
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nebyly poskytnuty, může požádat 
o náhradu škody a od smlouvy odstoupit.

Pozměňovací návrh 35

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. 

vypouští se

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud zhotovitel ve své nabídce uvede, 
že nemá v úmyslu zadat žádnou část 
zakázky subdodavateli, uzavřít 
subdodavatelskou smlouvu s žádným 
malým či středním podnikem nebo 
s novým subjektem na trhu, nebo že má 
v úmyslu uzavřít subdodavatelskou 
smlouvu na část zakázky, která 
nedosahuje minimálního procentního 
podílu uvedeného v odstavci 1, sdělí 
zadavateli důvody svého rozhodnutí. 
Zadavatel tyto informace poskytne 
Komisi.
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Pozměňovací návrh 37

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 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, které jsou způsobilé 
k poskytnutí nestranných analýz 
a stanovisek k průběhu programů.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

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. 
Při předkládání předběžného návrhu 
ročního rozpočtu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě současně
zprávu o provádění programů, která 
obsahuje informace o jejich nákladech 
a rizicích, o uzavírání mezinárodních 
dohod se třetími zeměmi, přípravě trhů 
družicové navigace a účinnosti 
mechanismů pro správu a řízení.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě možností zjednodušení je při 
hodnocení zkoumána vnitřní a vnější 
soudržnost, význam všech cílů a přínos
opatření pro priority Unie, pokud jde 
o inteligentní a udržitelný růst podporující 

Kromě možností zjednodušení se při 
hodnocení zkoumá také technologický 
vývoj v této oblasti, vnitřní a vnější 
soudržnost, význam všech cílů a přínos 
opatření pro priority Unie, pokud jde 
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začlenění. Přihlíží k hodnocení 
dlouhodobých dopadů předchozích 
opatření.

o inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění. Přihlíží k hodnocení 
dlouhodobých dopadů předchozích 
opatření.

Pozměňovací návrh 40

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 uvedená v článcích 5 a 14 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje 
dnem 1. ledna 2014. Komise vypracuje 
zprávu o přenesení pravomoci nejpozději 
devět měsíců před koncem tohoto 
pětiletého období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.
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