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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Komisijos pasiūlymas

Šiame pasiūlyme dėl reglamento dėl Europos palydovinės navigacijos programų 
įgyvendinimo ir panaudojimo nustatytas programų GALILEO ir EGNOS (Europos 
geostacionarinės navigacinės tinklo sistemos) valdymo modelis ir jų finansavimas 2014–
2020 m. laikotarpiu.

Programos GALILEO tikslas – įrengti ir eksploatuoti pirmąją palydovinės navigacijos ir 
vietos nustatymo infrastruktūrą, specialiai skirtą naudoti civiliniais tikslais. Ši programa 
sudaryta iš jau baigto sukūrimo etapo, plėtojimo ir suderinimo etapo, kuris turėtų baigtis 
2013 m., išdėstymo etapo, kuris prasidėjo 2008 m. ir turėtų būti baigtas 2020 m., ir 
eksploatavimo etapo, kuris turėtų laipsniškai prasidėti 2014 arba 2015 m., kad sistema būtų 
visiškai veikianti 2020 m.

Programa EGNOS siekiama gerinti veikiančių pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų 
siunčiamų signalų kokybę. EGNOS eksploatavimo etapas prasidėjo 2009 m. spalio mėn. 
pradėjus teikti atvirąją paslaugą ir 2011 m. kovo mėn. – žmogaus gyvybės apsaugos paslaugą 
(angl. Safety of Life).

II. Bendra nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl naujo reglamento, kuriuo 
siekiama patenkinti šių programų poreikius kitu daugiamečiu finansavimo laikotarpiu, visų 
pirma valdymo ir patikimo finansų valdymo atžvilgiu, ir atnaujinti ES įsipareigojimą 
užtikrinti, kad sistemos būtų baigtos kurti ir pradėtos eksploatuoti iki 2020 m.

Reikėtų pabrėžti, kad visi Sąjungos piliečiai naudosis daugybe įvairių EGNOS ir GALILEO 
teikiamų paslaugų. Šiuo metu Europos palydovinės navigacijos paslaugų naudotojai turi 
naudotis palydoviniais signalais, kurių ES nekontroliuoja ir kurie iš esmės nėra skirti Europos 
reikmėms tenkinti. Prieinamumas prie šių sistemų gali būti nepakankamas, ypač tankiai 
apgyvendintose miestų teritorijose. Be to, jos ne visada užtikrina pakankamą galutiniams 
naudotojams teikiamos paslaugos kokybę, tikslumą ir tęstinumą.

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tikimasi, jog Europos palydovinės navigacijos 
sistemos duos tiesioginės naudos šimtams visos ES įmonių, įskaitant daugėjančias MVĮ, ir 
sukurs tūkstančius labai kvalifikuoto darbo vietų. Šios sistemos taip pat bus itin svarbios 
išplečiant Europos žinias palydovinės navigacijos technologijos srityje ir išlaikant kosmoso 
politikos kompetenciją visoje Europoje. Vėliau taikomųjų technologijų, susijusių su 
palydovine radijo navigacija, platinimas bus unikali galimybė Europos įmonių ir pramonės 
augimui.

Atsižvelgdamas į platų pritarimą šio pasiūlymo teisėkūros procedūra priimamo akto tikslams, 
nuomonės referentė siūlo šiek tiek pakeitimų, turėdama bendrą tikslą griežtinti ir aiškinti 
nuostatas, susijusias su programų viešuoju valdymu ir patikimu finansų valdymu, ir pabrėžti 
jų svarbą transporto sektoriui.
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i) Programų viešasis valdymas
Kad programų GALILEO ir EGNOS viešasis valdymas būtų patikimas, reikia griežtai atskirti 
Komisijos, Europos GNSS agentūros ir Europos kosmoso agentūros užduotis ir laipsniškai 
pritaikyti valdymą sistemų eksploatavimo reikmėms. Komisija numato programų 
eksploatavimo 2014–2020 m. laikotarpiu užduotį paskirti Europos GNSS agentūrai. Siekiant 
sudaryti sąlygas agentūrai didinti savo pajėgumus, būtina užtikrinti, kad ji turėtų atitinkamus 
žmogiškuosius išteklius savo didėjančioms kompetencijoms pagal šį reglamentą vykdyti.
Reikėtų pabrėžti, kad tai, jog agentūros būstinė bus perkelta, neturėtų turėti neigiamo 
poveikio jos darbo jėgai ir kompetencijos lygiui.

ii) Programų svarba transporto sektoriui
Europos palydovinės navigacijos sistemos yra sukurtos kaip transeuropinių tinklų 
infrastruktūros, naudojamos ir už valstybių narių nacionalinių teritorijų. Tikimasi, kad šios 
programos daugeliu aspektų bus naudingos transporto sektoriui, inter alia:
a) kelių transportui:

– pagerės kelių valdymas ir sumažės spūsčių,
– sutrumpės reakcijos laikas įvykus kelių eismo avarijoms,
– palengvės pavojingų krovinių gabenimo stebėjimas,
– bus padedama vairuotojams vykdyti savo kelionių planus jiems suteikiant tikslesnę eismo 

informaciją,
– pagerės kelių mokesčių surinkimas ir elektroninis mokesčių rinkimas,
– sutrumpės kelionės laikas ir sumažės kuro sąnaudos;

b) geležinkelių transportui:

– bus galima automatizuoti maršruto sekimą,
– bus lengviau atlikti eksploatacines korekcijas, pvz., maršruto patobulinimus, ir vykdyti 

bendruosius saugos reikalavimus,
– sumažės vėlavimų ir veiklos sąnaudos, o kelių pralaidumas padidės,
– keleiviams bus teikiama tikslesnė informacija apie traukinių atvykimą;

c) jūrų transportui ir vidaus vandens keliams:

– pagerės eismo valdymas, ypač uostuose arba intensyvaus eismo vietose,
– pagerės laivybos sauga,
– pagerės laivų stebėsenos ir gelbėjimo operacijos,
– bus teikiama tiksli informacija įvykus naftos išsiliejimui;

d) oro transportui:

– civiliniams orlaiviams bus patogiau ir lengviau naudotis mažais ir periferiniais oro uostais,
– atliks esminį vaidmenį plėtojant bendro dangaus politiką ir SESAR,

– pagerės eismo ir oro uostų veiklos saugumo valdymas.

iii) Finansavimas
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Komisijos vertinimu, Sąjungos įnašas 2014–2020 m. laikotarpiu bus 7 897 mln. EUR. Jis 
daugiausia apims programų GALILEO ir EGNOS eksploatavimo išdėstymo ir eksploatavimo 
etapus. Siekiant išvengti išlaidų viršijimo ir vėlavimų, kurie pastaraisiais metais turėjo 
neigiamą poveikį programų vykdymui, būtina stiprinti programų viešąjį valdymą ir patikimą 
finansų valdymą.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) programos GALILEO ir EGNOS yra 
itin svarbios taikomosioms transporto 
sistemoms, įskaitant intelektines 
transporto sistemas. Kelių transporto 
sektoriuje šios programos yra itin svarbios 
siekiant pagerinti kelių saugumą ir eismo 
valdymą bei sumažinti spūstis, kelionių 
trukmę ir degalų suvartojimą bei stebėti 
gyvūnų transportavimą. Geležinkelių 
transporto sektoriuje jas vykdant gali būti 
sudarytos sąlygos automatizuoti kelių 
stebėjimą, padidinti saugumą, sumažinti 
vėlavimus ir veiklos sąnaudas bei teikti 
keleiviams tikslesnę informaciją. Jūrų ir 
vidaus vandens kelių sektoriuose jos gali 
pagerinti laivybos saugumą, padidinti 
krovinių tvarkymo pajėgumą, sudaryti 
sąlygas nuolat stebėti konteinerių 
judėjimą ir ekstremaliose situacijose teikti 
tikslią padėties nustatymo informaciją. 
Oro transporto sektoriuje jos skatina 
civilinę aviaciją ir sudaro jai sąlygas 
naudotis mažais ir periferiniais oro 
uostais, taip pat atlieka esminį vaidmenį 
plėtojant Bendro dangaus politiką. 
Kosmoso sektoriuje jos gali padaryti 
navigaciją tikslesnę valdant paleidėjo 
trajektoriją. Atsižvelgiant į didesnę 
veiksmingo ir integruoto Europos 
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transporto tinklo poreikį, būtina 
užtikrinti, kad toliau būtų plėtojamos 
taikomosios transporto technologijos, 
sukurtos įdiegus GALILEO ir EGNOS 
sistemas. Taip Sąjungos piliečiams bus 
suteikta galimybė naudotis šių sistemų 
pranašumais ir užtikrinti, kad būtų 
išsaugotas visuomenės pasitikėjimas 
šiomis programomis;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kadangi palydovinė navigacija vis 
plačiau naudojama įvairiose veiklos srityse, 
nutraukus paslaugų teikimą šiuolaikinės 
visuomenės gali patirti daug nuostolių. Be 
to, dėl savo strateginės svarbos 
palydovinės navigacijos sistemos yra itin 
pažeidžiamos infrastruktūros ir gali būti 
bandoma jas panaudoti piktavališkai. 
Nurodyti aspektai gali pakenkti Sąjungos ir 
jos valstybių narių saugumui. Todėl 
programų GALILEO ir EGNOS 
infrastruktūrų sukūrimo, įrengimo ir 
eksploatavimo etapais reikia atsižvelgti į 
saugumo reikalavimus;

(8) kadangi palydovinė navigacija vis 
plačiau naudojama įvairiose veiklos srityse, 
nutraukus paslaugų teikimą šiuolaikinės 
visuomenės ir daug rinkos dalyvių gali 
patirti daug nuostolių. Be to, dėl savo 
strateginės svarbos palydovinės navigacijos 
sistemos yra itin pažeidžiamos 
infrastruktūros ir gali būti bandoma jas 
panaudoti piktavališkai. Nurodyti aspektai 
gali pakenkti Sąjungos ir jos valstybių 
narių saugumui. Todėl programų 
GALILEO ir EGNOS infrastruktūrų 
sukūrimo, įrengimo ir eksploatavimo 
etapais reikia atsižvelgti į saugumo 
reikalavimus;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) būtina laipsniškai plėsti geografinę 
EGNOS sistemos aprėptį visoje Sąjungos 
teritorijoje ir, atsižvelgiant į techninius ir 
finansinius apribojimus ir tarptautinius 
susitarimus, kaimyniniuose Sąjungos 
regionuose, visų pirma trečiųjų šalių, 
kurios priklauso bendram Europos 
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dangui, teritorijose;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant veiksmingiau panaudoti 
teikiamas paslaugas, pagal programas 
GALILEO ir EGNOS sukurtos sistemos, 
tinklai ir paslaugos turėtų būti suderinti bei, 
kiek tai įmanoma, sąveikūs su kitomis 
palydovinės navigacijos sistemomis ir su 
įprastinėmis navigacijos priemonėmis;

(11) siekiant veiksmingiau panaudoti 
teikiamas paslaugas, pagal programas 
GALILEO ir EGNOS sukurtos sistemos, 
tinklai ir paslaugos turėtų būti suderinti bei 
sąveikūs su kitomis palydovinės 
navigacijos sistemomis ir su įprastinėmis 
navigacijos priemonėmis;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kadangi Sąjunga iš esmės užtikrina 
visą programų finansavimą, ji turėtų būtų 
viso materialiojo ir nematerialiojo turto, 
sukurto ar pertvarkyto vykdant šias 
programas, savininkė. Siekiant, kad būtų 
visapusiškai gerbiamos pagrindinės su 
nuosavybe susijusios teisės, turėtų būti 
sudaryti tinkami susitarimai su dabartiniais 
savininkais, visų pirma dėl pagrindinių 
infrastruktūrų dalių ir jų saugumo. Siekiant 
palengvinti palydovinės navigacijos rinkos 
plėtrą, reikėtų užtikrinti, kad trečiosios 
šalys galėtų kuo veiksmingiau pasinaudoti 
su programomis susijusiomis Sąjungos 
intelektinės nuosavybės teisėmis, ypač 
socialiniu ir ekonominiu lygmeniu;

(12) kadangi Sąjunga iš esmės užtikrina 
visą programų finansavimą, ji turėtų veikti 
skaidriai ir būti viso materialiojo ir 
nematerialiojo turto, sukurto ar pertvarkyto 
vykdant šias programas, savininkė. 
Siekiant, kad būtų visapusiškai gerbiamos 
pagrindinės su nuosavybe susijusios teisės, 
turėtų būti sudaryti tinkami susitarimai su 
dabartiniais savininkais, visų pirma dėl 
pagrindinių infrastruktūrų dalių ir jų 
saugumo. Siekiant palengvinti palydovinės 
navigacijos rinkos plėtrą, reikėtų užtikrinti, 
kad trečiosios šalys galėtų kuo 
veiksmingiau pasinaudoti su programomis 
susijusiomis Sąjungos intelektinės 
nuosavybės teisėmis, ypač socialiniu ir 
ekonominiu lygmeniu;
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taip pat reikėtų pabrėžti, kad šiame 
reglamente numatyti biudžeto ištekliai 
nedengia programai „Horizontas 2020“, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrajai 
programai, skirtomis lėšomis finansuotų 
darbų, pvz., susijusių su sistemai sukurtų 
taikomųjų programų plėtra. Šie darbai leis 
veiksmingiau panaudoti pagal programas 
teikiamas paslaugas, užtikrins didelę 
Sąjungos investicijų grąžą, kuri duos 
socialinės ir ekonominės naudos, ir 
padidins praktines Sąjungos įmonių žinias 
apie palydovinės navigacijos technologiją;

(18) taip pat reikėtų pabrėžti, kad šiame 
reglamente numatyti biudžeto ištekliai 
nedengia programai „Horizontas 2020“, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrajai 
programai, skirtomis lėšomis finansuotų 
darbų, pvz., susijusių su sistemai sukurtų 
taikomųjų programų plėtra. Šie darbai leis 
veiksmingiau panaudoti pagal programas 
teikiamas paslaugas, užtikrins didelę 
Sąjungos investicijų grąžą, kuri duos 
socialinės ir ekonominės naudos, ir 
padidins praktines Europos įmonių, ypač 
mažųjų ir vidutinių įmonių, žinias apie 
palydovinės navigacijos technologiją.
Todėl būtina pagal programą „Horizontas 
2020“ skirti pakankamai išteklių siekiant 
plėtoti į rinką orientuotas taikomąsias 
technologijas, kurias galima sukurti 
įdiegus GALILEO ir EGNOS sistemas, ir 
jas naudoti Europos ir tarptautinėms 
reikmėms;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kadangi Komisija atstovauja Sąjungai, 
kuri iš esmės vienintelė finansuoja 
programas ir yra sistemų savininkė, 
Komisija turėtų būti atsakinga už programų 
įgyvendinimą ir užtikrinti jų politinę
priežiūrą. Todėl ji turėtų valdyti pagal šį 
reglamentą programoms skirtas lėšas ir 
užtikrinti, kad visi su programomis susiję 
veiksmai būtų įgyvendinti, o Europos 
GNSS agentūros ir Europos kosmoso 
agentūros užduotys aiškiai atskirtos. Šiuo 

(22) kadangi Komisija atstovauja Sąjungai, 
kuri iš esmės vienintelė finansuoja 
programas ir yra sistemų savininkė, 
Komisija turėtų būti atsakinga už programų 
įgyvendinimą ir užtikrinti jų bendrą
priežiūrą. Todėl ji turėtų valdyti pagal šį 
reglamentą programoms skirtas lėšas ir 
užtikrinti, kad visi su programomis susiję 
veiksmai būtų įgyvendinti, o Europos 
GNSS agentūros ir Europos kosmoso 
agentūros užduotys aiškiai atskirtos, kad 
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tikslu be bendrosios atsakomybės užduočių 
ir kitų šiuo reglamentu jai pavestų 
užduočių reikėtų Komisijai paskirti tam 
tikras konkrečias nebaigtiniame sąraše 
išvardytas užduotis. Siekdama optimaliau 
panaudoti skirtingų suinteresuotųjų 
subjektų išteklius ir žinias, Komisija, 
laikydamasi Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002, ypač jo 54 straipsnio, 
įgaliojimų suteikimo susitarimais turėtų 
pavesti tam tikras užduotis;

būtų išvengta atsakomybės sričių 
sutapimo. Šiuo tikslu be bendrosios 
atsakomybės užduočių ir kitų šiuo 
reglamentu jai pavestų užduočių reikėtų 
Komisijai paskirti tam tikras konkrečias 
nebaigtiniame sąraše išvardytas užduotis. 
Siekdama optimaliau panaudoti skirtingų 
suinteresuotųjų subjektų išteklius ir žinias, 
Komisija, laikydamasi Reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002, ypač jo 54 
straipsnio, įgaliojimų suteikimo 
susitarimais turėtų pavesti tam tikras 
užduotis;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Europos GNSS agentūra buvo įsteigta 
2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 912/2010, 
kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės 
radijo navigacijos programų valdymo 
struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 683/200814, kad būtų 
pasiekti programų GALILEO ir EGNOS 
tikslai ir atliktos kai kurios su programų 
vykdymu susijusios užduotys. Ji yra 
Sąjungos agentūra, kuri priskiriama 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 185 straipsnyje nurodytoms 
įstaigoms ir kuriai taikomi Sąjungos 
agentūroms nustatyti reikalavimai. Jai 
turėtų būti pavestos tam tikros su programų 
saugumu susijusios užduotys, atsižvelgiant 
į jos galimą paskyrimą kompetentinga PRS 
institucija ir jos indėlį parduodant sistemas.
Taip pat tikslinga, kad ji atliktų užduotis, 
kurias Komisija gali jai patikėti vienu ar 
keliais įgaliojimų suteikimo susitarimais, į 
kuriuos būtų įtrauktos kitos konkrečios su 

(23) Europos GNSS agentūra buvo įsteigta 
2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 912/2010, 
kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės 
radijo navigacijos programų valdymo 
struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 683/200814, kad būtų 
pasiekti programų GALILEO ir EGNOS 
tikslai ir atliktos kai kurios su programų 
vykdymu susijusios užduotys. Ji yra 
Sąjungos agentūra, kuri priskiriama 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 185 straipsnyje nurodytoms 
įstaigoms ir kuriai taikomi Sąjungos 
agentūroms nustatyti reikalavimai. Jai 
turėtų būti pavestos tam tikros su programų 
saugumu susijusios užduotys, atsižvelgiant 
į jos galimą paskyrimą kompetentinga PRS 
institucija ir jos indėlį parduodant sistemas.
Taip pat tikslinga, kad ji atliktų užduotis, 
kurias Komisija gali jai patikėti vienu ar 
keliais įgaliojimų suteikimo susitarimais, į 
kuriuos būtų įtrauktos kitos konkrečios su
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programomis susijusios užduotys, įskaitant 
su sistemų eksploatavimo etapais ir 
taikomųjų programų bei paslaugų sklaida 
palydovinės navigacijos rinkoje susijusias 
užduotis. Kad Sąjungai atstovaujanti 
Komisija galėtų visapusiškai naudotis 
kontrolės įgaliojimais, į šiuos įgaliojimų 
suteikimo susitarimus turėtų būti įtrauktos 
bendrosios Europos GNSS agentūrai 
patikėtų lėšų administravimo sąlygos;

programomis susijusios užduotys, įskaitant 
su sistemų eksploatavimo etapais ir 
taikomųjų programų bei paslaugų
plėtojimu ir sklaida palydovinės 
navigacijos rinkoje susijusias užduotis.
Todėl būtina užtikrinti, kad agentūra 
turėtų reikalingą praktinę patirtį turinčius 
žmogiškuosius išteklius pagal šį 
reglamentą išplėstai kompetencijai 
vykdyti. Kad Sąjungai atstovaujanti 
Komisija galėtų visapusiškai naudotis 
kontrolės įgaliojimais, į šiuos įgaliojimų 
suteikimo susitarimus turėtų būti įtrauktos 
bendrosios Europos GNSS agentūrai 
patikėtų lėšų administravimo sąlygos;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) būtina nuolat informuoti Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie programų 
vykdymą. Be to, Europos Parlamentas, 
Taryba ir Komisija rengs susitikimus 
GALILEO tarpinstitucinėje grupėje pagal 
2008 m. liepos 9 d. bendrą deklaraciją dėl 
GALILEO tarpinstitucinės grupės;

(35) Europos Parlamentui ir Tarybai 
turėtų būti nuolat pranešama apie 
programų vykdymą, įskaitant jų išlaidas ir 
riziką, tarptautinių susitarimų su 
trečiosiomis šalimis sudarymą, 
palydovinės navigacijos rinkų paruošimą 
ir valdymo tvarkos veiksmingumą. Turėtų 
būti ypatingai atsižvelgiama į šių dviejų 
programų nuostatų, susijusių su žmogaus 
gyvybės apsaugos paslaugomis, 
įgyvendinimą. Be to, Europos Parlamentas, 
Taryba ir Komisija rengs susitikimus 
GALILEO tarpinstitucinėje grupėje pagal 
2008 m. liepos 9 d. bendrą deklaraciją dėl 
GALILEO tarpinstitucinės grupės. Ši 
grupė turėtų toliau skatinti glaudesnį trijų 
institucijų bendradarbiavimą siekiant 
stebėti programų įgyvendinimą. Komisija 
turėtų toliau padėti rengti šios grupės 
posėdžius ir, prireikus, teikti išsamią 
informaciją institucijų prašymu;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos GALILEO ir EGNOS apima 
dviejų Europos palydovinės navigacijos 
sistemų, t. y. pagal programą GALILEO 
sukurtos sistemos ir sistemos EGNOS 
sukūrimo, plėtojimo, suderinimo, įrengimo, 
eksploatavimo, atnaujinimo, tobulinimo ir 
jų saugumo užtikrinimo veiklą.

1. Programos GALILEO ir EGNOS apima 
dviejų Europos palydovinės navigacijos 
sistemų, t. y. pagal programą GALILEO 
sukurtos sistemos ir sistemos EGNOS 
sukūrimo, plėtojimo, suderinimo, įrengimo, 
eksploatavimo, atnaujinimo, tobulinimo ir 
jų saugumo ir sąveikumo užtikrinimo 
veiklą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) teikti žmogaus gyvybės apsaugos 
paslaugą (angl. Safety of Life Service arba 
SoL), skirtą naudotojams, kuriems 
saugumas yra ypač svarbus. ši paslauga 
taip pat atitinka tam tikruose sektoriuose 
nustatytus tęstinumo, prieinamumo ir 
tikslumo reikalavimus ir turi patikimumo 
funkciją, leidžiančią įspėti vartotojus, jei 
sistema veiktų netinkamai;

(b) teikti žmogaus gyvybės apsaugos 
paslaugą (angl. Safety of Life Service arba 
SoL), skirtą naudotojams, kuriems 
saugumas yra ypač svarbus. ši paslauga, 
teikiama netaikant tiesioginių naudotojo 
mokesčių, taip pat atitinka tam tikruose 
sektoriuose nustatytus tęstinumo, 
prieinamumo ir tikslumo reikalavimus ir 
turi patikimumo funkciją, leidžiančią įspėti 
vartotojus, jei sistema veiktų netinkamai;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) prisidėti teikiant sistemos COSPAS-
SARSAT paieškos ir gelbėjimo paslaugą 
(angl. Search and Rescue Support Service
arba SAR), nustatant pagalbos signalus, 
siunčiamus iš avarinių švyturių ir 

(e) prisidėti prie sistemos COSPAS-
SARSAT paieškos ir gelbėjimo paslaugos 
(angl. Search and Rescue Support Service
arba SAR), nustatant pagalbos signalus, 
skleidžiamus avarinių švyturių, ir nustatant 
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persiunčiant jiems transliuojamą signalą. jų padėtį ir persiunčiant jiems 
transliuojamus signalus.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teikti žmogaus gyvybės apsaugos 
paslaugą (SoL), skirtą vartotojams, 
kuriems saugumas yra ypač svarbus; ši 
paslauga atitinka tam tikruose sektoriuose 
nustatytus tęstinumo, prieinamumo ir 
tikslumo reikalavimus ir turi patikimumo 
funkciją, leidžiančią įspėti vartotojus, jei 
sistema savo veikimo zonoje veiktų 
netinkamai.

(c) teikti žmogaus gyvybės apsaugos 
paslaugą (SoL), skirtą vartotojams, 
kuriems saugumas yra ypač svarbus; ši 
paslauga, teikiama netaikant tiesioginių 
naudotojo mokesčių, taip pat visų pirma
atitinka tam tikruose sektoriuose nustatytus 
tęstinumo, prieinamumo ir tikslumo 
reikalavimus ir turi patikimumo funkciją, 
leidžiančią įspėti vartotojus, jei sistema 
veiktų netinkamai;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos pagal Europos 
palydovinės navigacijos programas sukurtų 
sistemų įrengimo ir eksploatavimo 
taisyklės, visų pirma jų valdysenos ir 
Sąjungos finansinio įnašo taisyklės.

Šiuo reglamentu visoje ES teritorijoje
nustatomos pagal Europos palydovinės 
navigacijos programas sukurtų sistemų 
įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, visų 
pirma jų valdysenos ir Sąjungos finansinio 
įnašo taisyklės.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) eksploatavimo etapas, t. y.
infrastruktūros valdymas, sistemos
priežiūra, nuolatinis tobulinimas, 
atnaujinimas ir apsauga, su programa

(d) eksploatavimo etapas, užtikrinantis 
sėkmingą taikomųjų sistemų diegimą. Jis 
apima infrastruktūros valdymą, sistemos
priežiūrą, nuolatinį tobulinimą, 
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susijusios sertifikavimo ir standartizavimo
operacijos, paslaugų teikimas ir 
pardavimas ir visi kiti sistemai plėtoti ir 
sklandžiai veikti reikalingi veiksmai; šį 
etapą siekiama laipsniškai pradėti 2014–
2015 m., pradėjus teikti pirmąsias 
paslaugas.

atnaujinimą ir apsaugą, su programa
susijusias sertifikavimo ir standartizavimo
operacijas, paslaugų kūrimą, teikimą ir 
pardavimą ir visus kitus sistemai ir jos 
taikomosioms programoms plėtoti ir 
sklandžiai veikti reikalingus veiksmus; šį 
etapą siekiama laipsniškai pradėti 2014–
2015 m., pradėjus teikti pirmąsias 
paslaugas, o galimybes naudotis visomis 
paslaugomis sudaryti iki 2020 m.

Pagrindimas

Pabrėžiama taikomųjų programų kūrimas, nes tai itin svarbi eksploatavimo etapo dalis.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal programas GALILEO ir EGNOS 
sukurtos sistemos, tinklai ir paslaugos yra, 
kiek įmanoma, suderinti ir sąveikūs su 
kitomis palydovinės navigacijos 
sistemomis ir įprastinėmis navigacijos 
priemonėmis.

2. Pagal programas GALILEO ir EGNOS 
sukurtos sistemos, tinklai ir paslaugos yra 
suderinti ir sąveikūs su kitomis 
palydovinės navigacijos sistemomis ir 
įprastinėmis navigacijos priemonėmis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali skirti programai 
GALILEO papildomų lėšų. Iš šių įnašų 
gautos pajamos priskiriamos 
asignuotosioms pajamoms pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 dalį. 
Laikydamasi skaidraus valdymo principo, 
Komisija praneša šio reglamento 
35 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui 

2. Valstybės narės gali skirti programai 
GALILEO papildomų lėšų. Iš šių įnašų 
gautos pajamos priskiriamos 
asignuotosioms pajamoms pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 dalį. 
Laikydamasi skaidraus valdymo principo, 
Komisija praneša Europos Parlamentui, 
Tarybai ir šio reglamento 35 straipsnio 
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apie galimą šios dalies taikymo poveikį 
programai GALILEO.

1 dalyje nurodytam komitetui apie galimą 
šios dalies taikymo poveikį programai 
GALILEO.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali skirti programai 
EGNOS papildomų lėšų. Iš šių įnašų 
gautos pajamos priskiriamos 
asignuotosioms pajamoms pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 dalį. 
Laikydamasi skaidraus valdymo principo, 
Komisija praneša šio reglamento 
35 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui 
apie galimą šios dalies taikymo poveikį 
programai EGNOS.

2. Valstybės narės gali skirti programai 
EGNOS papildomų lėšų. Iš šių įnašų 
gautos pajamos priskiriamos 
asignuotosioms pajamoms pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 dalį. 
Laikydamasi skaidraus valdymo principo, 
Komisija praneša Europos Parlamentui, 
Tarybai ir šio reglamento 35 straipsnio 
1 dalyje nurodytam komitetui apie galimą 
šios dalies taikymo poveikį programai 
EGNOS.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis programų valdymo principas Išbraukta.
Viešasis programų valdymas grindžiamas 
griežto užduočių paskirstymo tarp 
skirtingų dalyvaujančių subjektų, visų 
pirma Komisijos, Europos GNSS 
agentūros ir Europos kosmoso agentūros, 
principu.

Pagrindimas

Šios nuostatos įtrauktos į 12 straipsnio b punktą (naujas).
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Bendroji programų valdymo sistema

Bendroji programų valdymo sistema yra 
tokia:
(a) pagal šį reglamentą užduotis 
atliekančios institucijos, be Komisijos, 
visų pirma yra Europos GNSS agentūra ir 
Europos kosmoso agentūra;
(b) Komisijai tenka visa atsakomybė už 
programas. Ji valdo pagal šį reglamentą 
skirtas lėšas, prižiūri visų programų 
įgyvendinimo veiklą ir atlieka konkrečias 
šio reglamento 13 straipsnyje ir kitose 
nuostatose nurodytas užduotis;
(c) Europos GNSS agentūra užtikrina 15 
straipsnyje nurodytų užduočių vykdymą ir 
atsako už jų įgyvendinimą. Šių programų 
veiklos valdymas grindžiamas Komisijos ir 
Europos GNSS agentūros įgaliojimų 
suteikimo susitarimais;
(d) sudarant atitinkamus susitarimus su 
Komisija ir Europos GNSS agentūra 
reikalaujama, kad Europos kosmoso 
agentūra atliktų tam tikras užduotis, 
susijusias su projektavimu, plėtojimu ir 
aprūpinimu vykdant šių programų 
įgyvendinimo ir eksploatavimo etapus 
pagal 16 straipsnį.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b straipsnis
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Programų valdymo principai
Viešasis programų valdymas grindžiamas 
šiais principais:
(a) griežtas įvairių programose 
dalyvaujančių subjektų užduočių 
atskyrimas, visą atsakomybę prisiimant 
Komisijai;
(b) konstruktyvus 12a straipsnyje 
nurodytų subjektų ir valstybių narių 
bendradarbiavimas;
(c) visapusiška programų įgyvendinimo 
kontrolė, įskaitant griežtą visų 
programose dalyvaujančių subjektų 
išlaidų ir tvarkaraščio laikymąsi.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija atsakinga už programų 
vykdymą. Ji valdo pagal šį reglamentą 
joms skirtas lėšas ir prižiūri visos su 
programomis susijusios veiklos 
įgyvendinimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios nuostatos įtrauktos į 12 straipsnio a punktą (naują).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nurodytų bendrų užduočių
ir užduočių, nurodytų kitose šio reglamento 
nuostatose, Komisija pagal šį reglamentą
taip pat atlieka šias konkrečias užduotis:

2. Be 12a straipsnio nurodytos visos 
Komisijai tenkančios atsakomybės ir 
užduočių, nurodytų kitose šio reglamento 
nuostatose, Komisija taip pat atlieka šias 
konkrečias užduotis:
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) ji užtikrina, kad programos būtų 
įgyvendintos laiku, neviršijant skirtų lėšų 
ir laikantis 1 straipsnyje nurodytų 
programos tikslų ir įgyvendinimo 
tvarkaraščio;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatyti sistemų antžeminės 
infrastruktūros vietą ir užtikrinti jos
veikimą;

(a) vykdant atvirą ir skaidrų procesą
nustatyti sistemų antžeminės 
infrastruktūros vietą ir užtikrinti šių 
sistemų veikimą;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) eksploatuojant sistemas ji prisideda prie 
paslaugų pardavimo ir atlieka būtiną rinkos 
analizę;

(c) eksploatuojant sistemas ji prisideda prie 
paslaugų plėtojimo ir pardavimo ir atlieka 
būtiną rinkos analizę;
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) propaguoja programas ir paslaugas 
palydovinės navigacijos rinkoje.

ii) propaguoja programas ir paslaugas, 
stebi jų raidą ir geriau informuoja apie 
jas palydovinės navigacijos rinkoje;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įgaliojimų suteikimo susitarime, kiek 
to reikia pavestoms užduotims ir biudžetui 
vykdyti, ji nustato bendrąsias Europos 
GNSS agentūrai patikėtų lėšų 
administravimo sąlygas ir visų pirma 
įgyvendintinus veiksmus, susijusį 
finansavimą, administravimo tvarką, 
stebėsenos ir kontrolės priemones, 
priemones, taikomas netinkamai 
įgyvendinant sutartis išlaidų, tvarkaraščio 
ir vykdymo atžvilgiu, ir su nuosavybės 
teise į visą materialųjį ir nematerialųjį 
turtą susijusias taisykles.
Stebėsenos ir kontrolės priemones sudaro 
preliminarus biudžeto planas, Komisijai 
teikiama sisteminė informacija apie 
sąnaudas ir tvarkaraštį, o numatyto 
biudžeto, vykdymo ir tvarkaraščio 
neatitikimo atveju taisomieji veiksmai, 
kuriais būtų užtikrinamas infrastruktūros 
įgyvendinimas neviršijant skirto biudžeto.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jei būtina, Europos GNSS agentūra 
gali sudaryti atitinkamus susitarimus su 
Europos kosmoso agentūra, kad įvykdytų 
atitinkamas pagal šį reglamentą pavestas 
programų eksploatavimo etapo užduotis.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vengti vieno tiekėjo galimo 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 
ir ilgalaikės priklausomybės nuo vieno 
tiekėjo;

b) vengti vieno tiekėjo galimo 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 
ir priklausomybės nuo vieno tiekėjo;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kai tikslinga, siekia dvejopo 
finansavimo šaltinio, kad sumažintų 
priklausomybę nuo vieno tiekėjo ir 
užtikrintų geresnę bendrą programų ir jų 
sąnaudų bei tvarkaraščio laikymosi 
kontrolę; tai yra metodas, kuris, kai 
įmanoma ir tinkama, skelbiant konkursą 
turėtų būti nurodomas kaip konkretus 
atrankos kriterijus. 

Pagrindimas

Dvejopo finansavimo šaltinio reikalavimas turėtų būti aiškiai nurodytas oficialaus konkurso 
skelbimo momentu siekiant užtikrinti maksimalų skaidrumą visoms suinteresuotoms šalims ir 
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respondentams.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitariančiosios institucijos savo 
skelbiamuose konkursuose sistemingai 
siekia 1 dalyje nurodytų tikslų ir juos 
naudoja kaip atrankos kriterijus.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąlyginėje dalinėje sutartyje įtraukta 
nekintama dalis, prie kurios pridėtas 
biudžetinis įsipareigojimas, ir viena ar 
keletas sąlyginių dalių. Konkurso 
dokumentuose nurodyti sąlyginėms 
dalinėms sutartims būdingi elementai.
Juose visų pirma apibrėžiamas kiekvienos 
dalies objektas, kaina arba jos nustatymo 
taisyklės ir pagal kiekvieną dalį prisiimtų 
įsipareigojimų vykdymo taisyklės.

2. Sąlyginėje dalinėje sutartyje įtraukta 
nekintama dalis, prie kurios pridėtas 
biudžetinis įsipareigojimas ir įmonės 
įsipareigojimas atlikti darbus ir suteikti 
paslaugas, dėl kurių susitarta šiuo etapu,
ir viena ar keletas sąlyginių biudžetinių ir 
vykdomųjų dalių. Konkurso dokumentuose 
nurodyti sąlyginėms dalinėms sutartims 
būdingi elementai. Juose visų pirma 
apibrėžiamas kiekvienos dalies objektas, 
kaina arba jos nustatymo taisyklės ir pagal 
kiekvieną dalį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo taisyklės.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei kuriuo nors etapu perkančioji 
organizacija pastebi, kad neatlikti 
sutartyje tam etapui numatyti darbai ar 
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nesuteiktos numatytos paslaugos, ji gali 
pareikalauti atlyginti nuostolius ir 
nutraukti sutartį.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančioji organizacija gali 
pareikalauti, kad kiekvienas konkurso 
dalyvis dalį sutarties skirtingais 
lygmenimis pavestų įgyvendinti 
subrangovams, t. y. bendrovėms, kurios 
nepriklauso tai grupei, kuriai priklauso 
konkurso dalyvis. Ši mažiausia subrangos 
dalis išreiškiama intervalu nuo mažiausio 
iki didžiausio procentinio punkto. Šis 
intervalas yra proporcingas sutarties 
dalykui ir vertei bei susijusio veiklos 
sektoriaus pobūdžiui, visų pirma 
konkurencijos sąlygoms ir nustatytam 
pramonės potencialui. 

Išbraukta.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei konkurso dalyvis savo pasiūlyme 
nurodo, kad nesirengia jokios sutarties 
dalies pavesti įgyvendinti subrangovams, 
subrangovu nepasirinkti MVĮ ar naujo 
rinkos dalyvio, ar ketina subrangovams 
pavesti įgyvendinti mažesnę nei minimalią 
subrangos dalį, kaip nurodyta 1 dalyje, jis 
perkančiajai organizacijai pateikia tokio 
sprendimo priežastis. Perkančioji 
organizacija pateikia tą informaciją 
Komisijai.



PE483.662v02-00 22/24 AD\908432LT.doc

LT

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnio 2 dalyje numatytoms 
techninio pobūdžio užduotims įvykdyti 
Komisija gali prašyti reikiamos pagalbos, 
visų pirma kompetentingų kosmoso srities 
nacionalinių agentūrų ekspertų, 
nepriklausomų ekspertų ir subjektų, 
galinčių atlikti objektyvią analizę ir 
pateikti nešališką nuomonę apie programų 
vykdymą.

13 straipsnio 2 dalyje numatytoms 
techninio pobūdžio užduotims įvykdyti 
Komisija gali prašyti reikiamos pagalbos, 
visų pirma kompetentingų kosmoso srities 
nacionalinių agentūrų ekspertų, 
nepriklausomų ekspertų ir subjektų, kurie 
yra kompetentingi atlikti objektyvią 
analizę ir pateikti nešališką nuomonę apie 
programų vykdymą.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą. Pateikdama preliminarų 
biudžeto projektą, kiekvienais metais
Europos Parlamentui ir Tarybai ji pateikia 
programų įgyvendinimo ataskaitą.

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą. Pateikdama preliminarų 
biudžeto projektą, tuo pat metu Europos 
Parlamentui ir Tarybai ji pateikia programų 
įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant 
informaciją apie savo išlaidas ir riziką, 
tarptautinių susitarimų su trečiosiomis 
šalimis sudarymą, palydovinės navigacijos 
rinkų paruošimą ir valdymo tvarkos 
veiksmingumą.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, vertinime aptariamos 
supaprastinimų galimybės, vidinis ir 
išorinis nuoseklumas, visų tikslų 
aktualumas ir priemonių indėlis siekiant 

Be to, vertinime aptariama šios srities 
technologinė plėtra, supaprastinimų 
galimybės, vidinis ir išorinis nuoseklumas, 
visų tikslų aktualumas ir priemonių indėlis 
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Sąjungos prioritetų, skirtų pažangiam, 
tvariam ir integraciniam augimui. Joje 
atsižvelgiama į ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio vertinimų rezultatus.

siekiant Sąjungos prioritetų, skirtų 
pažangiam, tvariam ir integraciniam 
augimui. Joje atsižvelgiama į ankstesnių 
priemonių ilgalaikio poveikio vertinimų 
rezultatus.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 5 ir 14 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d.

2. Įgaliojimai priimti 5 ir 14 straipsniuose 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
2014 m. sausio 1 d. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Europos 
Parlamentas arba Taryba pareiškia 
prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.
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