
AD\908432SL.doc PE483.662v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za promet in turizem

2011/0392(COD)

12.7.2012

MNENJE
Odbora za promet in turizem

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi in 
obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov
COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

Pripravljavka mnenja: Jacqueline Foster



PE483.662v02-00 2/23 AD\908432SL.doc

SL

PA_Legam



AD\908432SL.doc 3/23 PE483.662v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

I. Predlog Komisije

Ta predlog uredbe o izvajanju in obratovanju evropskih programov satelitske navigacije 
opredeljuje model upravljanja programov Galileo in EGNOS (European Geostationary 
Navigation Overlay Service – Skupna evropska geostacionarna navigacijska storitev) in 
financiranja teh programov v obdobju 2014–2020.

Namen programa Galileo je vzpostavitev in obratovanje prve infrastrukture za satelitsko 
navigacijo in ugotavljanje položaja, ki je posebej oblikovana za civilne namene. Program 
Galileo vključuje opredelitveno fazo, ki je končana, fazo razvoja in validacije, ki bi se morala 
končati leta 2013, fazo uvajanja, ki se je začela leta 2008 in bi se morala končati leta 2020, ter 
fazo obratovanja, ki bi se morala postopno začeti z letom 2014/2015, da bo sistem do 
leta 2020 v celoti operativen.

Namen programa EGNOS je izboljšati kakovost signalov iz obstoječih globalnih sistemov 
satelitske navigacije. Program EGNOS je v fazi obratovanja, odkar sta bili njegova „odprta 
storitev“ in storitev „varovanja življenj“ („Safety of Life“) oktobra 2009 oziroma marca 2011 
razglašeni za operativni.

II. Splošno mnenje poročevalke

Poročevalka pozdravlja novi predlog uredbe, ki ga je pripravila Komisija in katerega namen je 
pokriti potrebe programov za naslednje večletno finančno obdobje, zlasti v zvezi z 
upravljanjem in ustreznim finančnim upravljanjem, ter obnoviti zavezo EU za dokončanje in 
delovanje sistemov do leta 2020.

Poudariti je treba, da bodo imeli vsi državljani Unije koristi od široke palete storitev, ki jih 
ponujata EGNOS in Galileo. Danes morajo uporabniki satelitske navigacije v Evropi 
uporabljati satelitske signale sistemov, ki jih ne nadzira EU in v prvi vrsti niso namenjeni za 
evropske potrebe. Ti sistemi so lahko nezadostni z vidika razpoložljivosti, zlasti na gosto 
naseljenih mestnih območjih. Poleg tega ne zagotavljajo vedno v zadostni meri kakovosti, 
natančnosti in stalnosti storitev za končne uporabnike.

Omeniti je treba tudi, da bosta vzpostavitev in uvajanje evropskih sistemov satelitske 
navigacije predvidoma prinesli neposredne koristi za stotine podjetij v EU, vključno z vse 
večjim številom malih in srednjih podjetij, ter na tisoče novih delovnih mest za visoko 
usposobljene kadre. Sistema sta posebno pomembna tudi za razširjanje evropskega znanja na 
področju tehnologije satelitske navigacije in za ohranjanje strokovnega znanja v okviru 
vesoljske politike v Evropi. Posledično je razmah aplikacij, povezanih s satelitsko navigacijo, 
edinstveno priložnost za rast evropskih podjetij in industrije.

Glede na široko podporo ciljem tega zakonodajnega predloga poročevalka predstavlja 
omejeno število predlogov sprememb, katerih splošni namen je okrepiti in pojasniti določbe v 
zvezi z javnim upravljanjem in dobrim finančnim upravljanjem programov ter poudariti 
pomen za sektor prometa.
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i) Javno upravljanje programov
Za dobro javno upravljanje programov Galileo in EGNOS je po eni strani treba jasno razdeliti 
naloge, zlasti med Komisijo, Agencijo za evropski GNSS (Global Navigation Satellite System 
– Globalni satelitski navigacijski sistem) in Evropsko vesoljsko agencijo, po drugi strani pa 
upravljanje postopoma prilagoditi potrebam obratovanja sistemov. Komisija namerava za 
nalogo obratovanja programov v obdobju 2014–2020 zadolžiti Agencijo za evropski GNSS. 
Za okrepitev zmogljivosti Agencije je treba zagotoviti, da ima ta na voljo ustrezne človeške 
vire za izvajanje vse večjih pristojnosti v skladu s to uredbo. Poudariti je treba, da prihodnja 
selitev sedeža Agencije ne bi smela negativno vplivati na človeške vire in raven strokovnega 
znanja v tej agenciji.

ii) Pomen programov za sektor prometa
Evropski sistemi satelitske navigacije so infrastrukture, vzpostavljene kot vseevropska 
omrežja, katerih uporaba sega precej prek nacionalnih meja držav članic. Programa naj bi 
prinesla kar nekaj koristi za sektor prometa, med drugim za:

a) cestni prevoz

- boljše upravljanje cest in zmanjšanje zastojev
- krajši odzivni čas v nujnih primerih v prometnih nesrečah
- boljše spremljanje prevoza nevarnega blaga
- pomoč voznikom pri načrtovanju poti na podlagi natančnejših prometnih informacij
- izboljšanje cestninjenja in elektronskega plačevanja pristojbin
- krajši čas potovanja in manjšo porabo goriva

b) železniški prevoz

- možnost avtomatizacije nadzora prog 
- pomoč pri operativnih nadgradnjah, kot so nadgradnje prog in splošne varnostne zahteve
- manjše zamude in stroške obratovanja ob večji zmogljivosti prog
- natančnejše obveščanje potnikov o prihodih vlakov

c) pomorski promet in celinske plovne poti

- boljše upravljanje prometa, zlasti v pristaniščih ali v zelo prometnih koridorjih
- večjo pomorska varnost
- izboljšanje spremljanja plovil in reševalnih akcij
- zagotavljanje natančnih informacij o mestih izlitja nafte

d) letalski prevoz 

- boljšo in lažjo uporabo majhnih in obrobnih letališč za civilna letala
- sodelovanje pri razvoju politike enotnega neba in SESAR
- izboljšanje upravljanja prometa in operativne varnosti na letališčih.

iii) Financiranje
Po ocenah Komisije bo Unija v obdobju 2014–2020 prispevala 7 897 milijonov EUR. S temi 
sredstvi naj bi financirali predvsem fazo uvajanja in obratovanja programa Galileo in 
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delovanje sistema EGNOS. Da ne bi prišlo do podvajanja stroškov in zamud, ki so vplivali na 
potek programov v zadnjih letih, je treba okrepiti javno upravljanje in dobro finančno 
upravljanje programov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Programa Galileo in EGNOS sta 
posebej pomembna pri prometnih 
aplikacijah, med drugim tudi pri 
inteligentnih prevoznih sistemih. V 
cestnem prometu sta ključna za 
izboljšanje prometne varnosti in 
upravljanja prometa ter za zmanjšanje 
zastojev, časa potovanja in porabe goriva 
ter spremljanje prevoza živali. V 
železniškem prometu lahko omogočita 
avtomatizacijo nadzora prog, prispevata k 
večji varnosti, zmanjšanju zamud in 
stroškov obratovanja ter zagotavljanju 
natančnejših informacij za potnike. V 
sektorju pomorskega prometa in celinskih 
plovnih poti lahko prispevata k večji 
pomorski varnosti in večji upravljalni 
zmogljivosti pristanišč, omogočata 
sledenje kontejnerskim ladjam ter 
zagotavljata natančne informacije o 
lokaciji v izrednih razmerah. V zračnem 
prometu spodbujata in omogočata 
uporabo majhnih in obrobnih letališč za 
civilno letalstvo ter imata ključno vlogo 
pri razvoju politike enotnega neba. V 
vesoljskem sektorju pa omogočata 
natančnejšo navigacijo pri izstrelitvah. 
Glede na vse večje zahteve po učinkovitem 
in povezanem evropskem prometnem 
omrežju je treba nujno zagotoviti 
nadaljnji razvoj prometnih aplikacij, ki jih 
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omogočata sistema Galileo in EGNOS. S 
tem bodo državljani Unije lahko izkoristili 
prednosti teh sistemov, javnost pa bo 
ohranila zaupanje v te programe.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na rastočo uporabo satelitske 
navigacije na številnih področjih dejavnosti 
lahko prekinitev zagotavljanja storitev 
povzroči veliko škodo v sodobnih družbah. 
Poleg tega sta sistema satelitske navigacije 
zaradi svojih strateških razsežnosti 
občutljivi infrastrukturi, ki bi lahko bili 
predmet zlorabe. Zgoraj navedeni elementi 
lahko ogrozijo varnost Unije in njenih 
držav članic. Zato je treba pri zasnovi, 
vzpostavitvi in obratovanju infrastruktur, ki 
izhajajo iz programov Galileo in EGNOS, 
upoštevati varnostne zahteve.

(8) Glede na vse večjo uporabo satelitske 
navigacije na številnih področjih dejavnosti 
lahko prekinitev zagotavljanja storitev 
povzroči veliko škodo v sodobnih družbah 
in številnim gospodarskim subjektom 
prinese izgubo. Poleg tega sta sistema 
satelitske navigacije zaradi svojih 
strateških razsežnosti občutljivi 
infrastrukturi, ki bi lahko bili predmet 
zlorabe. Zgoraj navedeni elementi lahko 
ogrozijo varnost Unije in njenih držav 
članic. Zato je treba pri zasnovi, 
vzpostavitvi in obratovanju infrastruktur, ki 
izhajajo iz programov Galileo in EGNOS, 
upoštevati varnostne zahteve.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Geografsko pokritost s sistemom 
EGNOS je treba postopoma razširiti na 
celotno ozemlje Unije in ob upoštevanju 
tehničnih in finančnih omejitev in 
mednarodnih sporazumov na sosednje 
regije Unije, zlasti na ozemlja tretjih 
držav, ki so vključena v enotno evropsko 
nebo.

Predlog spremembe 4
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za optimizacijo uporabe storitev 
morajo biti sistemi, omrežja in storitve, ki 
izhajajo iz programov Galileo in EGNOS, 
združljivi in interoperabilni med seboj in, 
kolikor je mogoče, tudi z drugimi sistemi 
satelitske navigacije ter s 
konvencionalnimi navigacijskimi sredstvi.

(11) Za optimizacijo uporabe storitev 
morajo biti sistemi, omrežja in storitve, ki 
izhajajo iz programov Galileo in EGNOS, 
združljivi in interoperabilni med seboj in 
tudi z drugimi sistemi satelitske navigacije 
ter s konvencionalnimi navigacijskimi 
sredstvi.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ker programa načeloma v celoti 
financira Unija, je treba predvideti, da je 
ona lastnica vseh opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev, ustvarjenih ali 
razvitih v okviru teh programov. Za 
popolno spoštovanje temeljnih pravic, 
povezanih z lastništvom, je treba
vzpostaviti ustrezne ureditve z obstoječimi 
lastniki, zlasti glede bistvenih delov 
infrastruktur in njihove varnosti. Da bi trgi 
lažje sprejeli satelitsko navigacijo, je treba 
tretjim stranem zagotoviti optimalno 
uporabo zlasti pravic intelektualne lastnine, 
ki izhajajo iz programov in pripadajo Uniji, 
še posebej z družbenogospodarskega 
vidika.

(12) Ker programa načeloma v celoti 
financira Unija, bi moralo biti to 
financiranje pregledno, treba pa bi bilo 
določiti, da je ona lastnica vseh 
opredmetenih in neopredmetenih sredstev, 
ustvarjenih ali razvitih v okviru teh 
programov. Za popolno spoštovanje 
temeljnih pravic, povezanih z lastništvom, 
bi bilo treba vzpostaviti ustrezne ureditve z 
obstoječimi lastniki, zlasti glede bistvenih 
delov infrastruktur in njihove varnosti. Da 
bi trgi lažje sprejeli satelitsko navigacijo, je 
treba tretjim stranem zagotoviti optimalno 
uporabo zlasti pravic intelektualne lastnine, 
ki izhajajo iz programov in pripadajo Uniji, 
še posebej z družbenogospodarskega 
vidika.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Treba je tudi opozoriti, da proračunska (18) Treba je tudi opozoriti, da proračunska 
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sredstva, določena v tej uredbi, ne 
zajemajo del, financiranih iz sredstev, 
dodeljenih okvirnemu programu za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020, kot so 
dela v zvezi z razvojem aplikacij na 
podlagi sistemov. Ta dela bodo omogočila 
kar najboljšo uporabo storitev, ponujenih v 
okviru programov, zagotovitev dobre 
donosnosti naložb Unije na področju 
družbenih in gospodarskih koristi ter 
povečanje znanja podjetij v Uniji v zvezi s 
tehnologijo satelitske navigacije.

sredstva, določena v tej uredbi, ne 
zajemajo del, financiranih iz sredstev, 
dodeljenih okvirnemu programu za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020, kot so 
dela v zvezi z razvojem aplikacij na 
podlagi sistemov. Ta dela bodo omogočila 
kar najboljšo uporabo storitev, ponujenih v 
okviru programov, zagotovitev dobre 
donosnosti naložb Unije na področju 
družbenih in gospodarskih koristi ter 
povečanje znanja evropskih podjetij, zlasti 
malih in srednjih podjetij, v zvezi s 
tehnologijo satelitske navigacije. Zato je 
treba v okviru programa Obzorje 2020 
zagotoviti zadostna sredstva za razvoj 
tržno naravnanih aplikacij, ki jih 
omogočata sistema Galileo in EGNOS, za 
uporabo v Evropi in na mednarodni ravni.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija mora biti kot zastopnica 
Unije, ki načeloma sama zagotavlja 
financiranje programov in je lastnica 
sistemov, odgovorna za potek programov 
in politični nadzor nad njima. Zato mora 
upravljati sredstva, dodeljena programoma 
v skladu s to uredbo, ter skrbeti za 
izvajanje vseh dejavnosti programov in 
jasno razdelitev nalog, zlasti med Agencijo 
za evropski GNSS in Evropsko vesoljsko 
agencijo. Zato je treba Komisiji poleg 
nalog, povezanih s to splošno 
odgovornostjo, in drugih nalog, za katere je 
zadolžena na podlagi te uredbe, zaupati 
tudi nekatere specifične naloge, katerih 
seznam ne sme biti izčrpen. Za kar 
najboljši izkoristek virov in kompetenc 
različnih udeleženih strani mora imeti 
Komisija možnost prenesti nekatere naloge 
s sporazumi o prenosu pooblastil v skladu z 
Uredbo (ES, Euratom) št. 1605/2002, zlasti 

(22) Komisija mora biti kot zastopnica 
Unije, ki načeloma sama zagotavlja 
financiranje programov in je lastnica 
sistemov, odgovorna za potek programov 
in splošni nadzor nad njima. Zato mora 
upravljati sredstva, dodeljena programoma 
v skladu s to uredbo, ter skrbeti za 
izvajanje vseh dejavnosti programov in 
jasno razdelitev nalog, zlasti med Agencijo 
za evropski GNSS in Evropsko vesoljsko 
agencijo, da bi se tako izognili prekrivanju 
dolžnosti. Zato bi bilo treba Komisiji poleg 
nalog, povezanih s to splošno 
odgovornostjo, in drugih nalog, za katere je 
zadolžena na podlagi te uredbe, zaupati 
tudi nekatere specifične naloge, katerih 
seznam ne sme biti izčrpen. Za kar 
najboljši izkoristek virov in kompetenc 
različnih udeleženih strani bi morala imeti 
Komisija možnost prenesti nekatere naloge 
s sporazumi o prenosu pooblastil v skladu z 
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členom 54 Uredbe. Uredbo (ES, Euratom) št. 1605/2002, zlasti 
členom 54 Uredbe.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Agencija za evropski GNSS je bila 
ustanovljena z Uredbo (EU) št. 912/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije 
za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi 
upravljavskih struktur Evropskega 
satelitskega radio-navigacijskega sistema 
in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
namenom doseganja ciljev programov 
Galileo in EGNOS ter izvajanja nekaterih 
nalog, povezanih s potekom programov. Je 
agencija Unije, za katero kot za organ v 
smislu člena 185 Uredbe (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 veljajo obveznosti, ki se 
uporabljajo za agencije Unije. Treba ji je 
zaupati nekatere naloge, povezane z 
varnostjo programov, njenim morebitnim 
imenovanjem za pristojni organ PRS in 
njenim prispevkom k trženju sistemov. 
Izpolniti mora tudi naloge, ki ji jih 
Komisija lahko zaupa na podlagi enega ali 
več sporazumov o prenosu pooblastil, ki 
zajemajo številne druge specifične naloge v 
zvezi s programoma, vključno z nalogami, 
povezanimi s fazo obratovanja sistemov, 
ter promocijo aplikacij in storitev na trgu 
satelitske navigacije. Da bi Komisija, ki 
zastopa Unijo, lahko v celoti izvajala svoja 
nadzorna pooblastila, morajo sporazumi o 
prenosu pooblastil vključevati splošne 
pogoje upravljanja sredstev, zaupanih 
Agenciji za evropski GNSS.

(23) Agencija za evropski GNSS je bila 
ustanovljena z Uredbo (EU) št. 912/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za 
evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi 
upravljavskih struktur Evropskega 
satelitskega radio-navigacijskega sistema 
in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta14 z 
namenom doseganja ciljev programov 
Galileo in EGNOS ter izvajanja nekaterih 
nalog, povezanih s potekom programov. Je 
agencija Unije, za katero kot za organ v 
smislu člena 185 Uredbe (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 veljajo obveznosti, ki se 
uporabljajo za agencije Unije. Treba ji je 
zaupati nekatere naloge, povezane z 
varnostjo programov, njenim morebitnim 
imenovanjem za pristojni organ PRS in 
njenim prispevkom k trženju sistemov. 
Izpolniti mora tudi naloge, ki ji jih 
Komisija lahko zaupa na podlagi enega ali 
več sporazumov o prenosu pooblastil, ki 
zajemajo številne druge specifične naloge v 
zvezi s programoma, vključno z nalogami, 
povezanimi s fazo obratovanja sistemov, 
ter razvojem in promocijo aplikacij in 
storitev na trgu satelitske navigacije. Zato 
je treba zagotoviti, da ima Agencija na 
voljo zadostne človeške vire in potrebno 
strokovno znanje za izvajanje vse večjih 
pristojnosti v skladu s to uredbo. Da bi 
Komisija, ki zastopa Unijo, lahko v celoti 
izvajala svoja nadzorna pooblastila, morajo 
sporazumi o prenosu pooblastil vključevati 
splošne pogoje upravljanja sredstev, 
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zaupanih Agenciji za evropski GNSS.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Evropski parlament in Svet je treba
redno obveščati o izvajanju programov. 
Poleg tega se bodo Evropski parlament, 
Svet in Komisija sestajali v 
medinstitucionalnem odboru za Galileo v 
skladu s skupno izjavo z dne 9. julija 2008 
o medinstitucionalnem odboru za Galileo.

(35) Evropski parlament in Svet bi morala 
biti redno obveščena o izvajanju 
programov, tudi o stroških in tveganjih, 
sklepanju mednarodnih sporazumov s 
tretjimi državami, pripravi trgov satelitske 
navigacije in učinkovitosti ureditve 
upravljanja. Posebej bi moralo biti 
omenjeno izvajanje teh dveh programov v 
zvezi s storitvami varovanja življenj (SoL 
– „Safety of Life Service“). Poleg tega se 
bodo Evropski parlament, Svet in Komisija 
sestajali v medinstitucionalnem odboru za 
Galileo v skladu s skupno izjavo z dne 
9. julija 2008 o medinstitucionalnem 
odboru za Galileo. Odbor mora še naprej 
spodbujati tesno sodelovanje med vsemi 
tremi institucijami na področju 
spremljanja izvajanja programov. 
Komisija mora še naprej sodelovati pri 
pripravi sestankov odbora in, ko je to 
ustrezno, predložiti podrobne informacije 
na zahtevo institucij.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Programa Galileo in EGNOS vključujeta 
vse dejavnosti, ki so potrebne za 
opredelitev, razvoj, validacijo, izgradnjo, 
obratovanje, prenovo in izboljšanje 
evropskih satelitskih navigacijskih 
sistemov, tj. sistema, ki izhaja iz programa 

1. Programa Galileo in EGNOS vključujeta 
vse dejavnosti, ki so potrebne za 
opredelitev, razvoj, validacijo, izgradnjo, 
obratovanje, prenovo in izboljšanje 
evropskih satelitskih navigacijskih 
sistemov, tj. sistema, ki izhaja iz programa 
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Galileo, in sistema EGNOS, ter za 
zagotavljanje njune varnosti.

Galileo, in sistema EGNOS, ter za 
zagotavljanje njune varnosti in 
interoperabilnosti.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ponuditi „storitev varovanja življenj“ 
(Safety of Life Service ali SoL), ki je 
namenjena uporabnikom, za katere je 
varnost bistvenega pomena. Ta storitev 
izpolnjuje tudi zahteve nekaterih sektorjev 
glede stalnosti, razpoložljivosti in 
natančnosti ter vsebuje funkcijo celovitosti, 
ki omogoča, da je uporabnik obveščen v 
primeru nepravilnega delovanja sistema;

(b) ponuditi „storitev varovanja življenj“ 
(Safety of Life Service ali SoL), ki je 
namenjena uporabnikom, za katere je 
varnost bistvenega pomena. Ta storitev, za 
katero uporabniki neposredno ne 
plačujejo, izpolnjuje tudi zahteve nekaterih 
sektorjev glede stalnosti, razpoložljivosti in 
natančnosti ter vsebuje funkcijo v zvezi z  
brezhibnim delovanjem, ki omogoča, da je 
uporabnik obveščen v primeru 
nepravilnega delovanja sistema;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sodelovati pri „storitvi iskanja in 
reševanja“ („Search and Rescue Support 
Service“ ali SAR) sistema COSPAS-
SARSAT z odkrivanjem nujnih signalov, 
ki jih oddajajo radijski oddajniki, in 
vračanjem sporočil tem oddajnikom.

(e) sodelovati pri „storitvi iskanja in 
reševanja“ (Search and Rescue Support 
Service ali SAR) sistema COSPAS-
SARSAT, z odkrivanjem  in lociranjem 
signalov v sili, ki jih oddajajo radijski 
oddajniki, in vračanjem sporočil tem 
oddajnikom.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ponuditi „storitev varovanja življenj“ 
(SoL), ki je namenjena uporabnikom, za 
katere je varnost bistvenega pomena. Ta 
storitev izpolnjuje zlasti zahteve nekaterih 
sektorjev glede stalnosti, razpoložljivosti in 
natančnosti ter vsebuje funkcijo celovitosti,
ki omogoča, da je uporabnik obveščen v 
primeru nepravilnega delovanja sistema v 
območju pokritosti.

(c) ponuditi „storitev varovanja življenj“ 
(SoL), ki je namenjena uporabnikom, za 
katere je varnost bistvenega pomena; ta 
storitev, za katero uporabniki neposredno 
ne plačujejo, izpolnjuje zlasti zahteve 
nekaterih sektorjev glede stalnosti, 
razpoložljivosti in natančnosti ter vključuje 
sporočanje glede brezhibnega delovanja, 
ki omogoča, da je uporabnik obveščen v 
primeru nepravilnega delovanja sistema v 
območju pokritosti.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila o vzpostavitvi in 
obratovanju sistemov v okviru evropskih 
programov satelitske navigacije, zlasti 
pravila v zvezi z upravljanjem in finančnim 
prispevkom Unije.

Ta uredba določa pravila o vzpostavitvi in 
obratovanju sistemov v okviru evropskih 
programov satelitske navigacije na vsem 
ozemlju EU, zlasti pravila v zvezi z 
upravljanjem in finančnim prispevkom 
Unije.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) faza obratovanja, ki obsega upravljanje 
infrastrukture, vzdrževanje, stalno 
izboljševanje ter prenavljanje in zaščito 
sistema, postopke certificiranja in 
standardizacije, povezane s programom, 
zagotavljanje in trženje storitev ter vse 
druge dejavnosti, potrebne za razvoj 

(d) faza obratovanja, ki zagotavlja uspešen 
zagon aplikacij. Ta faza obsega 
upravljanje infrastrukture, vzdrževanje, 
stalno izboljševanje ter prenavljanje in 
zaščito sistema, postopke certificiranja in 
standardizacije, povezane s programom, 
razvoj, ponudbo in trženje storitev ter vse 
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sistema in nemoten potek programa; cilj je, 
da se ta faza postopoma začne med 
letoma 2014 in 2015 s ponudbo prvih 
storitev.

druge dejavnosti, potrebne za razvoj 
sistema in njegovih aplikacij in nemoten 
potek programa; cilj je, da se ta faza 
postopoma začne med letoma 2014 in 2015 
s ponudbo prvih storitev in da so vse 
storitve na voljo do leta 2020.

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja pomen razvoja aplikacij, ki je bistven dejavnik v fazi 
obratovanja.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistemi, omrežja in storitve, ki izhajajo 
iz programov Galileo in EGNOS, so, 
kolikor je mogoče, združljivi in 
interoperabilni z drugimi satelitskimi 
navigacijskimi sistemi ter s 
konvencionalnimi navigacijskimi sredstvi.

2. Sistemi, omrežja in storitve, ki izhajajo 
iz programov Galileo in EGNOS, so 
združljivi in interoperabilni z drugimi 
satelitskimi navigacijskimi sistemi ter s 
konvencionalnimi navigacijskimi sredstvi.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko zagotovijo dodatna 
sredstva za program Galileo. Prihodki iz 
teh prispevkov pomenijo namenske 
prejemke v skladu s členom 18(2) Uredbe 
(ES, Euratom) št. 1605/2002. Komisija v 
skladu z načelom preglednega upravljanja 
odboru iz člena 35(1) te uredbe sporoči vse 
morebitne učinke uporabe tega odstavka na 
program Galileo.

2. Države članice lahko zagotovijo dodatna 
sredstva za program Galileo. Prihodki iz 
teh prispevkov pomenijo namenske 
prejemke v skladu s členom 18(2) Uredbe 
(ES, Euratom) št. 1605/2002. Komisija v 
skladu z načelom preglednega upravljanja 
sporoči Evropskemu parlamentu, Svetu in
odboru iz člena 35(1) te uredbe vse 
morebitne učinke uporabe tega odstavka na 
program Galileo.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko zagotovijo dodatna 
sredstva za program EGNOS. Prihodki iz 
teh prispevkov pomenijo namenske 
prejemke v skladu s členom 18(2) Uredbe 
(ES, Euratom) št. 1605/2002. Komisija v 
skladu z načelom preglednega upravljanja 
odboru iz člena 35(1) te uredbe sporoči vse 
morebitne učinke uporabe tega odstavka na 
program EGNOS.

2. Države članice lahko zagotovijo dodatna 
sredstva za program EGNOS. Prihodki iz 
teh prispevkov pomenijo namenske 
prejemke v skladu s členom 18(2) Uredbe 
(ES, Euratom) št. 1605/2002. Komisija v 
skladu z načelom preglednega upravljanja 
sporoči Evropskemu parlamentu, Svetu in 
odboru iz člena 35(1) te uredbe vse 
morebitne učinke uporabe tega odstavka na 
program EGNOS.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni okvir upravljanja programov črtano
Javno upravljanje programov temelji na 
načelu stroge razdelitve nalog med 
različnimi udeleženimi organi, zlasti med 
Komisijo, Agencijo za evropski GNSS in 
Evropsko vesoljsko agencijo.

Obrazložitev

Te določbe so bil vključene v člen 12 b (novo).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Splošni okvir upravljanja programov

Splošni okvir upravljanja programov je 
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naslednji:
(a) organa, ki opravljata naloge v skladu s 
to uredbo, sta poleg Komisije zlasti 
Agencija za evropski GNSS in Evropska 
vesoljska agencija;
(b) Komisija nosi splošno odgovornost za 
programe. Upravlja sredstva, ki so 
dodeljena v skladu s to uredbo, skrbi za 
izvajanje vseh dejavnosti programov in 
izvaja specifične naloge iz člena 13 in 
drugih določb te uredbe;
(c) Agencija za evropski GNSS skrbi za 
naloge iz člena 15 in je odgovorna za 
izvajanje teh nalog. Operativno 
upravljanje programov temelji na 
sporazumih o prenosu pooblastil med 
Komisijo in Agencijo za evropski GNSS;
(d) Evropska vesoljska agencija je na 
podlagi ustreznih dogovorov s Komisijo in 
z Agencijo za evropski GNSS pozvana, da 
izvaja nekatere naloge v zvezi z zasnovo, 
razvojem in javnimi razpisi v okviru 
izvajanja in obratovanja programov v 
skladu s členom 16.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 12b
Načela upravljanja programov

Javno upravljanje programov temelji na 
naslednjih načelih:
(a) stroga delitev nalog med različnimi 
organi, pri čemer nosi splošno 
odgovornost Komisija;
(b) konstruktivno sodelovanje med organi 
iz člena 12a in državami članicami;
(c) temeljit nadzor nad izvajanjem 
programov, vključno s strogim 
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upoštevanjem stroškovnega in časovnega 
načrta s strani vseh vključenih organov.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija je odgovorna za potek 
programov. Upravlja sredstva, ki so jima 
dodeljena v skladu s to uredbo, in skrbi za 
izvajanje vseh dejavnosti programov.

črtano

Obrazložitev

Te določbe so bile vključene v člen 12 b (novo).

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija ima na podlagi te uredbe
poleg splošnih nalog iz odstavka 1 in 
nalog iz drugih določb te uredbe še 
naslednje specifične naloge:

2. Komisija ima poleg splošne 
odgovornosti iz člena 12a in nalog iz 
drugih določb te uredbe še naslednje 
specifične naloge:

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zagotavlja pravočasno izvajanje 
programov v okviru dodeljenih sredstev in 
v skladu s programskimi cilji in časovnim 
načrtom iz člena 1;
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) določitev lokacije in zagotovitev 
delovanja zemeljske infrastrukture 
sistemov;

(a) določitev lokacije zemeljske 
infrastrukture sistemov na podlagi 
odprtega in preglednega procesa ter 
zagotovitev njihovega delovanja;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v okviru obratovanja sistemov prispeva 
k trženju storitev, vključno z izvedbo 
potrebne tržne analize;

(c) v okviru obratovanja sistemov prispeva 
k razvoju in trženju storitev, vključno z 
izvedbo potrebne tržne analize;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka d – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) promocijo aplikacij in storitev na trgu 
satelitske navigacije.

(ii) promocijo in spremljanje razvoja
aplikacij in storitev na trgu satelitske 
navigacije ter obveščanje o njih.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če je to potrebno za izvajanje 
prenesenih nalog in izvrševanje 
proračuna, se v sporazumu o prenosu 
pooblastil določijo splošni pogoji za 
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upravljanje sredstev, zaupanih Agenciji za 
evropski GNSS, in zlasti ukrepi, ki jih je 
treba izvesti, ustrezno financiranje, 
postopki upravljanja, ukrepi za 
spremljanje in nadzor, ukrepi, ki se 
uporabljajo ob pomanjkljivem izvajanju
pogodb v smislu stroškov, časovnega 
načrta in izvajanja, ter pravila glede 
lastništva vsega materialnega in 
nematerialnega premoženja.
Ukrepi za spremljanje in nadzor 
zagotavljajo zlasti začasno proračunsko 
napoved, sistematično obveščanje 
Komisije o stroških in časovnem načrtu 
ter v primeru razkoraka med predvidenimi 
sredstvi, izvajanjem in časovnim načrtom 
popravljalne ukrepe za izgradnjo 
infrastruktur v okviru dodeljenih sredstev.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Če je to potrebno, lahko Agencija za 
evropski GNSS sklene z Evropsko 
vesoljsko agencijo ustrezen dogovor, da 
lahko obe agenciji izpolnita svoje naloge v 
okviru faze obratovanja programov, ki jih 
določa ta uredba.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) preprečevanje morebitnih zlorab 
prevladujočega položaja in dolgotrajne 
odvisnosti od enega samega dobavitelja;

(b) preprečevanje morebitnih zlorab 
prevladujočega položaja in odvisnosti od 
enega samega dobavitelja;
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ko je to ustrezno, metoda nabave iz dveh 
virov, da se zmanjša odvisnost od enega 
samega dobavitelja in zagotovi boljši 
splošni nadzor nad programoma, njunimi 
stroški in časovnim okvirom, ta metoda pa 
bi morala biti določena kot posebno 
izbirno merilo na javnih razpisih, kadar je 
to mogoče in primerno. 

Obrazložitev

Uporaba nabave iz dveh virov bi morala biti določena v javnem razpisu, ko je ta objavljen, da 
se zagotovi čim večja preglednost za vse zainteresirane strani in udeležence.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki v javnih razpisih sistematično 
zasledujejo cilje iz odstavka 1, ki se 
uporabljajo kot izbirna merila.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Naročilo s pogojnimi deli vključuje 
fiksni del, ki ga spremlja proračunska 
obveznost, ter enega ali več pogojnih 
delov. V dokumentaciji javnega naročila se 
navedejo elementi naročila s pogojnimi 
deli. Opredeljeni so zlasti predmet, cena ali 
podrobna pravila o njenem določanju in 

2. Naročilo s pogojnimi deli vključuje 
fiksni del, ki ga spremlja proračunska 
obveznost in trdna zavezanost glede 
izvedbe del in storitev, naročenih za ta del, 
ter enega ali več pogojnih proračunskih in 
izvršilnih delov. V dokumentaciji javnega 
naročila se navedejo elementi naročila s 
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podrobna pravila o izvajanju storitev iz 
vsakega dela.

pogojnimi deli. Opredeljeni so zlasti 
predmet, cena ali podrobna pravila o 
njenem določanju in podrobna pravila o 
izvajanju storitev iz vsakega dela.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Kadar naročnik v zvezi z določenim 
delom ugotovi, da dela in storitve, ki so 
bile dogovorjene zanj, niso bile izvedene, 
lahko zahteva odškodnino in prekine 
pogodbo.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naročnik lahko od vsakega 
pogodbenika zahteva, da del javnega 
naročila na različnih ravneh odda 
podizvajalcem, družbam, ki ne spadajo v 
skupino, v katero spada sam. Ta 
minimalni del naročila, ki se odda 
podizvajalcem, se izrazi v obliki razpona 
med minimalnim in maksimalnim 
deležem. Ta razpon je sorazmeren s 
predmetom in vrednostjo naročila ter z 
značajem zadevnega področja dejavnosti, 
zlasti z ugotovljenim stanjem konkurence 
in industrijskim potencialom. 

črtano

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če ponudnik v ponudbi navede, da 
nobenega dela naročila ne namerava 
oddati podizvajalcem, malim in srednjim 
podjetjem ali novim udeležencem oziroma 
da namerava oddati podizvajalcem del, ki 
je pod minimalnim deležem iz odstavka 1, 
mora naročniku to obrazložiti. Naročnik 
te informacije predloži Komisiji.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izvršitev nalog tehnične narave iz 
člena 13(2) lahko Komisija zaprosi za 
potrebno pomoč, zlasti strokovnjakov 
nacionalnih agencij, pristojnih za vesoljsko 
področje, neodvisnih izvedencev in 
organizacij, ki ji lahko zagotovijo 
nepristranske analize in mnenja o poteku 
programov.

Za izvršitev nalog tehnične narave iz 
člena 13(2) lahko Komisija zaprosi za 
potrebno pomoč, zlasti strokovnjakov 
nacionalnih agencij, pristojnih za vesoljsko 
področje, neodvisnih izvedencev in 
organizacij, ki so sposobni zagotoviti
nepristranske analize in mnenja o poteku 
programov.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotavlja izvajanje te uredbe. 
Evropskemu parlamentu in Svetu vsako 
leto predloži poročilo o izvajanju 
programov ob predložitvi predhodnega 
predloga proračuna.

Komisija zagotavlja izvajanje te uredbe. 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o izvajanju programov ob hkratni
predložitvi predhodnega predloga 
proračuna, vključno z informacijami o 
stroških in tveganjih, sklepanju 
mednarodnih sporazumov s tretjimi 
državami, pripravi trgov satelitske 
navigacije in učinkovitosti ureditve 
upravljanja.
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Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena med drugim zajema možnosti 
poenostavitve, notranjo in zunanjo 
usklajenost, primernost vseh ciljev in 
prispevek ukrepov k prednostnim nalogam 
Unije v smislu pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti. Upošteva rezultate ocen 
dolgoročnih učinkov prejšnjih ukrepov.

Ocena med drugim zajema tehnološki 
razvoj na tem področju, možnosti 
poenostavitve, notranjo in zunanjo 
usklajenost, primernost vseh ciljev in 
prispevek ukrepov k prednostnim nalogam 
Unije v smislu pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti. Upošteva rezultate ocen 
dolgoročnih učinkov prejšnjih ukrepov.
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Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz členov 5 in 14 se Komisiji podeli 
za nedoločen čas od 1. januarja 2014.

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz členov 5 in 14 se Komisiji podeli 
za obdobje petih let od 1. januarja 2014.
Komisija najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja pripravi 
poročilo o prenosu pooblastila. 
Pooblastilo se samodejno podaljšuje za 
enaka obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet najpozneje tri mesece 
pred iztekom tega obdobja ne nasprotuje 
takšnemu podaljšanju.
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