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ĪSS PAMATOJUMS

I. Komisijas priekšlikums

Pašreizējais Regulas priekšlikums par Eiropas satelītu navigācijas programmu ieviešanu un 
ekspluatāciju paredz Galilo un EGNOS (Eiropas ģeostacionārās navigācijas pārklājuma 
dienesta) programmu pārvaldības modeli un to finansēšanu laikposmam no 2014. gada līdz 
2020. gadam.

Galileo programmas mērķis ir izveidot un ekspluatēt pirmo satelītu navigācijas un 
pozicionēšanas infrastruktūru, kas īpaši izstrādāta civilām vajadzībām. Šī programma ietver 
formulēšanas posmu, kas ir noslēdzies, attīstības un apstiprināšanas posmu, kam vajadzētu 
beigties 2013. gadā, izvēršanas posmu, kas ir sācies 2008. gadā un kam vajadzētu noslēgties 
2020. gadā, un ekspluatācijas posmu, kam vajadzētu pakāpeniski sākties no 2014.–
2015. gada, bet visai sistēmai būtu jābūt pilnībā darbspējīgai 2020. gadā.

EGNOS programmas mērķis ir uzlabot esošo globālo satelītu navigācijas sistēmu signālu 
kvalitāti. EGNOS programma patlaban atrodas ekspluatācijas posmā, kopš attiecīgi 
2009. gada oktobrī un 2011. gada martā tika paziņots par tās brīvi pieejamā pakalpojuma 
darbības uzsākšanu un par „dzīvības aizsardzības” (SoL) pakalpojuma darbības uzsākšanu.

II. Atzinuma sagatavotājas vispārējā nostāja

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu jaunai regulai, kuras mērķis ir 
nodrošināt programmu vajadzības turpmākajā daudzgadu finanšu periodā jo īpaši attiecībā uz 
to vadību un labu finanšu pārvaldību un to, ka ES ir no jauna apņēmusies nodrošināt, ka līdz 
2020. gadam sistēma būs pabeigta un darbosies.

Būtu jāuzsver, ka visi Savienības iedzīvotāji būs ieguvēji, izmantojot  EGNOS un Galileo
sniegtos plašos pakalpojumus. Mūsdienās satelītu navigācijas lietotāji Eiropā ir spiesti 
izmantot tādu sistēmu satelītu signālus, kuras Eiropa nekontrolē un kuras nav izveidotas 
galvenokārt tādēļ, lai kalpotu Eiropas interesēm. Šo sistēmu pieejamība var būt nepietiekama 
jo īpaši blīvi apdzīvotās pilsētu teritorijās. Turklāt tās ne vienmēr sniedz galalietotājiem 
pietiekamas garantijas attiecībā uz piedāvātā pakalpojuma kvalitāti, precizitāti un 
nepārtrauktību.

Būtu arī jānorāda — ir paredzams, ka Eiropas satelītu navigācijas sistēmu būve un izvēršana 
nodrošinās tiešu labumu simtiem uzņēmumu visā ES, tostarp arvien lielākam skaitam MVU, 
un radīs tūkstošiem augsti kvalificētu darba vietu. Sistēmas ir arī īpaši būtiskas, lai 
paplašinātu Eiropas zināšanas  satelītu navigācijas tehnoloģiju nozarē un saglabātu kosmosa 
politikas kompetenci visā Eiropā. Nākotnē, ar satelītu radionavigāciju saistīto lietojumu 
paplašināšanās Eiropas uzņēmumiem un rūpniecības nozarēm nozīmē vienreizēju iespēju 
izaugsmei.

Ņemot vērā to, ka atzinuma sagatavotāja plaši atbalsta šā likumdošanas priekšlikuma mērķus, 
viņa ierosina dažus grozījumus, kuru tālejošāks uzdevums ir to noteikumu nostiprināšana un 
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precizēšana, kuri saistīti ar programmu publisko vadību un labu finanšu pārvaldību, un šo 
noteikumu nozīmības uzsvēršana transporta nozarē.

i) Programmu publiska vadība
Lai nodrošinātu Galileo un EGNOS programmu labu publisko vadību, strikti jāsadala 
uzdevumi starp Komisiju, Eiropas GNSS aģentūru un Eiropas Kosmosa aģentūru, un 
pārvaldība pakāpeniski jāpielāgo sistēmu ekspluatācijas vajadzībām. Komisija paredz 
programmu ekspluatācijas uzdevuma 2014.–2010. gadā nodošanu Eiropas GNSS aģentūrai. 
Lai ļautu aģentūrai izvērst tās veiktspēju, ir nepieciešams nodrošināt, ka tās rīcībā ir atbilstoši 
cilvēkresursi paplašinātās kompetences īstenošanai saskaņā ar šo regulu. Būtu jāuzsver, ka 
gaidāmajai aģentūras galvenās pārvaldes pārvietošanai nevajadzētu negatīvi ietekmēt 
personāla sastāvu un pieredzes līmeni.

ii) Programmas nozīmīgums attiecībā uz transporta nozari
Eiropas satelītu navigācijas sistēmas ir infrastruktūras, kuras izveidotas kā Eiropas 
komunikāciju tīkli un kuras izmantojums sniedzas pāri dalībvalstu robežām. Ir paredzams, ka 
programmas dos ievērojamu labumu transporta nozarei, tostarp:
a) ceļu transportā

– uzlabos ceļu pārvaldību un samazinās to pārslogotību,
– uzlabos palīdzības sniegšanas laiku ceļu satiksmes negadījumos,
– atvieglos bīstamu preču pārvadāšanas novērošanu,
– palīdzēs šoferiem plānot ceļojumu, sniedzot precīzāku informāciju par satiksmi,
– uzlabos ceļu nodevas un maksājumu elektronisku iekasēšanu,
– samazinās braukšanas laiku un degvielas patēriņu;

b) dzelzceļa transportā

– ļaus automatizēt sliežu uzraudzību, 
– palīdzēs veikt operatīvo uzlabošanu, piemēram sliežu uzlabošanu un vispārējās drošības 
prasības,
–samazinās aizkavēšanos un darbības izmaksas, vienlaicīgi palielinot sliežu jaudu,
– sniegs pasažieriem precīzāku informāciju par vilcienu pienākšanu;

c) jūras transportā un iekšzemes ūdens ceļos,

– uzlabos satiksmes pārvaldību, īpaši ostās un posmos ar blīvu satiksmi;
– veicinās jūras transporta drošību,
– uzlabos kuģu novērošanu un glābšanas pasākumus;
– sniegs precīzu informāciju, kur notiek degvielas noplūde;

d) gaisa satiksmē 

– veicinās un sekmēs mazu perifēro lidostu izmantošanu civilas aviācijas lidmašīnām,
– būs ievērojama nozīme vienotas gaisa telpas politikas un SESAR attīstībā,
– uzlabos satiksmes vadību un drošību lidostās;

iii) Finansēšana
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Komisija lēš, ka Savienības ieguldījums periodā no 2014. gada līdz 2020. gadam būs 
EUR 7897 miljoni. Šis finansējums galvenokārt sedz Galileo programmas izvēršanas un 
ekspluatācijas posmu un EGNOS sistēmas darbību. Lai izvairītos no izmaksu pārsniegšanas 
un kavēšanās, kas iepriekšējos gados ir skārusi minēto programmu attīstību, ir nepieciešams  
nostiprināt programmu publisko vadību un labu finanšu pārvaldību.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Galileo un EGNOS programmas ir 
īpaši svarīgas transporta lietojumos, 
tostarp intelektiskās transporta sistēmās. 
Ceļu transporta nozarē tās ir būtiskas ceļu 
satiksmes drošības uzlabošanā un 
satiksmes vadībā, kā arī samazina 
satiksmes pārslogotību, braukšanas laiku 
un degvielas patēriņu, kā arī dzīvnieku 
transportēšanas uzraudzībai. Dzelzceļa 
transportā tās var ļaut automatizēt sliežu 
uzraudzību, palielināt drošību, samazināt 
aizkavēšanos un darbības izmaksas un 
sniegt pasažieriem precīzāku informāciju. 
Jūras transporta un iekšzemes ūdensceļu 
nozarēs tās var veicināt jūras transporta 
drošību, uzlabot ostu darbības jaudu, 
atļaut izsekot konteineru flotes atrašanās 
vietai un sniegt precīzu informāciju par 
atrašanās vietu ārkārtas situācijās. Gaisa 
satiksmes nozarē tās veicina un ļauj 
izmantot mazas perifērās lidostas civilajā 
aviācijā un tām ir būtiska nozīme vienotas 
gaisa telpas politikas attīstībā. Kosmosa 
nozarē tās var nodrošināt precīzāku 
navigāciju attiecībā uz nesējraķešu 
lidojuma trajektoriju. Ņemot vērā 
pieaugošo pieprasījumu pēc efektīva un 
integrēta Eiropas transporta tīkla, ir 
obligāti jānodrošina, ka tiek turpināta to 
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transporta lietojumu attīstība, kurus 
padara iespējamus Galileo un EGNOS 
programmu sistēmas. Tas ļaus Savienības 
pilsoņiem gūt labumu, kas izriet no 
sistēmām, un nodrošināt, ka tiek 
saglabāta sabiedrības uzticēšanās 
programmām.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā satelītu navigācijas aizvien 
pieaugošo izmantojumu dažādās jomās, 
pakalpojumu sniegšanas pārtraukums 
varētu radīt lielu kaitējumu mūsdienu 
sabiedrībai. Turklāt, ievērojot to 
stratēģisko lomu, satelītu navigācijas 
sistēmas ir kritiska infrastruktūra, ko var 
izmantot ļaunprātīgi. Minētais var ietekmēt 
Savienības un tās dalībvalstu drošību. 
Tādēļ izstrādājot, ieviešot un ekspluatējot 
infrastruktūras, kas izveidotas ar Galileo un 
GNSS programmām, jāņem vērā drošības 
prasības.

(8) Ņemot vērā satelītu navigācijas aizvien 
pieaugošo izmantojumu dažādās jomās, 
pakalpojumu sniegšanas pārtraukums 
varētu radīt lielu kaitējumu mūsdienu 
sabiedrībai un izraisīt zaudējumus 
daudziem uzņēmējiem. Turklāt, ievērojot 
to stratēģisko lomu, satelītu navigācijas 
sistēmas ir kritiska infrastruktūra, ko var 
izmantot ļaunprātīgi. Minētais var ietekmēt 
Savienības un tās dalībvalstu drošību. 
Tādēļ izstrādājot, ieviešot un ekspluatējot 
infrastruktūras, kas izveidotas ar Galileo un 
GNSS programmām, jāņem vērā drošības 
prasības.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir nepieciešams paplašināt EGNOS 
sistēmas ģeogrāfisko aptvērumu visā 
Savienības teritorijā un, ievērojot 
tehniskus un finansiālus ierobežojumus, 
kā arī starptautiskus nolīgumus, — arī 
Savienības kaimiņreģionos, jo īpaši trešo 
valstu teritorijās, kuras ietilps Eiropas 
vienotajā gaisa telpā.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai optimizētu sniegto pakalpojumu 
lietošanu, ar Galileo un EGNOS 
programmām izveidotajām sistēmām, 
tīkliem un pakalpojumiem būtu jābūt 
savienojamiem un savietojamiem 
savstarpēji un cik vien iespējams arī ar 
citām satelītu navigācijas sistēmām, kā arī 
ar konvencionālajiem navigācijas 
līdzekļiem.

(11) Lai optimizētu sniegto pakalpojumu 
lietošanu, ar Galileo un EGNOS 
programmām izveidotajām sistēmām, 
tīkliem un pakalpojumiem būtu jābūt 
savienojamiem un savietojamiem 
savstarpēji un arī ar citām satelītu 
navigācijas sistēmām, kā arī ar 
konvencionālajiem radionavigācijas 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tā kā minētās programmas principā 
pilnībā finansē Savienība, jāparedz, ka tā ir 
īpašniece visiem materiālajiem un 
nemateriālajiem aktīviem, kas izveidoti vai 
ieviesti saistībā ar šīm programmām. Lai 
tiktu pilnībā ievērotas pamattiesības 
īpašuma jomā, jāizveido nepieciešamās 
attiecības ar esošajiem īpašniekiem — tas 
īpaši attiecas uz infrastruktūru un to 
drošības būtiski svarīgajām sastāvdaļām. 
Lai atvieglinātu satelītu navigācijas 
izmantošanas uzsākšanu, ir jānodrošina, lai 
trešas personas varētu optimāli izmantot jo 
īpaši Savienībai piederošās intelektuālā 
īpašuma tiesības saistībā ar programmām, 
īpaši sociāli ekonomiskajā jomā.

(12) Tā kā minētās programmas principā 
pilnībā finansē Savienība, tām vajadzētu 
būt pārredzamām un būtu jāparedz, ka 
Savienība ir īpašniece visiem 
materiālajiem un nemateriālajiem aktīviem, 
kas izveidoti vai ieviesti saistībā ar šīm 
programmām. Lai tiktu pilnībā ievērotas 
pamattiesības īpašuma jomā, jāizveido 
nepieciešamās attiecības ar esošajiem 
īpašniekiem — tas īpaši attiecas uz 
infrastruktūru un to drošības būtiski 
svarīgajām sastāvdaļām. Lai atvieglinātu 
satelītu navigācijas izmantošanas 
uzsākšanu, ir jānodrošina, lai trešas 
personas varētu optimāli izmantot jo īpaši 
Savienībai piederošās intelektuālā īpašuma 
tiesības saistībā ar programmām, īpaši 
sociāli ekonomiskajā jomā.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tāpat jāatzīmē, ka šajā regulā 
paredzētie budžeta līdzekļi neaptver darbu, 
ko finansē no pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
līdzekļiem, piemēram, saistībā ar sistēmu 
atvasinātu lietojumprogrammu attīstību. 
Šis darbs ļaus uzlabot programmu sniegto 
pakalpojumu izmantošanu, nodrošināt 
pienācīgu atdevi no Savienības 
ieguldījumiem sociālo un ekonomisko 
ieguvumu ziņā un palielināt Savienības
uzņēmumu zinātību saistībā ar satelītu 
navigācijas tehnoloģiju.

(18) Tāpat jāatzīmē, ka šajā regulā 
paredzētie budžeta līdzekļi neaptver darbu, 
ko finansē no pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
līdzekļiem, piemēram, saistībā ar sistēmu 
atvasinātu lietojumprogrammu attīstību. 
Šis darbs ļaus uzlabot programmu sniegto 
pakalpojumu izmantošanu, nodrošināt 
pienācīgu atdevi no Savienības 
ieguldījumiem sociālo un ekonomisko 
ieguvumu ziņā un palielināt Eiropas
uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu, zinātību saistībā ar satelītu 
navigācijas tehnoloģiju. Tāpēc ir būtiski 
piešķirt pietiekami daudz līdzekļu 
programmā „Apvārsnis 2020” 
komerciālas ievirzes lietojumprogrammu 
izstrādei, ko ļauj veikt Galileo un EGNOS 
sistēma, gan izmantošanai Eiropā, gan 
starptautiski.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tā kā Komisija pārstāv Savienību, 
kura principā vienīgā finansē šīs 
programmas un kurai sistēmas pieder, 
Komisijai jābūt atbildīgai par programmu 
norisi un tai jāuzņemas to politiskā
pārraudzība. Tai jāpārvalda programmām 
ar šo regulu piešķirtie līdzekļi, jāuzrauga 
visu programmas darbību īstenošana un 
jānodrošina skaidrs uzdevumu sadalījums, 
jo īpaši starp Eiropas GNSS aģentūru un 
Eiropas Kosmosa aģentūru. Šim nolūkam 
Komisijai papildus uzdevumiem, kas 

(22) Tā kā Komisija pārstāv Savienību, 
kura principā vienīgā finansē šīs 
programmas un kurai sistēmas pieder, 
Komisijai jābūt atbildīgai par programmu 
norisi un tai jāuzņemas to vispārējā
pārraudzība. Tai jāpārvalda programmām 
ar šo regulu piešķirtie līdzekļi, jāuzrauga 
visu programmas darbību īstenošana un 
jānodrošina skaidrs uzdevumu sadalījums, 
jo īpaši starp Eiropas GNSS aģentūru un 
Eiropas Kosmosa aģentūru, lai novērstu 
atbildības jomu pārklāšanos. Šim nolūkam 
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saistīti ar tās vispārējiem pienākumiem, un 
citiem uzdevumiem, kuri tai jāveic saskaņā 
ar šo regulu, jānosaka daži īpaši uzdevumi, 
ko uzskaita neizsmeļoši. Lai optimizētu 
dažādo iesaistīto pušu resursus un 
kompetences, Komisijai būtu jāspēj ar 
deleģēšanas nolīgumiem deleģēt dažus 
uzdevumus saskaņā ar Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 un jo īpaši tās 
54. pantu.

Komisijai papildus uzdevumiem, kas 
saistīti ar tās vispārējiem pienākumiem, un 
citiem uzdevumiem, kuri tai jāveic saskaņā 
ar šo regulu, jānosaka daži īpaši uzdevumi, 
ko uzskaita neizsmeļoši. Lai optimizētu 
dažādo iesaistīto pušu resursus un 
kompetences, Komisijai būtu jāspēj ar 
deleģēšanas nolīgumiem deleģēt dažus 
uzdevumus saskaņā ar Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 un jo īpaši tās 
54. pantu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Eiropas GNSS aģentūra ir izveidota ar 
Eiropas Padomes un Parlamenta 
2010. gada 22. septembra Regulu (ES) 
Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas 
Globālās navigācijas satelītu sistēmas 
(GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu vadības 
struktūru izveidi un groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 683/2008, lai sasniegtu Galileo un 
EGNOS programmu mērķus un veiktu 
konkrētus uzdevumus saistībā ar 
programmu norisi. Tā ir Savienības 
aģentūra, uz kuru kā uz struktūru Regulas 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. panta 
nozīmē attiecas Savienības aģentūrām 
noteiktie pienākumi. Tai jānosaka konkrēti 
uzdevumi saistībā ar programmu drošību, 
ņemot vērā tās iespējamo noteikšanu par 
atbildīgo PRS iestādi, un saistībā ar tās 
lomu sistēmu komercializēšanā. Tāpat tai 
jāuzņemas uzdevumi, ko Komisijai tai var 
piešķirt ar vienu vai vairākiem deleģēšanas 
nolīgumiem, kas attiecas uz dažādiem 
citiem ar programmām saistītiem 
uzdevumiem, tostarp uzdevumi saistībā ar 
sistēmu ekspluatācijas posmiem un 

(23) Eiropas GNSS aģentūra ir izveidota ar 
Eiropas Padomes un Parlamenta 
2010. gada 22. septembra Regulu (ES) 
Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas 
Globālās navigācijas satelītu sistēmas 
(GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu vadības 
struktūru izveidi un groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 683/2008, lai sasniegtu Galileo un 
EGNOS programmu mērķus un veiktu 
konkrētus uzdevumus saistībā ar 
programmu norisi. Tā ir Savienības 
aģentūra, uz kuru kā uz struktūru Regulas 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. panta 
nozīmē attiecas Savienības aģentūrām 
noteiktie pienākumi. Tai jānosaka konkrēti 
uzdevumi saistībā ar programmu drošību, 
ņemot vērā tās iespējamo noteikšanu par 
atbildīgo PRS iestādi, un saistībā ar tās 
lomu sistēmu komercializēšanā. Tāpat tai 
jāuzņemas uzdevumi, ko Komisijai tai var 
piešķirt ar vienu vai vairākiem deleģēšanas 
nolīgumiem, kas attiecas uz dažādiem 
citiem ar programmām saistītiem 
uzdevumiem, tostarp uzdevumi saistībā ar 
sistēmu ekspluatācijas posmiem un 
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lietojumu un pakalpojumu veicināšana 
satelītu navigācijas tirgū. Lai Komisija kā 
Savienības pārstāve varētu pilnībā īstenot 
kontroles pilnvaras, šajos deleģēšanas 
nolīgumos būtu jāiekļauj vispārēji 
nosacījumi par Eiropas GNSS aģentūrai 
uzticēto līdzekļu pārvaldīšanu.

lietojumu un pakalpojumu izstrādi un
veicināšana satelītu navigācijas tirgū. 
Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai aģentūrai 
būtu nepieciešamie cilvēkresursi ar 
vajadzīgo pieredzi, lai pildītu savus 
pieaugušos uzdevumus saskaņā ar šo 
regulu. Lai Komisija kā Savienības 
pārstāve varētu pilnībā īstenot kontroles 
pilnvaras, šajos deleģēšanas nolīgumos 
būtu jāiekļauj vispārēji nosacījumi par 
Eiropas GNSS aģentūrai uzticēto līdzekļu 
pārvaldīšanu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Eiropas Parlaments un Padome 
regulāri jāinformē par programmu 
īstenošanu. Turklāt Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas pārstāvji saskaņā ar 
2008. gada 9. jūlija Kopīgo deklarāciju par 
Iestāžu Galileo komiteju tiksies Iestāžu 
Galileo komitejā.

(35) Eiropas Parlaments un Padome 
regulāri būtu jāinformē par programmu 
īstenošanu, tostarp sniedzot informāciju 
par to izmaksām un riskiem, starptautisku 
nolīgumu slēgšanu ar trešām valstīm, 
satelītu navigācijas tirgu sagatavošanu un 
pārvaldības kārtības efektivitāti. Īpaša 
atsauce būtu nepieciešama attiecībā uz to 
divu programmu īstenošanu, kuras 
attiecas uz SoL („dzīvības aizsardzības”)
pakalpojumu. Turklāt Eiropas Parlamenta,
Padomes un Komisijas pārstāvji saskaņā ar 
2008. gada 9. jūlija Kopīgo deklarāciju par 
Iestāžu Galileo komiteju tiksies Iestāžu 
Galileo komitejā. Komitejai būtu jāturpina 
veicināt ciešu sadarbību starp trijām 
iestādēm, lai uzraudzītu programmu 
īstenošanu. Komisijai būtu jāturpina 
palīdzēt sagatavot komitejas sanāksmes 
un attiecīgā gadījumā sniegt sīku 
informāciju pēc iestāžu pieprasījuma.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Galileo un EGNOS programmas aptver 
visas darbības, lai definētu, izstrādātu, 
apstiprinātu, būvētu, ekspluatētu, 
atjauninātu un uzlabotu abas Eiropas 
satelītu navigācijas sistēmas, proti, ar 
Galileo programmu izveidoto sistēmu un 
EGNOS sistēmu, un lai nodrošinātu to 
drošību.

1. Galileo un EGNOS programmas aptver 
visas darbības, lai definētu, izstrādātu, 
apstiprinātu, būvētu, ekspluatētu, 
atjauninātu un uzlabotu abas Eiropas 
satelītu navigācijas sistēmas, proti, ar 
Galileo programmu izveidoto sistēmu un 
EGNOS sistēmu, un lai nodrošinātu to 
drošību un sadarbspēju.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošināt „dzīvības aizsardzības 
pakalpojumu” (Safety of Life Service, 
SoL), kas domāts tiem lietotājiem, kuriem 
ir būtiski svarīga drošība. tas nodrošina arī 
pakalpojumu nepārtrauktību, pieejamību 
un precizitāti, kas īpaši nepieciešama dažās 
nozarēs, un ietver integritātes funkciju, 
ļaujot brīdināt lietotāju par sistēmas 
darbības problēmu;

(b) nodrošināt „dzīvības aizsardzības 
pakalpojumu” (Safety of Life Service, 
SoL), kas domāts tiem lietotājiem, kuriem 
ir būtiski svarīga drošība. tas nodrošina arī 
pakalpojumu, kas tiešajiem lietotajiem ir 
paredzēti bez maksas, nepārtrauktību, 
pieejamību un precizitāti, kas īpaši 
nepieciešama dažās nozarēs, un ietver 
integritātes funkciju, ļaujot brīdināt 
lietotāju par sistēmas darbības problēmu;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) piedalīties COSPAS–SARSAT sistēmas 
glābšanas un meklēšanas atbalsta (Search 
and Rescue Support Service, SAR) 
pakalpojumu sistēmā, uztverot bāku 
raidītus avārijas signālus un sūtot tām 

(e) piedalīties COSPAS–SARSAT sistēmas 
glābšanas un meklēšanas atbalsta (Search 
and Rescue Support Service, SAR) 
pakalpojumu sistēmā, uztverot bāku 
raidītus avārijas signālus un nosakot to 
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ziņojumus. atrašanās vietu, un sūtot tām ziņojumus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošināt dzīvības aizsardzības 
pakalpojumu (Safety of Life Service, SoL), 
kas domāts tiem lietotājiem, kuriem ir 
būtiski svarīga drošība; tas nodrošina arī
pakalpojumu nepārtrauktību, pieejamību 
un precizitāti, kas īpaši nepieciešama dažās 
nozarēs, un ietver integritātes funkciju, 
ļaujot brīdināt lietotāju par sistēmas 
darbības problēmu aptvertajā teritorijā.

(c) nodrošināt dzīvības aizsardzības 
pakalpojumu (Safety of Life Service, SoL) 
bez maksas tiešajiem lietotājiem, kas 
domāts tiem lietotājiem, īpaši tiem, kuriem 
ir būtiski svarīga drošība; tas nodrošina arī 
pakalpojumu nepārtrauktību, pieejamību 
un precizitāti, kas īpaši nepieciešama dažās 
nozarēs, un ietver integritātes funkciju, 
ļaujot brīdināt lietotāju par sistēmas 
darbības problēmu aptvertajā teritorijā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā izstrādāti noteikumi par 
sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju 
atbilstīgi Eiropas satelītu navigācijas 
programmām, jo īpaši noteikumi par to 
pārvaldību un Savienības finansiālo 
ieguldījumu.

Šajā regulā izstrādāti noteikumi par 
sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju 
atbilstīgi Eiropas satelītu navigācijas 
programmām ES teritorijā, jo īpaši 
noteikumi par to pārvaldību un Savienības 
finansiālo ieguldījumu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ekspluatācijas posms, kurš ietver 
infrastruktūras apsaimniekošanu, apkopi, 

(d) ekspluatācijas posms, kurš nodrošina 
veiksmīgu izstrādāto lietojumu 
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pastāvīgus sistēmas uzlabojumus, tās 
atjaunināšanu un aizsardzību, ar 
programmu saistītu sertifikāciju un 
standartizāciju, pakalpojumu sniegšanu un 
to komercializēšanu un visas citas 
darbības, kas vajadzīgas sistēmas attīstībai 
un programmas sekmīgas darbības 
nodrošināšanai; mērķis ir pakāpeniski 
uzsākt šo posmu 2014.–2015. gadā, 
sniedzot pirmos pakalpojumus.

izvietošanu. Tas ietvers infrastruktūras 
apsaimniekošanu, apkopi, pastāvīgus 
sistēmas uzlabojumus, tās atjaunināšanu un 
aizsardzību, ar programmu saistītu 
sertifikāciju un standartizāciju, 
pakalpojumu sniegšanu un to 
komercializēšanu un visas citas darbības, 
kas vajadzīgas sistēmas un tās lietojumu 
attīstībai un programmas sekmīgas 
darbības nodrošināšanai; mērķis ir 
pakāpeniski uzsākt šo posmu 2014.–
2015. gadā, sniedzot pirmos pakalpojumus.

Pamatojums

Tiek uzsvērta lietojumu izstrāde, kas ekspluatācijas posma stadijā ir būtisks elements.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar Galileo un EGNOS programmām 
izveidotās sistēmas, tīkli un pakalpojumi ir 
cik vien iespējams savietojami un 
savstarpēji izmantojami ar citām satelītu 
navigācijas sistēmām, kā arī ar 
konvencionālajiem navigācijas līdzekļiem.

2. Ar Galileo un EGNOS programmām 
izveidotās sistēmas, tīkli un pakalpojumi ir 
savietojami un savstarpēji izmantojami ar 
citām satelītu navigācijas sistēmām, kā arī 
ar konvencionālajiem navigācijas 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var piešķirt Galileo 
programmai papildu līdzekļus. Ieņēmumi 
no šādām iemaksām veido piešķirtos 
ieņēmumus, kā noteikts Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 18. panta 
2. punktā. Ievērojot pārredzamas vadības 
principu, Komisija šīs regulas 35. panta 
1. punktā minētajai komitejai dara zināmu, 

2. Dalībvalstis var piešķirt Galileo 
programmai papildu līdzekļus. Ieņēmumi 
no šādām iemaksām veido piešķirtos 
ieņēmumus, kā noteikts Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 18. panta 
2. punktā. Ievērojot pārredzamas vadības 
principu, Komisija Eiropas Parlamentam, 
Padomei un šīs regulas 35. panta 1. punktā 
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kā Galileo programmu varētu ietekmēt šā 
punkta piemērošana.

minētajai komitejai dara zināmu, kā 
Galileo programmu varētu ietekmēt šā 
punkta piemērošana.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var piešķirt EGNOS 
programmai papildu līdzekļus. Ieņēmumi 
no šādām iemaksām veido piešķirtos 
ieņēmumus, kā noteikts Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 18. panta 
2. punktā. Ievērojot pārredzamas vadības 
principu, Komisija šīs regulas 35. panta 
1. punktā minētajai komitejai dara zināmu, 
kā EGNOS programmu varētu ietekmēt šā 
punkta piemērošana.

2. Dalībvalstis var piešķirt EGNOS 
programmai papildu līdzekļus. Ieņēmumi 
no šādām iemaksām veido piešķirtos 
ieņēmumus, kā noteikts Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 18. panta 
2. punktā. Ievērojot pārredzamas vadības 
principu, Komisija Eiropas Parlamentam, 
Padomei un šīs regulas 35. panta 1. punktā 
minētajai komitejai dara zināmu, kā 
EGNOS programmu varētu ietekmēt šā 
punkta piemērošana.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmu pārvaldības sistēma svītrots
Programmu pārvaldība notiek saskaņā ar 
principu par striktu uzdevumu sadalījumu 
starp dažādajām iesaistītajām struktūrām, 
jo īpaši, starp Komisiju, Eiropas GNSS 
aģentūru un Eiropas Kosmosa aģentūru.

Pamatojums

Šie noteikumi ir iestrādāti 12.b pantā (jauns).
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārēja programmu pārvaldības sistēma
Vispārējā programmu pārvaldības sistēma 
ir šāda:
a) papildus Komisijai saskaņā ar šo 
regulu uzdevumus veiks konkrēti šādas 
iestādes — Eiropas GNSS aģentūra un 
Eiropas Kosmosa aģentūra;
b) Komisija ir atbildīga kopumā par 
programmu norisi. Tā pārvalda līdzekļus, 
kas piešķirti saskaņā ar šo regulu, 
pārrauga visu programmu darbību 
īstenošanu un veic īpašos uzdevumus, kas 
minēti šīs regulas 13. pantā un pārējos 
noteikumos;
c) Eiropas GNSS aģentūra nodrošina 
uzdevumus, kas minēti 15. pantā, un ir
atbildīga par to īstenošanu. Programmu 
darbības pārvaldība balstās uz 
deleģēšanas nolīgumiem starp Komisiju 
un Eiropas GNSS aģentūru;
d) Eiropas Kosmosa aģentūras 
pienākums, izmantojot attiecīgas 
vienošanās ar Komisiju un Eiropas GNSS 
aģentūru, ir veikt noteiktus uzdevumus, 
kas saistīti ar projektu, izstrādi un 
iepirkumu attiecībā uz programmu 
īstenošanu un ekspluatāciju saskaņā ar 
16. pantu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
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Programmu vadības principi
Programmu publiskā vadība balstās uz 
šādiem principiem:
a) stingrs uzdevumu dalījums starp 
dažādajām iesaistītajām iestādēm, nosakot 
kopējo atbildību Komisijai;
b) konstruktīva sadarbība starp iestādēm, 
kas minētas 12.a pantā, un dalībvalstīm;
c) rūpīga kontrole pār programmu 
īstenošanu, tostarp visām iesaistītajām 
iestādēm, stingri ievērojot izmaksu un 
laika grafiku.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir atbildīga par programmu 
norisi. Tā pārvalda ar šo regulu piešķirtos 
līdzekļus un pārrauga visu programmu 
darbību īstenošanu.

svītrots

Pamatojums

Šie noteikumi ir iestrādāti 12.a pantā (jauns).

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus 1. punktā minētajiem 
vispārīgajiem uzdevumiem un citur šajā 
regulā noteiktajiem uzdevumiem, 
Komisijas uzdevumi saskaņā ar šo regulu 
ietver šādus īpašus uzdevumus:

2. Papildus 12.a pantā minētajiem 
vispārīgajiem uzdevumiem un citur šajā 
regulā noteiktajiem uzdevumiem Komisija 
veic šādus īpašus uzdevumus:
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tā nodrošina laicīgu programmu 
īstenošanu piešķirto resursu robežās un 
saskaņā ar programmas mērķiem un 
1. pantā minēto grafiku;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) noteiktu uz zemes esošās infrastruktūras 
atrašanās vietu un nodrošinātu tās darbību;

(a) atklātā un pārredzamā procedūrā
noteiktu uz zemes esošās infrastruktūras 
atrašanās vietu un nodrošinātu tās darbību;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sistēmu ekspluatācijas gaitā tā veicina 
pakalpojumu komercializāciju, tostarp 
veicot vajadzīgo tirgus novērtējumu;

(c) sistēmu ekspluatācijas gaitā tā veicina 
pakalpojumu izstrādi un komercializāciju, 
tostarp veicot vajadzīgo tirgus 
novērtējumu;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) lietojuma un pakalpojumu veicināšana
satelītu navigācijas tirgū.

(ii) veicināt un uzraudzīt lietojuma un 
pakalpojumu izstrādi satelītu navigācijas 
tirgū un popularizēt tos;
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ciktāl tas nepieciešams deleģēto 
uzdevumu un budžeta izpildei, deleģējuma 
nolīgumā paredz Eiropas Kosmosa 
aģentūrai uzticēto līdzekļu pārvaldības 
vispārējos nosacījumus, un jo īpaši 
veicamās darbības, saistīto finansējumu, 
pārvaldības procedūras, uzraudzības un 
kontroles pasākumus, pasākumus, kurus 
piemēro līgumu nepareizas izpildes 
gadījumā attiecībā uz izmaksām, grafiku 
un izpildījumu, ka arī noteikumus par 
īpašumtiesībām uz visiem materiālajiem 
un nemateriālajiem aktīviem.
Uzraudzības un kontroles pasākumos 
ietilpst instruments budžeta aplēsei, 
Komisijas sistemātiska informēšana par 
izmaksām un grafiku un, ja notiek 
novirzīšanās no paredzētā budžeta, 
izpildījuma un sākotnēji apstiprinātajām 
izmaksām, koriģējoši pasākumi, kas 
garantē infrastruktūras ieviešanu 
piešķirtā budžeta ietvaros.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Vajadzības gadījumā Eiropas GNSS 
aģentūra programmu ekspluatācijas 
posmam var slēgt atbilstošas vienošanās 
ar Eiropas Kosmosa aģentūru, lai īstenotu 
tās attiecīgos uzdevumus saskaņā ar šo 
regulu.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izvairīties no iespējama dominējoša 
stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas un no 
ilgstošas atkarības no viena piegādātāja;

(b) izvairīties no iespējama dominējoša 
stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas un no 
atkarības no viena piegādātāja;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) divu nodrošinājuma avotu 
izmantošana vajadzības gadījumā, lai 
mazinātu atkarību no viena piegādātāja 
un nodrošinātu labāku programmu 
vispārējo kontroli, tās izmaksu un grafika 
ievērošanas kontroli, šī metode, ja 
iespējams un attiecīgā gadījumā, būtu 
jānosaka par specifisku atlases kritēriju, 
organizējot uzaicinājumu uz izsoli. 

Pamatojums

Divu nodrošinājuma avotu izmantošana skaidri jānorāda uzaicinājumā uz izsoli, kad tas tiek 
oficiāli publicēts, lai nodrošinātu maksimālu pārredzamību attiecībā uz visām ieinteresētajām 
pusēm un respondentiem.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
20. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes sistemātiski savos 
uzaicinājumos uz konkursu ievēro 
1. punktā minētos mērķus un izmanto tos 
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kā atlases kritērijus.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iepirkumam pa daļām, kam piemēro 
nosacījumus, ir viena nemainīga daļa, kurai 
pievienotas budžeta saistības, un viena vai 
vairākas daļas ar nosacījumiem. Iepirkuma 
dokumentos sniedz aprakstu par iepirkumu 
pa daļām, kam piemēro nosacījumus. Tajos 
jo īpaši nosaka katras daļas mērķi, cenu vai 
tās noteikšanas veidu un pakalpojumu 
sniegšanas nosacījumus.

2. Iepirkumam pa daļām, kam piemēro 
nosacījumus, ir viena nemainīga daļa, kurai 
pievienotas budžeta saistības un stingras 
saistības attiecībā uz to darbu un 
pakalpojumu izpildi, par kuriem noslēgts 
līgums šajā posmā, un viena vai vairākas 
daļas ar nosacījumiem budžeta 
noteikšanas un izpildes posmā . Iepirkuma 
dokumentos sniedz aprakstu par iepirkumu 
pa daļām, kam piemēro nosacījumus. Tajos 
jo īpaši nosaka katras daļas mērķi, cenu vai 
tās noteikšanas veidu un pakalpojumu 
sniegšanas nosacījumus.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja attiecībā uz kādu konkrētu posmu 
līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka darbi 
un pakalpojumi, par kuru izpildi šajā 
posmā noslēgta vienošanās, nav veikti, tā 
var pieprasīt kaitējuma atlīdzību un 
izbeigt līgumu.   

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt 
katram kandidātam kādu līguma daļu 
dažādos līmeņos nodot apakšlīgumu 
slēdzējiem — uzņēmumiem, kas nepieder 
pie grupas, pie kuras pieder kandidāts. Šo 
obligāto apakšlīguma daļu izsaka skalas 
veidā, norādot minimālo un maksimālo 
procentuālo daudzumu. Šī skala ir 
proporcionāla iepirkuma mērķim un tā 
vērtībai, kā arī darbībai attiecīgajā 
nozarē, jo īpaši, konkurences esībai un 
vērojamajam rūpnieciskajam 
potenciālam.

     

svītrots

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja kandidāts savā piedāvājumā 
norāda, ka tas nav paredzējis par kādu no 
līguma daļām slēgt apakšlīgumus, ka 
neplāno slēgt apakšlīgumus ar MVU vai 
jaunienācēju vai ka tas plāno slēgt 
apakšlīgumu par daļu, kas ir mazāka par 
minimālo procentuālo daļu, kura minēta 
1. punktā, tas līgumslēdzējai iestādei 
pamato savas rīcības iemeslus. 
Līgumslēdzēja iestāde šo informāciju 
nosūta Komisijai.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veiktu 13. panta 2. punktā paredzētos 
tehniska rakstura uzdevumus, Komisija var 
vērsties pēc nepieciešamās palīdzības jo 
īpaši pie kosmosa jomā kompetento 
dalībvalstu aģentūru ekspertiem, 
neatkarīgiem ekspertiem, kā arī struktūrām, 
kas varētu sniegt objektīvu analīzi un 
viedokli par programmu norisi.

Lai veiktu 13. panta 2. punktā paredzētos 
tehniska rakstura uzdevumus, Komisija var 
vērsties pēc nepieciešamās palīdzības jo 
īpaši pie kosmosa jomā kompetento 
dalībvalstu aģentūru ekspertiem, 
neatkarīgiem ekspertiem, kā arī struktūrām, 
kas ir kompetenta sniegt objektīvu analīzi 
un viedokli par programmu norisi.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu.
Ik gadu, iesniedzot provizorisko budžeta 
projektu, Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
programmu īstenošanu.

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu.
Kad Komisija iesniedz provizorisko 
budžeta projektu, tā vienlaikus iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par programmu īstenošanu, 
tostarp informāciju par to izmaksām un 
riskiem, starptautisku nolīgumu slēgšanu 
ar trešām valstīm, satelītu navigācijas 
tirgu sagatavošanu un pārvaldības 
kārtības efektivitāti.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējumā arī izskata iespējas attiecībā 
uz vienkāršošanu, iekšējo un ārējo 
saskaņotību, visu mērķu piemērotību, kā 
arī pasākumu devumu Savienības 
prioritāšu īstenošanā attiecībā uz gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Tajā 
ņem vērā atzinumus novērtējumos par 
iepriekšēju pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

Novērtējumā arī izskata tehnoloģiju 
attīstību šajā nozarē, iespējas attiecībā uz 
vienkāršošanu, iekšējo un ārējo 
saskaņotību, visu mērķu piemērotību, kā 
arī pasākumu devumu Savienības 
prioritāšu īstenošanā attiecībā uz gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Tajā 
ņem vērā atzinumus novērtējumos par 



AD\908432LV.doc 23/24 PE483.662v02-00

LV

iepriekšēju pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai no 2014. gada 1. janvāra uz
nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt 5. panta 14. pantā minētos 
deleģētos aktus.

2. Šīs regulas 5. un 14. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem, 
sākot no 2014. gada 1. janvāra. Komisija 
sagatavo ziņojumu attiecībā uz pilnvaru 
deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus 
pirms minētā piecu gadu termiņa beigām.
Pilnvaru deleģējuma termiņu automātiski 
pagarina uz tādu pašu laikposmu, ja 
Eiropas Parlaments un Padome neiebilst 
pret šādu pagarināšanu vismaz trīs 
mēnešus pirms kārtējā deleģējuma 
termiņa beigām.
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